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Förordning om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0396:SV:NOT 

 

Bilaga I och bestämmelserna/ändringarna i den 
 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 752/2014 av 

den 24 juni 2014 om ersättning av bilaga I till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

 

pdf 

 

KOMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 212/2013 av den 

11 mars 2013 om ersättning av bilaga I till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller tillägg och ändringar avseende produkterna i den 
bilagan Text av betydelse för EES 

 
pdf 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 600/2010 av 

den 8 juli 2010 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 396/2005 när det gäller tillägg 

och ändringar av exempel på närbesläktade sorter eller andra 

produkter som ska omfattas av samma gränsvärde 

 

 

(EU) nr 600/2010 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 178/2006 av 

den 1 februari 2006 om ändring av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 396/2005 för fastställande av bilaga 

I med en förteckning över livsmedels- och foderprodukter som 

omfattas av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester 

 

 

 

(EG) nr 178/2006  

Bilagorna II, III, IV och V och 

bestämmelserna/ändringarna i dem 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 737/2014 av 

den 24 juni 2014 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för 2-fenylfenol, klormekvat, 

cyflufenamid, cyflutrin, dikamba, fluopikolid, flutriafol, 

fosetyl, indoxakarb, isoprotiolan, mandipropamid, 

metaldehyd, metkonazol, fosmet, pikloram, propyzamid, 

pyriproxifen, saflufenacil, spinosad och trifloxystrobin i eller 
på vissa produkter. Text av betydelse för EES 

 

pdf 
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 703/2014 av 

den 19 juni 2014 om ändring av bilagorna II, III och V till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för acibenzolar-S-metyl, etoxikin, 

flusilazol, isoxaflutol, molinat, propoxikarbazon, 

pyraflufenetyl, kvinoklamin och warfarin i eller på vissa 

produkter Text av betydelse för EES 

 

pdf 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 617/2014 av 

den 3 juni 2014 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för etoxisulfuron, metsulfuronmetyl, 

nikosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron och 

tifensulfuronmetyl i eller på vissa produkter Text av betydelse 

för EES 

 

pdf 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 588/2014 av 

den 2 juni 2014 om ändring av bilagorna III och IV till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärden för apelsinolja, Phlebiopsis gigantea, 

gibberellinsyra, Paecilomyces fumosoroseus stam FE 9901, 

Spodoptera littoralis kärnpolyedervirus, Spodoptera exigua 

kärnpolyedervirus, Bacillus firmus I-1582, S-abskisinsyra, L-

askorbinsyra och Helicoverpa armigera kärnpolyedervirus i 
eller på vissa produkter Text av betydelse för EES 

 

pdf 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 491/2014 av 

den 5 maj 2014 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för ametoktradin, azoxistrobin, 

cykloxydim, cyflutrin, dinotefuran, fenbukonazol, fenvalerat, 

fludioxonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, 

glufosinatammonium, imidakloprid, indoxakarb, MCPA, 

metoxifenozid, pentiopyrad, spinetoram och trifloxystrobin i 
eller på vissa produkter Text av betydelse för EES 

 

pdf 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 398/2014 av 

den 22 april 2014 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för bentiavalikarb, cyazofamid, 

cyhalofopbutyl, forklorfenuron, pymetrozin och siltiofam i 

eller på vissa produkter Text av betydelse för EES 

 

pdf 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 364/2014 av 

den 4 april 2014 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för fenpyroximat, flubendiamid, 

isopyrazam, kresoximmetyl, spirotetramat och tiakloprid i 
eller på vissa produkter Text av betydelse för EES 

 

pdf 
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 318/2014 av 

den 27 mars 2014 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för fenarimol, metaflumizon och 

teflubenzuron i eller på vissa produkter Text av betydelse för 
EES 

 

pdf 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 289/2014 av 

den 21 mars 2014 om ändring av bilagorna II, III och V till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för foramsulfuron, azimsulfuron, 

jodsulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, 

imazosulfuron, propamokarb, bifenazat, klorprofam och 
tiobenkarb i eller på vissa produkter Text av betydelse för EES 

 

pdf 

 

KOMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 87/2014 av den 

31 januari 2014 om ändring av bilagorna II, III och V till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för acetamiprid, butralin, 

klorotoluron, daminozid, isoproturon, pikoxistrobin, 

pyrimetanil och trinexapak i eller på vissa produkter Text av 

betydelse för EES 

 

pdf 

 

KOMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 79/2014 av den 

29 januari 2014 om ändring av bilagorna II, III och V till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för bifenazat, klorprofam, 

esfenvalerat, fludioxonil och tiobenkarb i eller på vissa 

produkter Text av betydelse för EES 

 

 

pdf 

 

 

KOMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 61/2014 av den 

24 januari 2014 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för cyromazin, fenpropidin, 

formetanat, oxamyl och tebukonazol i eller på vissa produkter 

Text av betydelse för EES 

 

pdf 

 

 

KOMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 51/2014 av den 

20 januari 2014 om ändring av bilaga II till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för dimetomorf, indoxakarb och 

pyraklostrobin i eller på vissa produkter Text av betydelse för 

EES 

 

pdf 
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KOMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 36/2014 av den 

16 januari 2014 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för aminopyralid, klorantraniliprol, 

cyflufenamid, mepikvat, metalaxyl-M, propamokarb, 

pyriofenon och quinoxyfen i eller på vissa produkter Text av 
betydelse för EES 

 

pdf 

 

 

KOMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1317/2013 av 

den 16 december 2013 om ändring av bilagorna II, III och V 

till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 2,4-D, beflubutamid, 

cyklanilid, dinikonazol, florasulam, metolaklor och S-

metolaklor samt milbemektin i eller på vissa produkter Text av 
betydelse för EES 

 

 

pdf 

 

KOMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1138/2013 av 

den 8 november 2013 om ändring av bilagorna II, III och V till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärden för bitertanol, klorfenvinfos, dodin och 

vinklozolin i eller på vissa produkter Text av betydelse för 

EES 

 

 

pdf 

 

KOMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1004/2013 av 

den 15 oktober 2013 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för 8-hydroxikinolin, cyprokonazol, 

cyprodinil, fluopyram, nikotin, pendimetalin, pentiopyrad och 

trifloxystrobin i eller på vissa produkter Text av betydelse för 

EES 

 

 

pdf 

 

KOMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 834/2013 av den 

30 augusti 2013 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärden för acekvinocyl, bixafen, diazinon, 

difenokonazol, etoxazol, fenhexamid, fludioxonil, isopyrazam, 

lambda-cyhalotrin, profenofos och protiokonazol i eller på 
vissa produkter Text av betydelse för EES 

 

 

pdf 

 
 

pdf 
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KOMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 777/2013 av den 

12 augusti 2013 om ändring av bilagorna II, III och V till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för klodinafop, klomazon, diuron, 

etalfluralin, ioxynil, iprovalikarb, maleinhydrazid, 

mepanipyrim, metkonazol, prosulfokarb och tepraloxydim i 
eller på vissa produkter Text av betydelse för EES 

 

 

KOMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 772/2013 av den 

8 augusti 2013 om ändring av bilagorna II, III och V till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärden för difenylamin i eller på vissa 
produkter Text av betydelse för EES 

 

 

pdf 

 

KOMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 668/2013 av den 

12 juli 2013 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för 2,4-DB, dimetomorf, indoxakarb 

och pyraklostrobin i eller på vissa produkter Text av betydelse 
för EES 

 

 

pdf 

 

KOMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 500/2013 av den 

30 maj 2013 om ändring av bilagorna II, III och IV till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärden av acetamiprid, Adoxophyes orana 

granulovirus stam BV-0001, azoxistrobin, klotianidin, 

fenpyrazamin, heptamaloxiloglukan, metrafenon, 

Paecilomyces lilacinus stam 251, propikonazol, kvizalofop-P, 

spiromesifen, tebukonazol, tiametoxam och 

zucchinigulmosaikvirus – svag stam i eller på vissa produkter 

Text av betydelse för EES 

 

pdf 

 

KOMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 293/2013 av den 

20 mars 2013 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärden för emamektinbensoat, etofenprox, 

etoxazol, flutriafol, glyfosat, fosmet, pyraklostrobin, spinosad 

och spirotetramat i eller på vissa produkter Text av betydelse 
för EES 

 

 

pdf 

 

KOMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 251/2013 av den 

 

pdf 
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FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING 

(EU) nr 897/2012 av den 1 oktober 2012 om ändring av 

bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för 

acibenzolar-S-metyl, amisulbrom, cyazofamid, diflufenikan, 

dimoxistrobin, metoxifenozid och nikotin i eller på vissa 

produkter 

 

(EU) nr 897/2012 

  

22 mars 2013 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärden för aminopyralid, bifenazat, kaptan, 

fluazinam, fluopikolid, folpet, kresoximmetyl, pentiopyrad, 

proquinazid, pyridat och tembotrion i eller på vissa produkter 

Text av betydelse för EES 

 

 

KOMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 241/2013 av den 

14 mars 2013 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

när det gäller gränsvärdena för klorantraniliprol, fludioxonil 

och prohexadion i eller på vissa produkter Text av betydelse 
för EES 

 

 

pdf 

 

KOMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 35/2013 av den 

18 januari 2013 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för dimetomorf, indoxakarb, 

pyraklostrobin och trifloxystrobin i eller på vissa produkter 
Text av betydelse för EES 

  

 

pdf 

 

 

 

KOMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 34/2013 av den 

16 januari 2013 om ändring av bilagorna II, III och IV till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärden för 2-fenylfenol, ametoktradin, 

Aureobasidium pullulans av stammarna DSM 14940 och DSM 

14941, cyprokonazol, difenokonazol, ditiokarbamater, folpet, 

propamokarb, spinosad, spirodiklofen, tebufenpyrad och 

tetrakonazol i eller på vissa produkter Text av betydelse för 

EES 

  

 

pdf 
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 899/2012 av 

den 21 september 2012 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för acefat, alaklor, anilazin, 

azocyklotin, benfurakarb, butylat, kaptafol, karbaryl, 

karbofuran, karbosulfan, klorfenapyr, klortaldimetyl, 

klortiamid, cyhexatin, diazinon, diklobenil, dikofol, dimetipin, 

dinikonazol, disulfoton, fenitrotion, flufenzin, furatiokarb, 

hexakonazol, lactofen, mepronil, metamidofos, metopren, 

monokrotofos, monuron, oxikarboxin, oxidemetonmetyl, 

parationmetyl, forat, fosalon, procymidon, profenofos, 

propaklor, kvinklorak, kvintozen, tolylfluanid, triklorfon, 

tridemorf och trifluralin i eller på vissa produkter och om 

ändring av den förordningen genom fastställande av bilaga V 
med en förteckning över standardvärden 

(EU) nr 899/2012 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 592/2012 av 

den 4 juli 2012 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för bifenazat, kaptan, cyprodinil, 

fluopikolid, hexytiazox, isoprotiolan, metaldehyd, oxadixyl 
och fosmet i eller på vissa produkter  

 

 

(EU) nr 592/2012 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 556/2012 av 

den 26 juni 2012 om ändring av bilaga III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för resthalter av spinosad i eller på 
hallon 

 

 

(EU) nr 556/2012 

 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 473/2012 av 

den 4 juni 2012 om ändring av bilaga III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärden för spinetoram (XDE-175) i eller på 
vissa produkter  

 

 

(EU) nr 473/2012  

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 441/2012 av 

den 24 maj 2012 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärden för bifenazat, bifentrin, boskalid, 

kadusafos, klorantraniliprol, klorotalonil, klotianidin, 

cyprokonazol, deltametrin, dikamba, difenokonazol, dinokap, 

etoxazol, fenpyroximat, flubendiamid, fludioxonil, glyfosat, 

metalaxyl-M, meptyldinokap, novaluron, tiametoxam och 

 

 

(EU) nr 441/2012 
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triazofos i eller på vissa produkter 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 322/2012 av 

den 16 april 2012 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för klopyralid, dimetomorf, 

fenpyrazamin, folpet och pendimetalin i eller på vissa 

produkter  

 

 

(EU) nr 322/2012 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 270/2012 av 

den 26 mars 2012 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för amidosulfuron, azoxistrobin, 

bentazon, bixafen, cyprokonazol, fluopyram, imazapic, 

malation, propikonazol och spinosad i eller på vissa produkter  

 

 

(EU) nr 270/2012 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 978/2011 av 

den 3 oktober 2011 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärden för acetamiprid, bifenyl, kaptan, 

klorantraniliprol, cyflufenamid, cymoxanil, diklorprop-P, 

difenokonazol, dimetomorf, ditiokarbamater, epoxikonazol, 

etefon, flutriafol, fluxapyroxad, isopyrazam, propamokarb, 

pyraklostrobin, pyrimetanil och spirotetramat i eller på vissa 

produkter  

 

(EU) nr 978/2011  

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 813/2011 av 

den 11 augusti 2011 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

när det gäller gränsvärdena för acekvinocyl, 

emamektinbensoat, etametsulfuronmetyl, flubendiamid, 

fludioxonil, kresoximmetyl, metoxifenozid, novaluron, 
tiakloprid och trifloxistrobin i eller på vissa produkter  

 

 

(EU) nr 813/2011 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 812/2011 av 

den 10 augusti 2011 om ändring av bilaga III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärden för dimetomorf, fluopikolid, 

mandipropamid, metrafenon, nikotin och spirotetramat i eller 
på vissa produkter  

 

 

(EU) nr 812/2011  

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 559/2011 av 

den 7 juni 2011 om ändring av bilagorna II och III till 

 

 

(EU) nr 559/2011 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:105:0001:0040:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:105:0001:0040:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:089:0005:0063:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:089:0005:0063:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:258:0012:0069:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:258:0012:0069:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:208:0023:0079:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:208:0023:0079:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:208:0001:0022:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:208:0001:0022:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:152:0001:0021:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:152:0001:0021:SV:PDF


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för kaptan, karbendazim, cyromazin, 

etefon, fenamifos, tiofanatmetyl, triasulfuron och tritikonazol i 

eller på vissa produkter  

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 524/2011 av 

den 26 maj 2011 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för bifenyl, deltametrin, etofumesat, 

isopyrazam, propikonazol, pymetrozin, pyrimetanil och 

tebukonazol i eller på vissa produkter  

 

 

(EU) nr 524/2011  

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 520/2011 av 

den 25 maj 2011 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärden för resthalter av benalaxyl, boskalid, 

buprofezin, karbofuran, karbosulfan, cypermetrin, fluopikolid, 

hexytiazox, indoxakarb, metaflumizon, metoxifenozid, 

parakvat, prokloraz, spirodiklofen, protiokonazol och zoxamid 

i eller på vissa produkter  

 

 

(EU) nr 520/2011  

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 508/2011 av 

den 24 maj 2011 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för abamektin, acetamiprid, 

cyprodinil, difenokonazol, dimetomorf, fenhexamid, 

prokvinazid, protiokonazol, pyraklostrobin, spirotetramat, 

tiakloprid, tiametoxam och trifloxystrobin i eller på vissa 

produkter  

 

 

(EU) nr 508/2011 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 460/2011 av 

den 12 maj 2011 om ändring av bilaga III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdet för klorantraniliprol (DPX E-2Y45) i 
eller på morötter  

 

 

(EU) nr 460/2011 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 310/2011 av 

den 28 mars 2011 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärden för resthalter för aldikarb, 

bromopropylat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, 

fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazin, 

tetradifon och triforin i eller på vissa produkter  

 

 

(EU) nr 310/2011 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:142:0001:0056:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:142:0001:0056:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:140:0002:0047:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:140:0002:0047:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:137:0003:0052:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:137:0003:0052:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:124:0023:0040:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:124:0023:0040:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:086:0001:0050:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:086:0001:0050:SV:PDF


 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 893/2010 av 

den 8 oktober 2010 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för acekvinocyl, bentazon, 

karbendazim, cyflutrin, fenamidon, fenazakin, flonicamid, 

flutriafol, imidakloprid, ioxinil, metkonazol, protiokonazol, 
tebufenozid och tiofanatmetyl i eller på vissa produkter  

 

 

(EU) nr 893/2010 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 765/2010 av 

den 25 augusti 2010 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärden för klorotalonil, klotianidin, 

difenokonazol, fenhexamid, flubendiamid, nikotin, 

spirotetramat, tiakloprid och tiametoxam i eller på vissa 
produkter  

 

 

(EU) nr 765/2010 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 750/2010 av 

den 7 juli 2010 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärden för vissa bekämpningsmedelsrester i 
eller på vissa produkter  

 

  

(EU) nr 750/2010 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 459/2010 av 

den 27 maj 2010 om ändring av bilagorna II, III och IV till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärden för vissa bekämpningsmedelsrester i 

eller på vissa produkter 

 

 

(EU) nr 459/2010 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 304/2010 av 

den 9 april 2010 om ändring av bilaga II till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

vad gäller gränsvärdena för resthalter för 2-fenylfenol i eller 
på vissa produkter  

 

 

(EU) nr 304/2010 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1097/2009 av 

den 16 november 2009 om ändring av bilaga II till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

när det gäller gränsvärdena för resthalter av dimetoat, etefon, 

fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomyl, ometoat, 

oxidemetonmetyl, procymidon, tiodikarb och vinklozolin i 

eller på vissa produkter  

 

 

(EG) nr 1097/2009 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0010:0038:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0010:0038:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:226:0001:0037:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:226:0001:0037:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:220:0001:0056:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:220:0001:0056:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:129:0003:0049:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:129:0003:0049:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0304:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0304:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:301:0006:0022:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:301:0006:0022:SV:PDF


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1050/2009 av 

den 28 oktober 2009 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

när det gäller gränsvärdena för azoxistrobin, acetamiprid, 

cyfluflenamid, emamektinbensoat, famoxadon, fenbutatinoxid, 

flufenoxuron, fluopikolid, indoxakarb, ioxinil, klomazon, 

mepanipyrim, protiokonazol, pyridalil, tiakloprid och 
trifloxistrobin i eller på vissa produkter  

 

(EG) nr 1050/2009 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 822/2009 av 

den 27 augusti 2009 om ändring av bilagorna II, III och IV till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

när det gäller gränsvärdena för azoxistrobin, atrazin, 

klormekvat, cyprodinil, ditiokarbamater, fludioxonil, 

fluroxipyr, indoxakarb, mandipropamid, kaliumtrijodid, 

spirotetramat, tetrakonazol och tiram i eller på vissa produkter  

 

Rättelse till förordningen EG 822/2009 

 

(EG) nr 822/2009 

 

 

 

 

EG 822/2009 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 256/2009 av 

den 23 mars 2009 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

när det gäller gränsvärdena för azoxistrobin och fludioxonil i 
eller på vissa produkter 

RÄTTELSER 

Rättelse av kommissionens förordning (EG) nr 256/2009 av 

den 23 mars 2009 om ändring av bilagorna II och III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

när det gäller gränsvärdena för azoxistrobin och  fludioxonil i 

eller på vissa produkter (Europeiska unionens officiella 
tidning L 81 av den 27 mars 2009) 

 

 

 

(EG) nr 256/2009  

 

 

 

 

 

rättelse 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 839/2008 av 

den 31 juli 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 396/2005 avseende bilagorna II, III och IV 

om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på vissa 

produkter 

 

 

(EG) nr 839/2008  

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 149/2008 av 

den 29 januari 2008 om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 396/2005 genom de nyupprättade 

  

 

(EG) nr 149/2008 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:290:0007:0055:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:290:0007:0055:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:239:0005:0045:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:060:0026:0046:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:239:0005:0045:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:060:0026:0046:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:081:0003:0014:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:081:0003:0014:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:208:0039:0039:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:234:0001:0216:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:234:0001:0216:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:058:0001:0398:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:058:0001:0398:SV:PDF


bilagorna II, III och IV som fastställer gränsvärden för 
resthalter när det gäller produkterna i bilaga I 

till den förordningen 

 

RÄTTELSER 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 149/2008 av 
den 29 januari 2008 om ändring av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 

genom de nyupprättade bilagorna II, III och IV som fastställer 

gränsvärden för resthalter när det gäller produkterna i bilaga I 
till den förordningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rättelse 
 

 

1. Lagstiftning om bekämpningsmedelsrester  

 

S.k. grundförordning EG No 396/2005 plus ändringar 
 

 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING 

(EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden 

för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av 

vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av 

rådets direktiv 91/414/EEG (konsoliderat 29.7.2010) 

 

 

 

(EG) nr 396/2005  

 

(konsoliderat 29.7.2010) 

 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING 

(EG) nr 299/2008 av den 11 mars 2008 om ändring av 

förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för 

bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder vad 

gäller kommissionens genomförandebefogenheter 

 

 

(EG) nr 299/2008  

 

 

 

Bilaga VII och bestämmelserna i den 

 

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 260/2008 av 

den 18 mars 2008 om ändring av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 396/2005 genom fastställande av 

bilaga VII med en förteckning över kombinationer av 

verksamt ämne/produkt som omfattas av ett undantag vid 
behandling med rökningsmedel efter skörd 

 

 

(EG) nr 260/2008 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:240:0009:0010:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:070:0001:0016:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0396:20100729:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:070:0001:0016:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0396:20100729:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0067:0071:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0067:0071:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:076:0031:0032:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:076:0031:0032:SV:PDF


 

 

De högsta halterna av enskilda bekämpningsmedel och livsmedel söks genom att man klickar 

följande länk till EU-kommissions webbplats (Control + klick)  

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm  

 

2. Bestämmelser som gäller barnmat  
- handels- och industriministeriets förordning 1215/2007; 7.12.2007 om resterna av bekämpningsmedel 

i barnmat  

 

- handels- och industriministeriets förordning 1216/2007; 7.12.2007: om modersmjölksersättning och 

tillskottsnäring  

3. Provtagningsmetoder för den offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i frukt, 

grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter  

 

- handels- och industriministeriets förordning 475/2003; 10.6.2003 om provtagningsmetoder för den 

offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i frukt, grönsaker samt i spannmål, ägg och 

äggprodukter  

 

Direktivet som satts i kraft:  

2002/63/EY; EYVL N:o L 187, 16.7.2002,  

 

4. Unionens rekommendation om kontrollprogram  

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1274/2011 av den 7 december 2011 om ett 

samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för år 2012, 2013 och 2014 för att säkerställa att 

gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för 

bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 915/2010 av den 12 oktober 2010 om ett samordnat 

flerårigt kontrollprogram för unionen för år 2011, 2012 och 2013 för att säkerställa att gränsvärdena 

följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel 

av vegetabiliskt och animaliskt ursprung  

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1213/2008 av den 5 december 2008 om ett samordnat 

flerårigt kontrollprogram för gemenskapen för år 2009, 2010 och 2011 för att säkerställa att 

gränsvärdena följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och 

på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 901/2009 av den 28 september 2009 om ett samordnat 

flerårigt kontrollprogram för gemenskapen för åren 2010, 2011 och 2012 för att säkerställa att 

gränsvärdena följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och 

på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung  

5. Unionens förordning om effektiverad kontroll 

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2007/20071215
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071216?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=1216%2F2007
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2003/20030475
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:187:0030:0043:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:325:0024:0043:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:269:0008:0018:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0009:0017:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:256:0014:0022:SV:PDF


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll 

av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 

2006/504/EG  

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 799/2011 av den 9 augusti 2011 om 

ändring av bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 vad gäller strängare offentlig kontroll av 

import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0669:20121001:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:205:0015:0021:SV:PDF

