
A BIZOTTSÁG 178/2006/EK RENDELETE

(2006. február 1.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a legmagasabb megengedett
növényvédőszer-maradék határértékkel rendelkező élelmiszereket és takarmányokat felsoroló

I. melléklet létrehozása tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takar-
mányokban, illetve azok felületén található megengedett
növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a
91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február
23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 396/2005/EK rendelettel összhangban a Bizottságnak
létre kell hoznia a rendelet I., II., III. és IV. mellékletét,
mivel a mellékletek létrehozása a rendelet II., III. és V.
fejezete alkalmazásának feltétele.

(2) A 396/2005/EK rendelet I. mellékletébe szükséges
felvenni minden olyan terméket, amelyre jelenleg közös-
ségi vagy nemzeti MRL-ek (maximális szermaradék-határ-
érték) vonatkoznak, valamint azokat is, amelyekre indo-
kolt összehangolt MRL-eket alkalmazni.

(3) A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(4) Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével.

(5) Még nem írtak elő egyedi MRL-eket a halakra és a kizá-
rólag állati takarmányozásra szánt növényi termékekre,
valamint nincs információ az MRL-ek meghatározásának
alapjáról. Célszerű elegendő időt biztosítani az ilyen
információk létrehozására vagy összegyűjtésére. Úgy ítélik
meg, hogy egy hároméves időszaknak elegendőnek kell
lennie az ilyen információk létrehozására vagy összegyűj-
tésére,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelethez tartozó melléklet szövegét I. mellékletként
csatolják a 396/2005/EK rendelethez.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 1-jén.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésében említett állati és növényi eredetű termékek

Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

0100000 1. FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS;
HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

0110000 i. Citrusfélék Teljes termék

0110010 Grapefrút Citrus paradisi Shaddock, pomeló,
édes grépfrút,
tangeló, ugli és
egyéb hibridek

0110020 Narancs Citrus sinensis Bergamott narancs,
keserű narancs,
törpe narancs és
más hibridek

0110030 Citrom Citrus limon Cédrátcitrom,
citrom

0110040 Zöld citrom Citrus aurantifolia

0110050 Mandarin Citrus reticulata Klementin, tangerin
és más hibridek

0110990 Egyéb (3)

0120000 ii. Fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal
vagy héj nélkül)

Teljes termék a
héj eltávolítását
követően (kivéve
a gesztenye)

0120010 Mandula Prunus dulcis

0120020 Brazil dió Bertholletia excelsa

0120030 Kesudió Anacardium occidentale

0120040 Gesztenye Castanea sativa

0120050 Kókuszdió Cocos nucifera

0120060 Mogyoró Corylus avellana Filbert

0120070 Ausztráliai
mogyoró

Macadamia ternifolia

0120080 Pekándió Carya illinoensis

0120090 Píniamag Pinus pinea
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Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

0120100 Pisztácia Pistachia vera

0120110 Dió Juglans regia

0120990 Egyéb (3)

0130000 iii. Almatermésűek Teljes termék a
szárak eltávolí-
tását követően

0130010 Alma Malus domesticus Vadalma

0130020 Körte Pyrus communis Vadkörte

0130030 Birsalma Cydonia oblonga

0130040 Naspolya (4) Mespilus germanica

0130050 Japán
naspolya (4)

Eriobotrya japonica

0130990 Egyéb (3)

0140000 iv. Csonthéjasok Teljes termék a
szárak eltávolí-
tását követően

0140010 Kajszibarack Prunus armeniaca

0140020 Cseresznyefélék Prunus cerasus, Prunus
avium

Cseresznye, meggy

0140030 Őszibarack Prunus persica Nektarin és hasonló
hibridek

0140040 Szilva Prunus domestica Damaszkuszi szilva,
ringlószilva, mira-
bellszilva

0140990 Egyéb (3)

0150000 v. Bogyósgyümölcsűek Teljes termék a
sapkák/levélüs-
tökök és szárak
eltávolítását
követően kivéve
ribizli esetén,
ahol: gyümölcsök
szárral együtt

0151000 a) Csemege- és borszőlő

0151010 Csemegeszőlő Vitis euvitis
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Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

0151020 Borszőlő Vitis euvitis

0152000 b) Szamóca Fragaria ananassa

0153000 c) Vesszőn termő bogyósok

0153010 Feketeszeder Rubus fruticosus

0153020 Hamvas szeder Rubus ceasius Kaliforniai málna,
szedermálna, törpe-
málna

0153030 Málna Rubus idaeus Rubus phoenicola-
sius

0153990 Egyéb (3)

0154000 d) Egyéb bogyósgyümölcsűek

0154010 Fürtös áfonya Vaccinium corymbosum Fekete áfonya;
vörös áfonya

0154020 Nagytermésű
tőzegáfonya

Vaccinium macrocarpon

0154030 Ribizli (piros,
fekete és fehér)

Ribes nigrum, Ribes
rubrum

0154040 Köszméte
(egres)

Ribes uva-crispa Az egyéb ribizlifaj-
tával alkotott hibri-
dekkel együtt

0154050 Gyepürózsa/
vadrózsa/csipke-
bogyó

Rosa canina

0154060 Faeper (4) Morus spp. Faeper (Arbutus
unedo gyümölcse)

0154070 Azarol (4)
(mediterrán
naspolya/
galagonya)

Crataegus azarolus

0154080 Fekete bodza (4) Sambucus nigra Feketeberkenye,
madárberkenye,
azarol, varjútövis,
galagonya, Amelan-
chier canadensis és
más fán termő
bogyósgyümölcsűek

0154990 Egyéb (3)
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Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

0160000 vi. Egyéb gyümölcsök Teljes termék a
szárak vagy a
levélüstök eltávo-
lítását követően
(ananász)

0161000 a) Ehető héjúak

0161010 Datolya Phoenix dactylifera

0161020 Füge Ficus carica

0161030 Étkezési
olajbogyó

Olea europaea

0161040 Kamkvat (4) Fortunella species Marumi kamkvat,
nagami kamkvat

0161050 Karambola (4) Averrhoa carambola Bilimbi

0161060 Datolyaszilva (4) Diospyros kaki

0161070 Jambul (4)
(Jávaszilva)

Syzygium cumini Jávaalma (vízialma),
malájalma,
rózsaalma, brazil
cseresznye (grumi-
hama), szurinami
cseresznye

0161990 Egyéb (3)

0162000 b) Kisebb nem ehető héjúak

0162010 Kivi Actinidia deliciosa syn.
A. chinensis

0162020 Licsi Litchi chinensis Pulaszán, rambután
(hamislicsi)

0162030 Passiógyümölcs Passiflora edulis

0162040 Töviskörte (4)
(fügekaktusz)

Opuntia ficus-indica

0162050 Csillagalma (4) Chrysophyllum cainito

0162060 Amerikai dato-
lyaszilva (4)
(kaki)

Diospyros virginiana Fekete zapota, fehér
zapota, zöld zapota,
kanisztel (sárga
zapota) és nagy
zapota
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Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

0162990 Egyéb (3)

0163000 c) Nagyobb nem ehető héjúak

0163010 Avokádó Persea americana

0163020 Banán Musa paradisica Törpebanán, főző-
banán, almabanán

0163030 Mangó Mangifera indica

0163040 Papaja Carica papaya

0163050 Gránátalma Punica granatum

0163060 Csirimojó (4) Annona cherimola Gyömbéralma,
cukoralma, ilama és
más közepes
méretű annónafélék

0163070 Guajáva (4) Psidium guajava

0163080 Ananász Ananas comosus

0163090 Kenyérgyü-
mölcs (4)

Artocarpus altilis Dzsekfrút (Arto-
carpus hete-
rophyllus) (nagyter-
mésű kenyérfa)

0163100 Durián (4) Durio zibethinus

0163110 Szúrszop
(savanyú
alma) (4)
(guanabana)

Annona muricata

0163990 Egyéb (3)

0200000 2. FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

0210000 i. Gyökér- és gumós zöldségek Teljes termék a
csúcsok (ha van)
és a hozzátapadt
talaj öblítéssel
vagy keféléssel
történő eltávolí-
tását követően

0211000 a) Burgonya Gumó alakú
Solanum spp.

0212000 b) Trópusi gyökér- és gumós
zöldségek
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Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

0212010 Kasszava
(manióka,
tápióka)

Manihot esculenta Colocasia esculenta
(taró, karibiká-
poszta eddoe,
malanga), Xantho-
soma sagittifolium
(tánia)

0212020 Édesburgonya Ipomoea batatas

0212030 Jamszgyökér Dioscorea sp. Jícama, mexikói
jícama

0212040 Nyílgyökér (4) Maranta arundinacea

0212990 Egyéb (3)

0213000 c) Egyéb gyökér- és gumós zöld-
ségek, a cukorrépa kivételével

0213010 Cékla Beta vulgaris subsp.
vulgaris

0213020 Sárgarépa Daucus carota

0213030 Gumós zeller Apium graveolens var.
rapaceum

0213040 Torma Armoracia rusticana

0213050 Csicsóka Helianthus tuberosus

0213060 Pasztinák Pastinaca sativa

0213070 Petrezselyem-
gyökér

Petroselinum crispum

0213080 Retek Raphanus sativus var.
sativus

Fekete retek, japán
retek, hónapos
retek, japán retek és
hasonló fajták

0213090 Saláta
bakszakáll

Tragopogon porrifolius Feketegyökér,
spanyol pozdor

0213100 Karórépa Brassica napus var.
napobrassica

0213110 Tarlórépa Brassica rapa

0213990 Egyéb (3)
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Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

0220000 ii. Hagymafélék Teljes termék a
könnyen eltávo-
lítható héj és talaj
(száraz álla-
potban), vagy
gyökerek és talaj
(frissen) nélkül

0220010 Fokhagyma Allium sativum

0220020 Vöröshagyma Allium cepa Gyöngyhagyma

0220030 Salottahagyma,
mogyoró-
hagyma

Allium ascalonicum
(Allium cepa var.
aggregatum)

0220040 Újhagyma Allium cepa Téli sarjadékhagyma
és hasonló fajták

0220990 Egyéb (3)

0230000 iii. Termésükért termesztett zöldségek Teljes termék a
szárak (csemege-
kukorica esetén a
csuhé) nélkül

0231000 a) Burgonyafélék

0231010 Paradicsom Lycopersicum esculentum Cseresznyeparadi-
csom

0231020 Paprika Capsicum annuum, var
grossum és var. longum

Csilipaprika

0231030 Padlizsán
(tojásgyümölcs,
törökparadi-
csom)

Solanum melongena Körtedinnye

0231040 Okra, gombó,
bámia

Hibiscus esculentus

0231990 Egyéb (3)

0232000 b) Kabakosok – ehető héjúak

0232010 Uborka Cucumis sativus

0232020 Apró uborka Cucumis sativus

0232030 Cukkini Cucurbita pepo var.
melopepo

Főzeléktök, tojástök
(patisszon)
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Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

0232990 Egyéb (3)

0233000 c) Kabakosok – nem ehető héjúak

0233010 Sárgadinnye Cucumis melo Tüskés uborka
(Cucumis metuliferus)

0233020 Sütőtök Cucurbita maxima Óriástök

0233030 Görögdinnye Citrullus lanatus

0233990 Egyéb (3)

0234000 d) Csemegekukorica Zea mays
var. saccharata

Cső és szem,
csuhé nélkül

0239000 e) Egyéb termésükért termesztett
zöldségek

0240000 iv. Káposztafélék

0241000 a) Virágjukért termesztett káposzta-
félék

Csak fej

0241010 Brokkoli Brassica oleracea var.
italica

Díszkáposzta, kínai
brokkoli, brokkoli
répa

0241020 Karfiol Brassica oleracea var.
botrytis

0241990 Egyéb (3)

0242000 b) Fejképző káposztafélék Teljes növény a
gyökerek és
elhalt levelek
nélkül

0242010 Kelbimbó Brassica oleracea var.
gemmifera

Csak bimbók

0242020 Fejeskáposzta Brassica oleracea
convar. capitata

Csúcsos fejeská-
poszta, vörös
káposzta, kelká-
poszta, fehér
káposzta

0242990 Egyéb (3)

0243000 c) Leveles káposzta Teljes növény a
gyökerek és
elhalt levelek
nélkül
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Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

0243010 Kínai kel Brassica pekinensis Indiai mustár,
bordáskel, kínai
lapos kel (tai goo
choi), pekingi kel
(pe-tsai), mester-
gyökér

0243020 Kel Brassica oleracea
convar. Acephalea

Fodorkel, leveles kel

0243990 Egyéb (3)

0244000 d) Karalábé Brassica oleracea
convar. acephala, var.
gongylodes

Teljes termék a
gyökerek,
csúcsok és a
hozzátapadt talaj
eltávolítását
követően

0250000 v. Levélzöldségek és friss fűszernövé-
nyek

Teljes termék a
gyökerek és
elhalt levelek, és
(adott esetben)
talaj nélkül

0251000 a) Saláta és egyéb salátaféle a Brassi-
cacea családdal

0251010 Galambbegysa-
láta

Valerianella locusta Olasz galambbegy-
saláta

0251020 Saláta Lactuca sativa Fejes saláta, lollo
rosso (tépősaláta),
iceberg saláta/jégsa-
láta, római saláta

0251030 Endívia (széles-
levelű batáviai
endívia)

Cichorium endiva Mezei katáng, vörös
cikória, radicchio,
fodros levelű
endívia, cukorsüveg

0251040 Zsázsa (4) Lepidium sativum

0251050 Közönséges
borbálafű (4)

Barbarea verna

0251060 Borsmustár,
rucola (4)

Eruca sativa (Diplotaxis
spec.)

Vad kányazsázsa

0251070 Vörösmustár (4) Brassica juncea var.
rugosa
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Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

0251080 Brassica rapa
és B. oleracea
levelei és
bimbói (4)

Brassica spp. Midzuna

0251990 Egyéb (3)

0252000 b) Spenótfélék (levél)

0252010 Paraj Spinacia oleracea Új-zélandi paraj és
tarlórépa-levél
(tarlórépa felső
része)

0252020 Kövér
porcsin (4)

Portulaca oleracea Téli porcsin
(bányászsaláta),
kerti porcsin,
közönséges porcsin,
sóska, homoki
ballagófű

0252030 Levél mángold Beta vulgaris Céklalevél

0252990 Egyéb (3)

0253000 c) Szőlőlevél (4) Vitis euvitis

0254000 d) Vízitorma Nasturtium officinale

0255000 e) Saláta cikória Cichorium intybus. var.
foliosum

0256000 f) Fűszernövények

0256010 Turbolya Anthriscus cerefolium

0256020 Metélőhagyma Allium schoenoprasum

0256030 Zellerlevél Apium graveolens var.
seccalinum

Édesköménylevél,
korianderlevél,
kaporlevél, rétikö-
ménylevél, lestyán,
angyalfű, spanyol
turbolya és más
ernyős virágzatú

0256040 Petrezselyem Petroselinum crispum

0256050 Zsálya (4) Salvia officinalis Hegyi borsikafű,
borsikafű

0256060 Rozmaring (4) Rosmarinus officinalis
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Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

0256070 Kakukkfű (4) Thymus spp. Majoranna, oregánó

0256080 Bazsalikom (4) Ocimum basilicum Citromfűlevél,
menta, borsmenta

0256090 Babérlevél (4)
(nemes babér)

Laurus nobilis

0256100 Tárkony (4) Artemisia dracunculus Izsóp

0256990 Eggéb (3)

0260000 vi. Hüvelyes zöldségek (friss) Teljes termék

0260010 Bab (hüvelyben) Phaseolus vulgaris Zöldbab (fran-
ciabab, futóbab),
tűzbab, bokorbab,
tehénbab

0260020 Bab
(hüvely nélkül)

Phaseolus vulgaris Lóbab (nagyszemű),
kardbab, jancsibab
(Canavaliaensiformis),
limabab, tehén-
borsó

0260030 Borsó
(hüvelyben)

Pisum sativum Mangetout (cukor-
borsó)

0260040 Borsó (hüvely
nélkül)

Pisum sativum Kerti borsó zöld-
borsó, csicseri
borsó

0260050 Lencse (4) Lens culinaris syn. L.
esculenta

0260990 Egyéb (3)

0270000 vii. Szárukért termesztett zöldségek
(friss)

Teljes termék az
elhalt szövetek,
talaj és gyökér
nélkül

0270010 Spárga Asparagus officinalis

0270020 Kardonna Cynara cardunculus

0270030 Zeller Apium graveolens var.
dulce

0270040 Édeskömény Foeniculum vulgare

HUL 29/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.2.2.



Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

0270050 Articsóka Cynara scolymus Teljes virágzat
vacokkal

0270060 Póréhagyma Allium porrum

0270070 Rebarbara Rheum hybridum Szár a gyökerek
és a levelek
nélkül

0270080 Bambuszrügy (4) Bambusa vulgaris

0270090 Pálmafa-
csúcsrügy (4)

Euterpa oleracea, Cocos
nucifera, Bactris gasi-
paes, daemonorops
schmidtiana

0270990 Egyéb (3)

0280000 viii. Gomba (4) Teljes termék
talaj, termőközeg
nélkül

0280010 Termesztett Közönséges gomba,
kagylógomba, sitake

0280020 Vadon termő Rókagomba, szar-
vasgomba, ízletes
kucsmagomba
Ízletes vargánya

0280990 Egyéb (3)

0290000 ix. Tengeri moszat (4) Teljes termék az
elhalt levelek
nélkül

0300000 3. HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA Teljes termék

0300010 Bab Phaseolus vulgaris Lóbab (nagyszemű),
száraz fehér bab,
flageolet bab,
kardbab, limabab,
lóbab (kismagvú),
tehénborsó

0300020 Lencse Lens culinaris syn. L.
esculenta

0300030 Borsó Pisum sativum Csicseri borsó,
takarmányborsó,
szegletes lednek
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Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

0300040 Csillagfürt (4) Lupinus spp.

0300990 Egyéb (3)

0400000 4. OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ
GYÜMÖLCSÖK

Teljes termék a
héj, mag és
hártya nélkül,
amennyiben
lehetséges

0401000 i. Olajos magvak

0401010 Lenmag Linum usitatissimum

0401020 Földimogyoró Arachis hypogaea

0401030 Mákszem Papaver somniferum

0401040 Szezámmag Sesamum indicum syn.
S. orientale

0401050 Napraforgó mag Helianthus annuus

0401060 Repcemag Brassica napus Réparepce, tarlórépa

0401070 Szójabab Glycine max

0401080 Mustármag Brassica nigra

0401090 Gyapotmag Gossypium spp.

0401100 Tökmag (4) Cucurbita pepo var.
oleifera

0401110 Sáfrányos
szeklice (4)

Carthamus tinctorius

0401120 Borágó (4) Borago officinalis

0401130 Magvas
gomborka (4)

Camelina sativa

0401140 Kendermag (4) Cannabis sativa

0401150 Ricinusbab Ricinus communis

0401990 Egyéb (3)
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Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

0402000 ii. Olajtartalmú gyümölcsök

0402010 Olajbogyó olaj-
kinyerésre (4)

Olea europaea Teljes gyümölcs a
szárak (ha van) a
talaj (ha van)
eltávolítását
követően

0402020 Pálmadió
(olajpál-
mamag) (4)

Elaeis guineensis

0402030 Pálmatermés (4) Elaeis guineensis

0402040 Kapok (4) Ceiba pentandra

0402990 Egyéb (3)

0500000 5. GABONAFÉLÉK Teljes termék

0500010 Árpa Hordeum spp.

0500020 Hajdina Fagopyrum esculentum

0500030 Kukorica Zea mays

0500040 Köles (4) Panicum spp. Mohar, tef

0500050 Zab Avena fatua

0500060 Rizs Oryza sativa

0500070 Rozs Secale cereale

0500080 Cirok (4) Sorghum bicolor

0500090 Búza Triticum aestivum Tönkölybúza, triti-
kále

0500990 Egyéb (3)

0600000 6. KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS
FŰSZEREK

0610000 i. Tea (szárított levelek és szárak,
erjesztve vagy másképpen, Camellia
sinensis)

Camellia sinensis Teljes termék

0620000 ii. Kávébab (4) Csak bab
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Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

0630000 iii. Gyógynövénytea (4) (szárított)

0631000 a) Virág Teljes virág a
szárak és elhalt
levelek nélkül

0631010 Kamillavirág Matricaria recutita

0631020 Hibiszkuszviág Hibiscus sabdariffa

0631030 Rózsaszirom Rosa spec.

0631040 Jázminvirág Jasminum officinale

0631050 Hársfavirág Tillia cordata

0631990 Egyéb (3)

0632000 b) Levél Teljes termék a
gyökerek és
elhalt levelek
nélkül

0632010 Szamócalevél Fragaria ananassa

0632020 Rooiboslevél Aspalathus spp.

0632030 Matétea Ilex paraguariensis

0632990 Egyéb (3)

0633000 c) Gyökér Teljes termék a
csúcsok és a
hozzátapadt talaj
öblítésssel vagy
keféléssel történő
eltávolítását
követően

0633010 Macskagyökér Valeriana officinalis

0633020 Ginszenggyökér Panax ginseng

0633990 Egyéb (3)

0639000 d) Egyéb gyógynövényteák
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Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

0640000 iv. Kakaó (4) (erjesztett bab) Theobroma cacao Babszemek a
hüvely eltávolí-
tását követően

0650000 v. Szentjánoskenyér (4) Ceratonia siliqua Teljes termék a
szárak vagy a
csészelevelek
nélkül

0700000 7. KOMLÓ (szárított), beleértve a komlópel-
letet és a sűrítetlen port

Humulus lupulus Teljes termék

0800000 8. FŰSZEREK (4) Teljes termék

0810000 i. Mag

0810010 Ánizs Pimpinella anisum

0810020 Fekete kömény Nigella sativa

0810030 Zellermag Apium graveolens Lestyánmag

0810040 Koriandermag Coriandrum sativum

0810050 Római kömény Cuminum cyminum

0810060 Kapormag Anethum graveolens

0810070 Édeskö-
ménymag

Foeniculum vulgare

0810080 Görögszéna Trigonella foenum-
graecum

0810090 Szerecsendió Myristica fragans

0810990 Egyéb (3)

0820000 ii. Bogyósgyümölcsűek

0820010 Szegfűbors Pimenta dioica

0820020 Ánizsbors
(japánbors)

Zanthooxylum piperitum

0820030 Kömény Carum carvi

0820040 Kardamom Elettaria cardamomum
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Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

0820050 Borókabogyó Juniperus communis

0820060 Bors
(fekete és fehér)

Piper nigrum Hosszúbors, rózsa-
bors

0820070 Vaníliahüvely Vanilla fragrans syn.
Vanilla planifolia

0820080 Tamarindusz-
gyümölcs

Tamarindus indica

0820990 Egyéb (3)

0830000 iii. Kéreg

0830010 Fahéj Cinnamonum verum
syn. C. zeylanicum

Kassziafahéj

0830990 Egyéb (3)

0840000 iv. Gyökér vagy rizóma

0840010 Édesgyökér Glycyrrhiza glabra

0840020 Gyömbér Zingiber officinale

0840030 Kurkuma (indiai
sáfrány)

Curcuma domestica syn.
C. longa

0840040 Torma Armoracia rusticana

0840990 Egyéb (3)

0850000 v. Bimbó

0850010 Szegfűszeg Syzygium aromaticum

0850020 Kapribogyó Capparis spinosa

0850990 Egyéb (3)

0860000 vi. Virágbibe

0860010 Sáfrány Crocus sativus

0860990 Egyéb (3)
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Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

0870000 vii. Magköpeny

0870010 Szerecsendió-
virág

Myristica fragrans

0870990 Egyéb (3)

0900000 9. CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK (4)

0900010 Cukorrépa
(gyökér)

Beta vulgaris Teljes termék a
csúcsok és a
hozzátapadt talaj
öblítésssel vagy
keféléssel történő
eltávolítását
követően

0900020 Cukornád Saccharum officinarum Teljes termék az
elhalt szövetek,
talaj és gyökér
nélkül

0900030 Cikória (4)
gyökér

Cichorium intybus Teljes termék a
csúcsok és a
hozzátapadt talaj
öblítésssel vagy
keféléssel történő
eltávolítását
követően

0900990 Egyéb (3)

1000000 10. ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZ-
FÖLDI ÁLLATOK

1010000 i. Hús, húskészítmények, belsőség,
vér, állati zsiradék frissen, hűtve,
fagyasztva, sózva, sós lében tartó-
sítva, szárítva vagy füstölve, vala-
mint lisztként vagy ételként feldol-
gozva; egyéb feldolgozott termék (a
felsoroltakra alapuló kolbász és
élelmiszer-készítmény)

Teljes termék
vagy csak a
zsírfrakció (5)

1011000 a) Sertés Sus scrofa

1011010 Hús

1011020 Zsír sovány hús
nélkül

1011030 Máj

1011040 Vese
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Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

1011050 Ehető belsőség

1011990 Egyéb (3)

1012000 b) Szarvasmarha Bos spec.

1012010 Hús

1012020 Zsír

1012030 Máj

1012040 Vese

1012050 Ehető belsőség

1012990 Egyéb (3)

1013000 c) Birka Ovis aries

1013010 Hús

1013020 Zsír

1013030 Máj

1013040 Vese

1013050 Ehető belsőség

1013990 Egyéb (3)

1014000 d) Kecske Capra hircus

1014010 Hús

1014020 Zsír

1014030 Máj

1014040 Vese

1014050 Ehető belsőség
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Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

1014990 Egyéb (3)

1015000 e) Ló, szamár, lóöszvér vagy szamár-
öszvér

Equus spec.

1015010 Hús

1015020 Zsír

1015030 Máj

1015040 Vese

1015050 Ehető belsőség

1015990 Egyéb (3)

1016000 f) Szárnyasok – csirke, lúd, kacsa,
pulyka és gyöntyúk –, strucc,
galamb

Gallus gallus, Anser
anser, Anas platyrhyn-
chos, Meleagris gallo-
pavo, Numida meleagris,
Coturnix coturnix,
Struthio camelus,
Columba sp.

1016010 Hús

1016020 Zsír

1016030 Máj

1016040 Vese

1016050 Ehető belsőség

1016990 Egyéb (3)

1017000 g) Egyéb haszonállat Nyúl, kenguru

1017010 Hús

1017020 Zsír

1017030 Máj

1017040 Vese

HU2006.2.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 29/23



Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

1017050 Ehető belsőség

1017990 Egyéb (3)

1020000 ii. Tej és tejszín nem sűrítve, cukor
vagy édesítő anyag hozzáadása
nélkül, vaj és egyéb tejből szár-
mazó zsiradék, sajt, túró

Teljes termék
vagy csak a
zsírfrakció (6)

1020010 Marha

1020020 Birka

1020030 Kecske

1020040 Ló

1020990 Egyéb (3)

1030000 iii. Madártojás friss, tartósított, főzött;
Héjas tojás és tojássárgája friss,
szárított, gőzön vagy forró vízben
főtt, formába öntött, fagyasztott
vagy más módon tartósított
hozzáadott cukrot vagy édesítő-
szert tartalmaz/nem tartalmaz

Teljes termék
vagy csak a
zsírfrakció (7)

1030010 Csirke

1030020 Kacsa

1030030 Lúd

1030040 Fürj

1030990 Egyéb (3)

1040000 iv. Méz Apis melifera, Melipona
spec.

Méhpempő,
virágpor

1050000 v. Kétéltűek és hüllők Rana spec. Crocodilia
spec.

Békacomb, krokodil

1060000 vi. Csigák Helix spec.
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Kódszám (1) Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a
csoportokon belüli
egyes termékekre,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

Tudományos
megnevezés (2)

Példák azokra a
meghatározás alá
tartozó kapcsolódó
fajtákra vagy egyéb

termékekre, amelyekre
ugyanaz az MRL

vonatkozik

Termékek részei,
amelyekre az MRL-
ek vonatkoznak

1070000 vii. Egyéb szárazföldi állatból készült
termék

1100000 11. HALAK, HALTERMÉKEK, KAGYLÓK,
PUHATESTŰEK ÉS EGYÉB TENGERI ÉS
ÉDESVÍZI ÉLELMISZERIPARI TERMÉK (8)

1200000 12. KIZÁRÓLAG ÁLLATI TAKARMÁNYBAN
HASZNÁLT NÖVÉNYI TERMÉKEK (8)

(1) A kódszámot ez a melléklet vezeti be, ennek célja, hogy a 396/2005/EK rendelet ezen és más vonatkozó mellékletei szerinti osztályozási rendszert állítson fel.
(2) »Példák azokra a csoportokon belüli egyes termékekre, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak« oszlopban felsorolt tételek tudományos megnevezését megadják – ameny-

nyiben lehetséges és lényeges. A nemzetközi nómenklatúra-rendszert a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vették.
(3) Az »Egyéb« meghatározás a »Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak« oszlopban felsorolt maradék kódok között kifejezetten nem említett tételekre vonatkozik.
(4) A II. és III. mellékletben a termékre megállapított MRL csak akkor alkalmazandó, ha a terméket emberi fogyasztásra szánják. A termék azon részeire, amelyeket kizárólag

takarmány-összetevőként használnak fel, külön MRL-t kell alkalmazni.
(5) Amennyiben a peszticid és/vagy metabolit (amely szerepel a szermaradék meghatározásában) vízben oldódó (a log Pow kisebb mint 3) az MRL-t mg/kg-ban kell megadni a

hús (zsírral együtt), a hús-, belsőség- és állatizsiradék-készítmény vonatkozásában. Amennyiben a peszticid és/vagy metabolit (amely szerepel a szermaradék meghatá-
rozásában) zsírban oldódó (a log Pow nagyobb vagy egyenlő mint 3) az MRL-t mg/kg-ban kell megadni a hús, a hús-, belsőség- és állatizsiradék-készítmény zsírtartalma
vonatkozásában. A legfeljebb 10 tömegszázalék zsírtartalmú élelmiszerek esetében a peszticidmaradék mennyisége a kicsontozott húsféleség teljes tömegére vonatkozik.
Ilyen esetekben a megengedett legmagasabb érték a zsírtartalomra vonatkoztatott érték egytizede, de legalább 0,01mg/kg. Az utóbbi nem vonatkozik a tehéntejre és a
teljes tehéntejre. A többi termékre sem vonatkozik, amennyiben az MRL-t a mennyiségi meghatározási határértékre állapítják meg.

(6) Amennyiben a peszticid és/vagy metabolit (amely szerepel a szermaradék meghatározásában) vízben oldódó (a log Pow kisebb mint 3) az MRL-t mg/kg-ban kell megadni a
tej és tejtermék vonatkozásában. Amennyiben a peszticid és/vagy metabolit (amely szerepel a szermaradék meghatározásában) zsírban oldódó (a log Pow nagyobb vagy
egyenlő mint 3) az MRL-t mg/kg-ban kell megadni a tehéntej és a teljes tehéntej vonatkozásában. A nyers tehéntej és a teljes tehéntej peszticidmaradék-tartalmának
meghatározásában 4 tömegszázalékos zsírtartalmat kell alapul venni. A más állatokból származó nyers tej és teljes tej esetében a peszticidmaradék-tartalmat a zsírtartalom
alapján kell meghatározni. Az egyéb felsorolt 2 tömegszázaléknál alacsonyabb zsírtartalommal rendelkező élelmiszer esetében a megengedett legmagasabb érték a nyers
tejre és teljes tejre vonatkoztatott érték fele; 2 vagy több tömegszázalékos zsírtartalom esetében a megengedett legmagasabb értéket mg/kg-ban kell megadni a zsír
vonatkozásában. Ebben az esetben a megengedett legmagasabb érték a nyers tejre és teljes tejre megállapított érték 25-szöröse. Az utóbbit × l alkalmazni, amennyiben az
MRL-t a mennyiségi meghatározási határértékben állapítják meg.

(7) Amennyiben a peszticid és/vagy metabolit (amely szerepel a szermaradék meghatározásában) vízben oldódó (a log Pow kisebb mint 3) az MRL-t mg/kg-ban kell
megadni a friss héjas tojás vonatkozásában madártojás és tojássárgája esetében. Amennyiben a peszticid/vagy metabolit (amely szerepel a szermaradék meghatározásában)
zsírban oldódó (a log Pow nagyobb vagy egyenlő 3) az MRL-t mg/kg-ban kell megadni a friss héjas tojás vonatkozásában madártojás és tojássárgája esetében. Azonban a
10 %-nál magasabb zsírtartalmú tojás és tojástermék esetében a megengedett legmagasabb értéket mg/kg-ban kell megadni a zsír vonatkozásában. Ebben az esetben a
megengedett legmagasabb érték a friss tojásra megállapított érték 10-szerese. Az utóbbit nem kell alkalmazni, amennyiben az MRL-t a mennyiségi meghatározási
határértékben állapítják meg.

(8) Az MRL-ek nem alkalmazhatóak, amíg az egyes termékeket nem azonosítják és listába nem kerülnek.”
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