Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Ordin nr. 768 din 06/09/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 22/10/2007

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de
reziduuri de pesticide în şi pe fructe, legume, cereale şi alte produse de origine vegetală

Nr. 160/1.591/768/619
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Ministerul Sănătăţii Publice
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
Având în vedere prevederile:
- art. 5 alin. (5) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată;
- art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 3 alin. (3), precum şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor,
văzând Referatul de aprobare nr. 37.451 din 3 august 2007, întocmit de Direcţia generală siguranţa alimentelor din
cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii şi dezvoltării
rurale, ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:
Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în şi pe
fructe, legume, cereale şi alte produse de origine vegetală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 şi
430 bis din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 13. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 76/895/CEE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri
de pesticide în şi pe fructe şi legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 340 din 9 decembrie
1976, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/8/CE de modificare a anexelor la directivele
76/895/CEE, 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind conţinuturile maxime de reziduuri de fosfamidon şi
mevinfos, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 63 din 1 martie 2007, Directiva Consiliului 86/362/CEE
privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii
Europene nr. L 221 din 7 august 1986, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/27/CE de
modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE şi 90/642/CEE privind stabilirea conţinuturilor
maxime de reziduuri de etoxazol, indoxacarb, mesosulfuron, 1-metil-ciclopropen, MCPA şi MCPB, tolilfluanid şi
triticonazol, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 128 din 16 mai 2007, precum şi Directiva Consiliului
90/642/CEE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe anumite produse de origine vegetală,
inclusiv fructe şi legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 350 din 14 decembrie 1990, astfel cum
a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/39/CE de modificare a anexei II la Directiva 90/642/CEE a
Consiliului privind conţinuturile maxime de reziduuri pentru diazinon, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L
165 din 27 iunie 2007."
2. Anexa nr. 2 se modifică şi se completează după cum urmează:
a) La capitolul I "Fructe, legume şi alte produse vegetale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite
pentru substanţele active penconazol, benomil şi carbendazim se modifică şi se înlocuiesc cu limitele maxime admise de
reziduuri de pesticide stabilite în anexa nr. 1.

b) La capitolul I "Fructe, legume şi alte produse vegetale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite
pentru substanţele active aldicarb, fosfamidon şi mevinfos se modifică şi se înlocuiesc cu limitele maxime admise de
reziduuri de pesticide stabilite în anexa nr. 2.
c) La capitolul I "Fructe, legume şi alte produse vegetale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite
pentru substanţele active azoxistrobin, clorfenapir, folpet, iprodion, lambda-cihalotrin, hidrazidă maleică, metalaxil-M,
trifloxistrobin se modifică şi se înlocuiesc cu limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite în anexa nr. 3.
d) La capitolul I "Fructe, legume şi alte produse vegetale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite
pentru substanţa activă diazinon se modifică şi se înlocuiesc cu limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite
în anexa nr. 4.
e) După secţiunea 1 din capitolul I "Fructe, legume şi alte produse vegetale" se introduc două noi secţiuni, secţiunile 2 şi
3, prevăzute în anexa nr. 5, respectiv în anexa nr. 7.
f) După secţiunea 1 din capitolul II "Cereale" se introduc două noi secţiuni, secţiunile 2 şi 3, prevăzute în anexa nr. 6,
respectiv în anexa nr. 8.
g) Sintagma "Frunze şi tulpini de brasicacee" de la litera (a) "Salată şi similar" a punctului (V) "Legume cu frunze şi
verdeţuri proaspete" de la punctul 2 "Legume proaspete sau nepreparate, congelate sau uscate" din cadrul capitolului I
"Fructe, legume şi alte produse vegetale" se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma "Frunze şi tulpini de brasicacee,
inclusiv frunze de nap".
Art. II. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 2007/8/CE de modificare a anexelor la directivele 76/895/CEE,
86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind conţinuturile maxime de reziduuri de fosfamidon şi mevinfos, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 63 din 1 martie 2007, Directiva Comisiei 2007/9/CE de modificare a anexei la
Directiva 90/642/CEE a Consiliului privind conţinuturile maxime de reziduuri pentru aldicarb, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 63 din 1 martie 2007, anexele I şi III la Directiva Comisiei 2007/11/CE de modificare a anumitor
anexe la directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind conţinuturile maxime de reziduuri de
acetamiprid, tiacloprid, imazosulfuron, metoxifenozid, S-metolaclor, milbemectin şi tribenuron, publicată în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L 63 din 1 martie 2007, Directiva Comisiei 2007/12/CE de amendare a unor anexe la Directiva
90/642/CEE a Consiliului privitoare la conţinuturile maxime de reziduuri de penconazol, benomil şi carbendazim, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 59 din 27 februarie 2007, anexele I şi III la Directiva Comisiei 2007/27/CE de
modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE şi 90/642/CEE privind stabilirea conţinuturilor
maxime de reziduuri de etoxazol, indoxacarb, mesosulfuron, 1-metil-ciclopropen, MCPA şi MCPB, tolilfluanid şi
triticonazol, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 128 din 16 mai 2007, anexa II la Directiva Comisiei
2007/28/CE de modificare a unor anexe la Directiva 86/363/CEE şi la Directiva 90/642/CEE ale Consiliului privitoare la
conţinuturile maxime de reziduuri de azoxistrobin, clorfenapir, folpet, iprodion, lambda-cihalotrin, hidrazidă maleică,
metalaxil-M şi trifloxistrobin, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 135 din 26 mai 2007, şi Directiva
Comisiei 2007/39/CE de modificare a anexei II la Directiva 90/642/CEE a Consiliului privind conţinuturile maxime de
reziduuri pentru diazinon, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 165 din 27 iunie 2007.
Art. III. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prevederile art. I pct. 2 lit. g) şi limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru substanţele active
prevăzute în anexele nr. 7 şi 8 se aplică începând cu data de 17 noiembrie 2007.
(3) Prevederile art. I pct. 2 lit. c) se aplică începând cu data de 27 noiembrie 2007.
(4) Prevederile art. I pct. 2 lit. d) se aplică începând cu data de 28 decembrie 2007.
(5) Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
___________
*) Anexele nr. 1-8 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 bis în afara
abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei
Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
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