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Sectie A Punten ter kennisname of ter discussie 

  

A.1 Nieuws van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 

(European Food Safety Authority: EFSA)  

 

 1. Voortgang onder Artikel 12 
EFSA presenteerde de voortgang van de artikel 12 evaluaties. EFSA heeft nu 146 

aanbevelingen afgerond van de totaal 333. 

EFSA presenteerde een nieuwe procedure voor Art 12, waarbij EFSA de lidstaten 

voorafgaande aan het opstellen van de draft Reasoned Opinions (dRO) vraagt om 

de GAPs en residuproeven. De Member State consultation vaar de dRO zal hierdoor 

verkort worden tot 2 weken.  EFSA zal ook zelf weer de RO schrijven. De lidstaten 

kunnen nog reageren op dit voorstel. 

 

 2. Voortgang onder Artikel 10 

Herziening van MRL's: Imazapyr is op de prioriteitenlijst geplaatst. Carvon wacht 

op een besluit van het Wetenschappelijke Comite van EFSA. Deadline expired voor 

o.a. 1,4 DNM 1,4-dimethylnaphthalene. Komt op prioriteitenlijst voor finalisering 

(in nauwe afstemming met CTGB). 

EFSA vraagt aan de lidstaten of er nog clock-stops zijn die afgevoerd kunnen 

worden. 

 

 3. Update over aanvragen onder artikel 43 
Publicatie van PRIMO rev 3 is on hold geplaatst vanwege capaciteitsproblemen. 

 

4. Data Warehouse Access Policy – presentatie van EFSA en 

mening Lidstaten 

EFSA werkt aan een methode om data aan EFSA te verstrekken en op te slaan op 

1 plek: de Data Warehouse. Dit geldt ook voor data over residuen. EFSA heeft een 

document opgesteld waarin de verschillende aspecten van het verstrekken van 

data, waaronder wie de eigenaar is en wie toegang krijgt tot de data, worden 

behandeld. In het volgende overleg komt het document op de agenda voor een 

onofficiele goedkeuring. De Lidstaten kunnen in de tussentijd per mail vragen of 

opmerkingen sturen.  
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 5. Review of the 2013 JMPR report 

Een concept versie is begin maart gereed en zal ter consultatie aan de lidstaten 

worden voorgelegd. 

 

A.2 Cumulative risk assessment - stand van zaken 

 

• Follow up ACROPOLIS - study 

EFSA test op dit moment ACROPOLIS. DG SANCO is bereid om een financiële 

bijdrage voor een vervolg van het ACROPOLIS project te doen. 

Volgens EFSA is Acropolis is een mogelijk bruikbaar instrument, maar er zijn de 

nodige problemen met performance en het uploaden van gegevens. 

Verder vraagt EFSA aan de Commissie om consumptiedata in een vorm gieten die 

hanteerbaar is. Nu zijn er 78 dieetgroepen. EFSA wil dit hanteerbaar maken door 

te  werken met enkele representatieve diëten. 

 

Er is een Electronic WG ingesteld en er is een eerste versie van een werkdocument 

aan de deelnemers toegestuurd. De commissie werkt nu aan een herziene versie 

van het werkdocument met discussiepunten en prioriteiten 

 

A.3 Quaternaire ammoniumverbindingen (quats) – stand van zaken 

EFSA gaat een innameberekening van quats doen wat eind maart moet worden 

opgeleverd. Eerst wordt de blootstelling uit de voeding gedaan. Daarna wordt 

mogelijk ook naar diervoeder gekeken.   

 

A.4 Biocides - Stand van zaken 

Er vindt in maart een workshop plaats in Berlijn over het vaststellen van MRL's 

voor biociden. De Commissie benadrukt dat leden van deze vergadering ook 

deelnemen aan deze workshop en verzoekt om de Commissie in te lichten over 

deelname.  

 

A.5 Werkdocument over het opnemen van bepaalde 

gewasbeschermingsmiddelen in het nationale meerjarige 

controleplan om naleving van MRL's te waarborgen. 

(SANCO/12745/2013 Rev. 1)   

Het document bevat een lijst van stoffen die prioriteit moeten krijgen bij het 

onderzoek door de Lidstaten. Het document heeft op sommige punten een 

dwingend karakter. Enkele lidstaten zijn van mening dat het vrijwillige karakter 

meer moet worden benadrukt. Er zijn tevens vragen gesteld over het opnemen 

van stoffen als chloraat en benzalkonium in de lijsten omdat deze stoffen mogelijk 

aanwezig zijn door toepassing als biociden. Omdat er nog discussie over het 

document is kan er nog niet formeel nota van worden genomen. De discussie 

wordt in de tweede helft van 2014 voortgezet. Het document heeft voor de 

Commissie hoge prioriteit i.v.m. het verzamelen van data voor het uitvoeren van 

cumulative risk assessment. 

 

A.6 CCPR 2014 voorbereiding  

• Kleine gewassen (minor crops) : verstrekken van consumptiegegevens 

door EFSA – procedure  

Er is een verzoek geweest aan EFSA om consumptiegegevens over minor crops 

beschikbaar te stellen aan Codex. Het voorstel van de Commissie is om het 

verstrekken daarvan in deze vergadering te bespreken en daarover niet apart met 

de Lidstaten te overleggen. Een volgend voorstel is dat dit ook bij volgende 

verzoeken zo zal plaatsvinden. Een probleem is dat gegevens van EFSA soms 

afwijken van gegevens die door de lidstaten individueel zijn doorgegeven.  

 

• Prioriteiten bij de beoordeling van werkzame stoffen  

28 maart is een eerste Raadsvergadering ter voorbereiding van de CCPR. Het 

verzoek is aan alle rapporterende Lidstaten om de stoffen waarvoor de Lidstaat 

rapporteur is goed voor te bereiden.  
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A. 7 Bepaling van acute blootstelling (IESTI-rekenmethode) - stand van 

zaken   

Er is een eerste contact geweest tussen de Commissie, EFSA en JMPR over een 

idee om een workshop te organiseren. Mogelijk wordt deze in september in Rome 

gehouden. 

 

A.8 Notificaties onder artikel 18(4) van Vo. (EG) Nr. 396/2005 – follow 

up van SCOFCAH in November 2013 

• Metobromuron  

Duitsland heeft een etiketteringsmaatregel genomen.  

 

A.9 Art. 12 procedures 

• Het  Working document on Art. 12 procedures (SANCO 11485/2012 - Rev. 

5) is aangepast op het punt van datagaps.  EFSA wordt gevraagd om ook 

MRL voorstellen te maken voor Fall-back GAPs als er onvoldoende 

gegevens zijn voor de kritische GAP. 

 

• Data gaps with an impact on national authorisations  

• Improvement of Art. 12 procedures (DE proposals and outcome of PRIMA 

meeting) De lidstaten wordt gevraagd om voor 30 maart commentaar te 

leveren op de notitie van Duitsland. Verder vraagt de Commissie om 

suggesties voor wijziging van verordening 396/2005 door te geven. Er 

word een reactie van lidstaten gevraagd. 

 

A.10 Residuen in reguliere gewassen en genetisch gemodificeerde 

gewassen – voorgestelde aanpak hoe om te gaan met mogelijke 

verschillen in de residudefinities onder Vo. (EG) Nr. 396/2005  

Metabolische processen kunnen verschillen tussen reguliere en genetisch 

gemodificeerde gewassen waardoor residuen op deze twee varianten van deze 

gewassen ook kunnen verschillen. Daardoor zou op een genetisch gemodificeerde 

variant van een gewas andere metabolieten kunnen voorkomen wat relevant is 

voor wat betreft de wettelijke residudefinities. Voor eind maart kunnen Lidstaten 

reageren op de voorgestelde opties. 

 

A.11 Discussie van het Comite over MRL's voor asulam, cyanamide, 

dicloran, flumioxazin, flupyrsulfuron-methyl, picolinafen and 

propisochlor in of op bepaalde producten. (SANCO/11781/2013 Rev. 

0)   

Lidstaten wordt gevraagd om voor 14 maart te reageren op het voorstel. Daarna 

zal het genotificeerd worden aan SPS/WTO 

 

A.12 Discussie van het Comite over MRL's voor 1,3-dichloropropene, 

bifenox, dichlobenil, dimethenamid-p, mecoprop and mecoprop-p, 

prohexadione, tolylfluanid, trifluralin. (SANCO/10224/2014 Rev. 0)  
Lidstaten kunnen tot eind maart reageren op het voorstel. 

 

A.13 Discussie van het Comite over MRL's voor amitrole, dinocap, 

fipronil, flufenacet, guazatine, pendimethalin, propyzamide en 

pyridate (artikel 12). (Doc SANCO/11738/2013 Rev. 1)  

Lidstaten kunnen tot 21 maart reageren op het voorstel. Mogelijk wordt dinocap 

uit het voorstel gehaald en wordt besproken als de MRLs van meptyl-dinocap 

herzien worden. 
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A.14 Discussie van het Comite over MRL's voor anthraquinone, 

benfluralin, bentazone, bromoxynil, chlorothalonil, famoxadone, 

imazamox, methyl bromide, propanil, propargite and sulphuric acid 

in of op bepaalde producten. (artikel 12). (Doc SANCO/12440/2013 

Rev. 0)  

Voor anthraquinon worden de MRL's iets verhoogd om aan zorgen van de industrie 

tegemoet te komen. De Commissie zal nog een nieuw voorstel rondsturen waarop 

Lidstaten kunnen reageren tot 21 maart . 

 

A.15 Voorstel hoe om te gaan met toevoegingen aan Bijlage IV, incl. een 

aanpak voor Bacillus thuringiensis  

In Duitsland is vorig jaar in het zuiden van Duitsland bij een familie 

voedselvergiftiging geconstateerd die in verband werd gebracht met B. 

thuringiensis op sla. De Commissie steunt nog steeds het voorstel om Bacillus 

thuringiensis op te nemen in Annex IV. In juni wordt dit verder behandeld. 

  

A.16 Specifieke stoffen: 

1. Atrazine  

Er staat nog een voetnoot bij de MRL voor granen. De gegevens moeten door EFSA 

geëvalueerd worden, maar heeft voor de Commissie geen prioriteit. 

 

2. Chloraat  

Richtlijnen voor gerichte monitoring – om nota van te nemen door Lidstaten.  

Er is te weinig bekend over de herkomst van het residu voor het Comite om hier 

nu een positie over in te nemen. 

 

3. Glyphosate  

Bevestigen van de residudefinitie voor GMO raapzaad. Aanbeveling EFSA leidt tot 

dezelfde MRL, dus komt er geen nieuw MRL-voorstel. 

 

 4. Azinphos-methyl  

Er was een importtolerantie aangevraagd in appel en peer maar dit kan niet in 

behandeling worden genomen omdat een overschrijding van de ARfD mogelijk is.  

 

 5. Captan/Folpet 

EFSA heeft in 2013 een Reasoned Opinion onder artikel 10 over captan 

gepubliceerd. Daarnaast zal naar verwachting in mei 2014 een Review onder 

artikel 12 worden gepubliceerd. De Commissie is van plan om in licht van deze 

review de MRL's voor captan in de vergadering van juni te bespreken.  

 

 6. Fosetyl/phosphonic acid  

Fosforigzuur (phosphonic acid) wordt ook gevonden in meststoffen en kan 

daardoor ook als residu worden gevonden op levensmiddelen. Fosforigzuur zou 

worden aangeprezen als meststof maar deze stof zou in werkelijkheid niet als 

meststof werken omdat de plant deze fosforverbinding niet kan opnemen. De 

Commissie zal voorlopig phosphonic acid als residudefinitie houden. 

 

A.17 Screening van t-MRL's in Vo. 396/2005 die in 2014 aflopen  

 Review van t-MRLs voor carbaryl, procymidone en profenofos in 

kruideninfusies (stand van zaken) 

Deze stoffen worden niet meer aangetroffen in kruidenthee en de MRL's kunnen 

omlaag. Dit geldt niet voor profenofos in rozebottels. Deze MRL zal vooralsnog 

gehandhaafd blijven.  

Lidstaten kunnen commentaar leveren voor 30 mei. 

 

 • Nicotine in paddestoelen (stand van zaken) 

Over de aanwezigheid van nicotine in paddestoelen moeten meer gegevens 

worden aangeleverd. 
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 • Spinetoram 

Voor kersen moet nog een nieuwe MRL worden vastgesteld. De tijdelijke MRL 

verloopt het eind van dit jaar. De UK kondigt aan dat het een MRL-aanvraag gaat 

doen.   

 

A. 18 Update over het guidance document/wetgeving over datavereisten  

Met name hoofdstuk 5 over MRL's is van belang voor de vergadering. Opmerkingen 

over het document kunnen tot 14 maart worden ingediend. Het document zal voor 

stemming worden ingebracht in de volgende vergadering van de SCFCAH 

Legislation. 

 

A.19 en A 20 MRL-aanvragen ingediend bij Rapporteur Member States 

(RMS) en niet de Lidstaat waar de autorisatie is aangevraagd 

 

Toepassing van een importtolerantie voor aminocyclopyrachlor – 

aanwijzing van RMS  

DK wordt rapporteur 

 

Toepassing van een importtolerantie voor fluxapyroxad (EMS NL in plaats 

van RMS UK) 

Geen bezwaar 

 

A.21 Nieuws van de Food and Veterinary Office (FVO)  

Geen nieuws 

 

A.22 Nieuws van de EU-Referentielaboratoria (EU-RL's) 

Geen nieuws 

 

A.23 Update van de Guidance over extrapolatie – stand van zaken 

De commissie is voornemens om het extrapolatie document te herzien en vraagt 

de lidstaten om binnen 4 weken voorstellen hiervoor te doen. 

 

A.24 Interplay of Regulations 1107/2009 and 396/2005 (Parallel 

evaluation of active substance and residue dossiers)  

 

A.25 Update van het aanvraagformulier voor een MRL (aangepast aan de 

procedure die onder onder punt A. 24 is besproken) –om nota van 

te nemen  

Het document is aangepast naar aanleiding van discussie en de vergadering heeft 

nota genomen van versie 6. 

  

A.26 Stand van zaken geplande aanpak van de Commissie over residuen 

in levensmiddelen voor zuigelingen en peuters. 

Er waren twee opties. De eerste optie was dat EFSA een volledige review van de 

wetenschappelijke gegevens zou doen op basis waarvan de huidige MRL's voor 

deze levensmiddelen zouden kunnen worden herzien. De tweede optie was dat de 

huidige MRL's met kleine aanpassingen zouden worden overgezet. Er is voor de 

tweede optie gekozen door de Commissie omdat dit de meest voorzichtige optie is. 

 

A.27 Wvttk 

 

Kwik in champignons 

Er zijn MRL's vastgesteld voor kwik omdat kwikverbindingen als 

gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt in het verleden. De vraag is of deze 

MRL's van toepassing zijn terwijl het niet waarschijnlijk is dat het kwik als 

gewasbeschermingsmiddel is gebruikt. Voor vis en visproducten en 

voedingssupplementen zijn maximumgehalten vastgesteld in Verordening Nr. 

1881/2006. Daarnaast is Verordening Nr. 396/2005 juridisch gezien van 

toepassing op kwik in champignons. Beide verordeningen zijn beide van toepassing 
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en staan op gelijk niveau. Op lange termijn zouden de kwikverbindingen uit de 

Verordening Nr. 396/2005 gehaald kunnen worden maar daarover moet goed 

worden nagedacht. 

 

 

Sectie B Wetgeving ter besluitvorming 

 

B.1 Discussie en mogelijke besluitvorming van het Comité over een 

concept-Commissieverordening ter aanpassing van Bijlagen II en 

III van Verordening (EG) Nr. 396/2005 van het Europese 

Parlement en van de Raad met betrekking tot MRL's voor 2-

phenylphenol, chlormequat, cyflufenamid, cyfluthrin, dicamba, 

fluopicolide, flutriafol, fosetyl, indoxacarb, isoprothiolane, 

mandipropamid, metaldehyde, metconazole, phosmet, picloram, 

propyzamide, saflufenacil, spinosad en trifloxystrobin in of op 

bepaalde producten (Art. 10). (B.01_SANCO_10057_2014 Rev. 1) 

 

Naar aanleiding van discussies zijn enkele wijzigingen aangebracht en de tweede 

versie van het voorstel is ter stemming gebracht. Het voorstel is met een 

gekwalificeerde meerderheid aangenomen. 

 

B.2 Discussie en mogelijke besluitvorming van het Comité over een 

concept-Commissieverordening ter aanpassing van Bijlagen II en 

III  en V van Verordening (EG) Nr. 396/2005 van het Europese 

Parlement en van de Raad met betrekking tot MRL's voor 

acibenzolar-S-methyl, ethoxyquin, flusilazole, isoxaflutole, 

molinate, propoxycarbazone, pyraflufen-ethyl, quinoclamine en 

warfarin (Article 12). (B.02_SANCO_11415_2013 Rev. 3) 

 

Naar aanleiding van discussies zijn enkele wijzigingen aangebracht en de vierde 

versie van het voorstel is ter stemming gebracht. Het voorstel is met een 

gekwalificeerde meerderheid aangenomen. 

 

B.3 Discussie en mogelijke besluitvorming van het Comité over een 

concept-Commissieverordening ter aanpassing van Bijlagen II en 

III van Verordening (EG) Nr. 396/2005 van het Europese 

Parlement en van de Raad met betrekking tot MRL's voor 

ethoxysulfuron, metsulfuron-methyl, nicosulfuron, prosulfuron, 

rimsulfuron, sulfosulfuron and thifensulfuron-methyl (Artikel 12). 

(B.03_SANCO_12393_2013 Rev. 2) 

 

Naar aanleiding van discussies zijn enkele wijzigingen aangebracht en de derde 

versie van het voorstel is ter stemming gebracht. Het voorstel is met een 

gekwalificeerde meerderheid aangenomen. 

 

B.4 Discussie en mogelijke besluitvorming van het Comité over een 

concept-Commissieverordening over een gecoordineerde meerjarig 

controleplan van de Unie voor 2015, 2016 en 2017 om naleving van 

MRL’s van gewasbeschermingsmiddelen te borgen en de 

blootstelling van consumenten aan residuen van 

gewasbeschermingsmiddelen in levensmiddelen van plantaardige 

en dierlijke oorsprong te bepalen. (B.04_SANCO_11827_2013 Rev. 1) 

 

Naar aanleiding van discussies zijn enkele wijzigingen aangebracht en de tweede 

versie van het voorstel is ter stemming gebracht. Het voorstel is met een 

gekwalificeerde meerderheid aangenomen. 
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B.5 Discussie en mogelijke besluitvorming van het Comité over een 

concept-Commissieverordening ter aanpassing van Bijlagen III en 

IV van Verordening (EG) Nr. 396/2005 van het Europese Parlement 

en van de Raad met betrekking tot MRL's voor sinaasappelolie, 

Phlebiopsis gigantea, gibberellic acid, Paecilomyces fumosoroseus 

strain FE 9901, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, 

Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus, Bacillus firmus I-

1582, s-abscisic acid, L-ascorbinezuur, natriumzilverthiosulfaat en 

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus in of op bepaalde 

producten. (B.05_SANCO_10023_2014 Rev. 1) 

 

Naar aanleiding van discussies zijn enkele wijzigingen aangebracht o.a. wordt 

natrium thiosulfaat uit het voorstel gehaald en de derde versie van het voorstel is 

ter stemming gebracht. Het voorstel is met een gekwalificeerde meerderheid 

aangenomen. 

 

B. 6 Discussie en mogelijke besluitvorming van het Comité over een 

concept-Commissieverordening om Bijlage 1 van Verordening (EG) 

Nr 396/2005 te vervangen. (B.06_SANCO_12344/2013 Rev. 1) 

 

Deze aanpassing van annex 1 betreft met name het invoegen van nieuwe 

produkten met taxonomische benamingen. Tevens worden synoniemen van de 

benamingen ingevoegd die in de handel worden gebruikt. Deze benamingen zijn 

verzameld binnen het TAX-SA-project van de Commissie. De aanpassing zal naar 

verwachting in werking treden in juli van 2014 en van toepassing zijn per 1 januari 

2015.  Naar aanleiding van discussies zijn enkele wijzigingen aangebracht en de 

vijfde versie van het voorstel is ter stemming gebracht. Het voorstel is met een 

gekwalificeerde meerderheid aangenomen. 

 

Voor Kiwi berries, Turnip greens, Mizuna en Choi sum zijn er geregistreerde 

gebruiken in Europa terwijl deze producten van plaats zijn veranderd. Voor deze 

producten blijft de MRL van de oorspronkelijke positie gehandhaafd tot 1-1-2017. 

 
 
 
Den Haag  2014 


