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Section A Information and/or discussion 
 
A.01 News from the European Food Safety Authority:  

1. Progress under Article 12 

Het laatste jaar zijn 50 reasoned opinions gepubliceerd. De 

Europese Commissie maakt binnenkort een update van de tabel 

met prioriteiten onder art 12. Dithianon en pyrethrine worden 

toegevoegd als prioriteit. 

Er vindt in Parma een Pesticide steering committee plaats waarin 

het proces wordt besproken om mogelijk te komen tot snellere 

doorloop van de stoffen onder art. 12. 

2. Progress under Article 10  

3. Update on Art. 43 mandates 

4. Data Warehouse Access Policy – presentation by EFSA and 

endorsement by MS 

 

Er was reeds veel commentaar van Lidstaten en tot 30 juni kan nog 

commentaar worden gegeven. EFSA komt in september met een 

nieuwe versie en geeft demonstratie van belang en praktische 

bruikbaarheid. Er wordt over gestemd in de SCFCAH General Food 

Law in september 2014. 

 

A.02 General issues on data sharing: Sharing of Member States (MSs) 

occurrence data collection by EFSA with other MSs in the 

framework of the Standing Committee on The Food Chain and 

Animal Health Pesticides Residues. Sharing of MSs occurrence and 

consumption data for the purpose of using them within the 

ACROPOLIS project. 

 

Zie A. 03 
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A.03 Cumulative risk assessment - State of play  

 

• Follow up ACROPOLIS (Aggregate and Cumulative Risk of 

Pesticides: an on-line strategy) 

 

Er wordt gesproken tussen het RIVM en de Commissie en EFSA 

over een vervolgonderzoek. De Commissie vraagt de Lidstaten om 

consumptie- en monitoringsdata aan te leveren om in ACROPOLIS 

te brengen voor het werk van de Electronic Working Group. De 

Commissie vraagt om een reactie voor eind juni. 

 

• Electronic Working Group (eWG) (priorities proposed in the 

working document (WD) for the eWG) 

 

De eWG gaat prioriteiten aangeven voor 20 augustus. 

 

A.04 Exchange of views and possible agreement on a statement as 

regards the presence of chlorates in food.  

 

Een meerderheid van de Lidstaten is het eens met het vaststellen 

van richtwaarden voor chloraten in de handhaving. Bij waarden 

lager dan deze richtwaarden zullen de Lidstaten niet handhaven. 

Echter, meerdere Lidstaten vonden de voorgestelde waarden te 

streng. Andere lidstaten vonden de waarden op basis van 

gezondheidsoverwegingen te ruim, maar konden deze steunen als 

tijdelijk compromis. 

 

Het voorstel is om in de notulen op te nemen dat "de lidstaten op 1 

lidstaat na akkoord zijn met het principe van de verklaring, maar 

dat 6 lidstaten niet tegen het voorstel zijn, maar de voorgestelde 

handhavingsdrempels te laag vinden". Het is niet mogelijk gebleken 

om overeenstemming te vinden tussen de lidstaten. De default MRL 

van 0,01 mg/kg blijft daarmee van toepassing. Deze defaultwaarde 

zal dan ook in Lidstaten gehandhaafd kunnen worden. Er is 

evenmin overeenstemming over een monitoringplan. Mogelijk zal 

deze kwestie behandeld worden op de 1e juli in de vergadering 

SCFCAH toxicology of in de septembervergadering van de SCFCAH 

pesticides.   

 

A.05 Feedback from the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) 

2014 

 

De Commissie doet kort verslag. 

 

A.06 Presentation of the 2011 pesticides Monitoring Report 

 

EFSA presenteert de resultaten. 

 

A.07 Monitoring Exercise 2016-2018 and monitoring Working Document 

 

Op basis van voorkeuren van de Lidstaten is besloten om aanpak 1 

te nemen uit het working document voor het prioritiseren van 

stoffen. Aanpak 1 gaat uit van een relatief eenvoudige set criteria 

om stoffen te prioritiseren in aanpak 2 wordt uitgegaan van meer 

uitgebreide beslissingsdocumenten.  

 

Een monitoring working group gaat van start en voor 11 juli kan 

men zich hiervoor aanmelden. 
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A.08 State of play - approach for acute exposure assessment IESTI 

equation  

 

De Commissie vraagt naar aanleiding van een presentatie de 

Lidstaten om vragen te beantwoorden over een mogelijke 

aanpassing van de IESTI-vergelijking die gebruikt wordt om de 

kortdurende blootstelling aan residuen te berekenen. 

 

A.09 Pesticide residues in conventional and genetically modified crops - 

proposed approach how to deal with possibly different residue 

definitions under Reg. (EC) No 396/2005. 

 

Er wordt besloten om voor dit moment om in de bijlagen te blijven 

werken met voetnoten om aan te geven dat de MRL van toepassing 

is op een genetisch gemodificeerd gewas. Lidstaten kunnen voor 

eind juli commentaar geven op dit working document.                                

 

A.10 State of play – Annex IV inclusions and exchange of views of the 

Committee as regards maximum residue levels for cerivisane, lactic 

acid and lecanicillium musarium strain Ve6 in or on certain products 

(SANCO/11157/2014 Rev. 0) 

 

Basisstoffen moeten worden opgenomen in Bijlage IV, anders dan 

eerst werd verondersteld. Een art 12 toetsing wordt niet nodig 

geacht, maar dit zal van geval tot geval beoordeeld moeten 

worden. Het richtsnoer wordt hierop aangepast. 

 

A.11 Exchange of views of the Committee as regards maximum residue 

levels for 1,3-dichloropropene, bifenox, dimethenamid-p, 

prohexadione, tolylfluanid, trifluralin in or on certain products. 

(SANCO/10224/2014 Rev. 0)  

 

Wordt niet behandeld. De Commissie hoopt voor half juli 

commentaar te ontvangen. 

 

A.12 Exchange of views of the Committee as regards maximum residue 

levels for bone oil, carbon monoxide, cyprodinil, iprodione, lambda-

cyhalothrin, metalaxyl, metalaxyl-M, paraffin oil (CAS 64742-54-7) 

and petroleum oils (CAS 92062-35-6) in or on certain products 

(Article 12) (SANCO/10565/2014 Rev.0) 

 

Wordt niet behandeld. De Commissie hoopt voor half juli 

commentaar te ontvangen. Daarbij kan lambda-cyhalothrin worden 

genegeerd omdat EFSA klaar is met de stofbeoordeling en de tox 

waarden worden aangepast. 

 

A.13 Exchange of views of the Committee as regards maximum residue 

levels for 2-naphthyloxyacetic acid, acetochlor, chloropicrin, 

diflufenican, flurprimidol, flutolanil and spinosad in or on certain 

products (SANCO/10045/2014 Rev. 0). 

 

Wordt niet behandeld. De Commissie hoopt voor half juli 

commentaar te ontvangen. 
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A.14 Exchange of views of the Committee as regards maximum residue 

levels for several active substances (SANCO/10701/2014 Rev. 0). 

 

Wordt niet behandeld. De Commissie hoopt voor half juli 

commentaar op hoofdlijnen te ontvangen. 

 

A.15 Notifications under Article 18(4) to Reg. (EC) No 396/2005  

 

A.16 Specific substances: 

 

1. Malathion 

In februari is een Reasoned Opinion over malathion verschenen 

waarin enkele tijdelijke MRL's worden voorgesteld. Over deze MRL's 

is met de RMS overlegd. De Commissie vraagt de Lidstaten om 

commentaar op deze discussie. 

2. Fluazinam 

MRL aanvraag droge bonen is ingetrokken, deze wordt 

meegenomen onder art.12 

3. Triflumuron 

Er is een EFSA RO onder artikel 10 verschenen, die onder artikel 12 

zal worden behandeld.  

4. Mecoprop and mecoprop-P 

Er waren onvoldoende gegevens om de MRL-aanvraag nu 

behandeling te nemen, inmiddels zijn er extra proeven beschikbaar 

gekomen, wanneer art 10 compleet is zullen art. 10 en art. 12 

samen behandeld worden. 

 

A.17 Screening exercise on t-MRLs in Reg. 396/2005 that will be 

expiring in 3013/2014  

 

A.18 Designation of MS for MRL applications. 

 

A.19 Extrapolation Guidance Document Updating of the on– Presentation 

of the doc. SANCO/7525/VI/95-Rev.10 (draft). 

 

Het extrapolation guidance document wordt in twee fasen 

geüpdate. Van het eerste deel waarin de extrapolatietabellen en 

hoofdstuk 6 worden aangepast, zal in de vergadering van 

november nota van worden genomen. Aan het tweede deel dat 

principes en guidance behandelt, zal parallel met het werk aan de 

OECD  crop trial guidance volgend jaar worden gewerkt.  

 

 

A.20 Art. 12 procedures 

 

A.21 State of play biocides 

 

A.22 News from the EU-Reference Laboratories 

 

A.23 AOB  

 

• Onderhandelingen met US.  

Is DG SANCO erbij betrokken. DG Sanco is betrokken geweest bij 

oriënterende gesprekken over een nieuw handelsverdrag (TTIP) 

tussen de EU en de VS. DG Trade is aanvoerder. 
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• ARfD-waarden acetamiprid en imidaprcloprid.  

EFSA heeft recent een opinie gepubliceerd over de toxiciteit van 

deze stoffen. EFSA heeft onder meer de ARfD verlaagd. De vraag is 

wanneer deze waarde moet worden toegepast door de Lidstaten in 

de handhaving bij de berekening van het risico bij een 

overschrijding van de MRL. De Commissie geeft aan dat deze opinie 

in de vergadering van de SCFCAH Legislation zal worden besproken 

en dat dan nota genomen kan worden van de gewijzigde 

toxicologische grenswaarden. 

 

• Guidance document overgangsregelingen oude naar nieuwe 

versie. 

Kort geleden is er over gesproken. Nieuwe versie is er nog niet. 

 
 
Section B Draft(s) presented for an opinion 
 

B.1 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Regulation amending Annexes II and III to Regulation 

(EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as 

regards maximum residue levels for acetamiprid, chromafenozide, 

cyazofamid, dicamba, difenoconazole, fenamidone, fenpyrazamine, 

fluazinam, formetanate, imazapic, nicotine, penconazole, 

pymetrozine, pyraclostrobin, tau-fluvalinate and tebuconazole in or 

on certain products 

 

  SANCO/10768/2014 Rev 0 

 

Legal Basis: Article 14(1)(a), 16(1)(a) of Regulation (EC) No 

396/2005  

Procedure: Regulatory procedure with scrutiny 

 

Imazapic geschrapt uit het voorstel omdat er geen bevestiging is 

gekomen van het gebruik in de lidstaat van origine.  

 

Fenamidone Bij importtolerantie mogen MRLs niet hoger zijn dan 

de MRLs in het land van origine. Er zijn in Codex verschillende 

MRLs voor chilipeper en paprika. Commissie stelt voor een aparte 

MRL voor paprika en chilipepers. Dit wordt geregeld in een 

voetnoot. Discussiepunt is dat dit leidt tot rechtsonduidelijkheid. Er 

blijven te veel discussiepunten open en Fenanidone wordt daarom 

uit het voorstel geschrapt. 

 

Formetanate In voorstel 10768 art. 12 was de MRL voor aardbei 

verlaagd. Deze wordt nu in kader van art. 10 verhoogd tot het 

oorspronkelijke niveau, deze aanpassing gaat met terugwerkende 

kracht in. 

 

Naar aanleiding van discussies zijn enkele wijzigingen aangebracht 

en de herziene versie van het voorstel is ter stemming gebracht. 

Het voorstel is met een gekwalificeerde meerderheid aangenomen. 
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B.2 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Regulation amending Annexes II, III and V to 

Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the 

Council as regards maximum residue levels for benfuracarb, 

carbaryl, carbofuran, carbosulfan, furathiocarb, procymidone and 

profenofos in or on certain products  

 

SANCO/10408/2014 Rev 1 

Legal Basis: Articles 14(1)(a), 16(1)(d) 18(1)(b) and 49(2) of 

Regulation (EC) No 396/2005 

Procedure: Regulatory procedure with scrutiny 

 

Carbofuran, carbosulfan, benfuracarb en furathiocarb zijn uit het 

voorstel gehaald omdat er nog geen overeenstemming is over de te 

gebruiken residudefinitie en worden naar september verplaatst. 

 

Rev 2 is aangenomen. 

 

B.3 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Regulation amending Annex III to Regulation (EC) No 

396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards 

maximum residue levels for benzalkonium chloride and 

didecyldimethylammonium chloride in or on certain products. 

 

SANCO_10842_2014 Rev. 3) 

Legal Basis: Article 14(1)(a), 16(1)(a) of Regulation (EC) No 

396/2005 

Procedure: Regulatory procedure with scrutiny 

 

Er worden MRL's vastgesteld voor BAC en DDAC van 0,1 mg/kg 

voor alle levensmiddelen. Deze MRL's komen in de plaats van 

richtlijnen voor handhaving van 0,5 mg/kg die zijn afgesproken in 

de SCFCAH pesticide residues. Deze richtlijnen zullen worden 

ingetrokken 9 maanden nadat de MRL's van kracht worden. Dit 

wordt met een aparte verklaring gedaan. Deze overgangsperiode 

wordt niet in de Verordening vermeld omdat juridisch gezien de 

default-MRL van 0,01 mg/kg van toepassing is. De nieuwe MRL is 

dan juist een verruiming waardoor een overgangsperiode in de 

Verordening niet nodig is. De MRL's hebben geen betrekking op 

residuen in zuigelingenvoeding of babyvoeding waarop specifieke 

bepalingen uit de Europese richtlijnen voor deze producten van 

toepassing zijn.  

 

Rev 3 is aangenomen. De verklaring (rev 1) eveneens. 

 

B.4 Exchange of views and possible opinion of the Committdee on a 

draft Commission Regulation amending Annex III to Regulation 

(EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as 

regards maximum residue levels for fosetyl. 

 

SANCO_108423_2014 Rev. 2) 

Legal Basis: Article 14(1)(a), 16(1)(a) of Regulation (EC) No 

396/2005 

Procedure: Regulatory procedure with scrutiny 

 

Fosetyl geeft onder meer fosforigzuur (phosphonic acid of 

phosphorous acid) en de zouten daarvan (fosfonaten) als residu. 

Fosforigzuurresiduen kunnen ook het gevolg zijn van het gebruik 

van meststoffen met fosfonaten. Er is een ruimere tijdelijke MRL 
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voor fosetyl voorgesteld op basis van monitoring data. Het is een 

uitzonderlijke maatregel om handelsbarrieres te voorkomen voor 

gewassen die dit groeiseizoen met meststoffen met fosfonaten zijn 

behandeld. De maatregel loopt tot het eind van 2015. Voor eind juli 

kunnen opmerkingen worden ingediend. 

 

Rev 2 is aangenomen. 

 

B.5 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Regulation amending Annexes II, III and V to 

Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of 

the Council as regards maximum residue levels for asulam, 

cyanamide, dicloran, flumioxazin, flupyrsulfuron-methyl, picolinafen 

and propisochlor  in or on certain products 

 

SANCO/11781/2013 rev. 1 

Legal Basis: Articles 14(1)(a), 18(1)(b) and 49(2) of Regulation 

(EC) No 396/2005 

Procedure: Regulatory procedure with scrutiny 

 

Geen wijzigingen, aangenomen 

 

B. 6 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Regulation amending Annexes II and III to Regulation 

(EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as 

regards maximum residue levels for amitrole, dinocap, fipronil, 

flufenacet, guazatine, pendimethalin, propyzamide, and pyridate in 

or on certain products 

 

SANCO_11738/2013 Rev. 3 

Legal Basis: Articles 14(1)(a) and 49(2) of Regulation (EC) No 

396/2005 

Procedure: Regulatory procedure with scrutiny 

 

Enkele wijzigingen opgenomen in rev 4. Guazatine is uit het 

voorstel gehaald. 

 

Rev 4 is aangenomen 

 

B. 7 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Regulation amending Annexes II, III, IV and V to 

Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of 

the Council as regards maximum residue levels for anthraquinone, 

benfluralin, bentazone, bromoxynil, chlorothalonil, famoxadone, 

imazamox, methyl bromide, propanil, propargite and sulphuric acid 

in or on certain products 

 

SANCO_12440/2013 Rev. 2 

Legal Basis: Art. 5(1), 14(1)(a), 18(1)(b) and 49(2) of Regulation 

(EC) No 396/2005 

Procedure: Regulatory procedure with scrutiny  

 

Enkele wijzigingen, rev 4 is aangenomen. Propargiet. Voostel was 

om alles te verlagen naar 0,01 mg/kg. maar er is een probleem 

met met SPS notificatie (MRL voor sinaasappel en thee). Daarom is 

het noodzakelijk om een besluit door te schuiven naar september. 

Propargiet wordt daarom uit het voorstel geschrapt. 
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B. 8 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Regulation amending Annexes III and IV to Regulation 

(EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as 

regards maximum residue levels for Bacillus thuringiensis subsp. 

tenebrionis (strain: NB 176 (TM 141)), Bacillus thuringiensis subsp. 

aizawai (strains: ABTS-1857 and GC-91), Bacillus thuringiensis 

subsp. israeliensis (serotype H-14) (strain: AM65-52) and Bacillus 

thuringiensis subsp. kurstaki (strains: ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 

12 and EG 2348) in or on certain products 

 

(B.06_SANCO_10071/2014 Rev. 1) 

Legal Basis: Art. 5(1) of Regulation (EC) No 396/2005 

Procedure: Regulatory procedure with scrutiny  

 

Punt wordt niet ter stemming gebracht.  

 

De Commissie stuurt binnenkort aanvullende informatie en vraagt 

om een reactie voor 26 juni. In september komt het onderwerp 

opnieuw op de agenda. 

 
 
 
Den Haag  2014 


