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Verslag van de vergadering van het Permanent Comité voor planten, 

dieren, Voedsel en Diervoeders (PCVD)  

1. Sectie residuen van gewasbeschermingsmiddelen 

2. Sectie gewasbeschermingsmiddelen - wetgeving 

 

Datum   22 - 23 februari 2016 
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1. Commissievergadering gewasbeschermingsmiddelen - residuen 

van gewasbeschermingsmiddelen  

 

Section A Information and/or discussion 

 
A.01 Exchange of views of the Committee as regards maximum residue 

levels for acrinathrin, bifenthrin, carbetamide, cinidon-ethyl, 

fenpropimorph, metalaxyl and triflusulfuron in or on certain products 

(Article 12). 

(A.01_SANTE_11418_2015 Rev. 0) 

Een aantal residudefinities staat ter discussie. 

 
A.02 Exchange of views of the Committee on a working document on 

maximum residue levels for chlorate in or on certain products (Article 

16). 

(A.02_SANTE_10684_2015 Rev. 0) 

Er wordt bij de Europese Commissie nog intern overleg gevoerd over 

het vaststellen van MRL’s voor chloraat. Na afronding van dit overleg 

zal een informatieronde voor de industrie worden georganiseerd. Er 

wordt gevraagd om monitoringdata aan te leveren in SDS-format en 

een onderscheid aan te brengen tussen verse en bevroren producten. 

Er is vooral behoefte aan data over bewerkte levensmiddelen en 

zuigelingen- en babyvoeding. Ook wordt gesproken over mogelijke 

opname vanuit substraatwater door tomaat en de toepassing van 

desinfectantia op basis van chloor  in waswater van groente en fruit 

en de residuen als gevolg daarvan. Tevens vraagt de Commissie om 

input voor prioritisering van natriumhypochloriet onder artikel 12 en 

informatie over nationale toelatingen van 

gewasbeschermingsmiddelen en GAPs en toelatingen van 

desinfectantia op basis van chloor onder de biocidenwetgeving.  Er 

kan tot 31 maart commentaar worden geleverd. 
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A.03 Exchange of views of the Committee as regards maximum residue 

levels for cymoxanil, fenpyroximate, phosphane and phosphide salts, 

sodium 5- nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-

nitrophenolatein and triadimenol in or on certain products (Article 12). 

(A.03_SANTE_10104 2016 Rev. 0) 
De residudefinitie van triadimenol staat ter discussie. Ook zullen de 
CXLs voor fenpyroximate mogelijk herzien worden in de MRL-review. 
Er kan tot 4 maart commentaar worden geleverd. 

A.04 Exchange of views of the Committee as regards maximum residue 

levels for aclonifen, deltamethrin, fluazinam, methomyl and 

sulcotrione in or on certain products (Article 12). 

(A.04 SANTE_10024_2016 Rev. 0) 

Voor deltamethrin zou er bij enkele Lidstaten nog data aanwezig 

kunnen zijn die van belang is voor het afleiden van MRLs. De 

Commissie vraagt om voor 18 maart te reageren. 

 
A.05 Exchange of views of the Committee as regards maximum residue 

levels for hexachlorobenzene in or on certain products (Article 16). 

Lidstaten kunnen tot 1 april commentaar leveren. 

 
A.06 
 

Substances for which Limits of Quantifications (LOQs) need to be 

increased in line with the working document on the summing up of 

LOQs. 

Er is een document samengesteld van stoffen met een complexe 

residudefinitie, waarvoor de LOQ-MRLs mogelijk aangepast dienen te 

worden als gevolg van het nieuwe working document met betrekking 

tot het optellen van LOQs. Er kan commentaar worden geleverd op de 

lijst met stoffen voor 1 april. 

 
A.07 Procedures for routine Maximum Residue Levels (MRLs) setting under 

Regulation (EC) No 396/2005 procedures: 

1. Planned revision of SANCO/01981/2008 - State of play 

Er is een guidance document beschikbaar over de procedures omtrent 

het vaststellen van MRLs. De bedoeling is dat het document meer 

duidelijkheid zal verschaffen over de verschillende stappen binnen de 

procedures, over de tijdslijnen en andere zaken binnen het MRL-

proces. Er kan commentaar worden geleverd tot 31 maart. Uiteindelijk 

zal het document gepubliceerd worden.  

2. Other 

 
A.08 Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 procedures: 

1. Priorities under Article 12 

i) Prioriteren van buprofezin vanwege de vorming van aniline bij 

verhitting. Over prioritering wordt besloten nadat de stof in de sectie 

wetgeving is besproken. 

ii) Prioriteren van natriumhypochloriet vanwege de lopende discussie 

van chloraat. 

2. Handling of confirmatory data 

Een draft working document is beschikbaar, waarin de procedure 

wordt beschreven voor de evaluatie van data die ingediend zijn om 

MRLs te bevestigen na de MRL-review van bestaande MRLs. In juni zal 

het document voor take note op de agenda staan. Er kan voor 31 

maart gereageerd worden. 

3. Communication with Third Countries 

Lidstaten kunnen tot 4 maart commentaar leveren. 

4. Other issues 
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A.09 News from the European Food Safety Authority (EFSA): 

1. Progress under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 

EFSA is bezig met statements voor stoffen die op Annex IV geplaatst 

zijn en waarvoor geen MRL-review nodig is. 

2. Progress under Article 10 of Regulation (EC) No 396/2005 

3. Update on Article 43 mandates of Regulation (EC) No 396/2005 

Er lopen twee mandaten: de voorbereiding voor de CCPR en de 

herziening van de MRLs van thiabendazole omdat de toxicologische 

grenswaardes zijn veranderd. 

 
A.10 Specific substances: 

1. Mercury 

De Commissie licht het voorstel toe. Er zal een verwijzing worden 

opgenomen in Vo 396/2005 naar de contaminantenwetgeving waaruit 

blijkt dat de contaminantenwetgeving van toepassing is op kwik. 

2. Acetamiprid 

EFSA heeft in 2013 de ADI en de ARfD voor acetamiprid verlaagd. Om 

deze nieuwe waarden toe te kunnen passen moeten deze worden 

vastgesteld in de Commissievergadering gewasbeschermingsmiddelen, 

sectie wetgeving. Deze sectie heeft de waarden niet vastgesteld 

omdat eerst de resultaten van de peer review van acetamprid 

afgewacht zullen worden.   

3. Cyantraniliprole 

Als de stof geplaatst is, zullen de MRLs geïmplementeerd worden. 

4. 3-decen-2-one 

De stof 3-decen-3-one is niet geplaatst, maar toch zullen er MRLs 

vastgesteld moeten worden. Aangezien 3-decen-2-one ook van nature 

voorkomt, kunnen de MRLs niet zomaar op de ondergrens vastgesteld 

worden. 

5. Tricyclazole 

Er wordt in maart in de Commissievergadering, sectie wetgeving, 

gestemd over de plaatsing van tricyclazole. 

6. Fluopyram 

Er zijn tijdelijke MRLs voor fluopyram voor rotatiegewassen. De 

evaluatie van data hiervoor is gaande. 

7. Chlorpropham 

Er zijn in één Lidstaat resultaten die wijzen op kruiscontaminatie van 

boerenkool met chlorpropham door verdamping van deze stof na 

toepassing op nabijgelegen bollenpercelen. Er zijn geen vergelijkbare 

resultaten uit andere Lidstaten en daarom is er op dit moment geen 

aanleiding om de LOQ opnieuw aan te passen. Om kruiscontaminatie 

te voorkomen wordt voorgesteld om eerst andere maatregelen dan 

aanpassing van de LOQ te onderzoeken. 

8. New active substances currently under discussion in the Legislation 

Committee 
 

A.11 State of play - approach for acute exposure assessment (IESTI 

equation (International estimated short-term intake)) 

Zie agendapunt 12.4. 

 
A.12 Codex Committee for Pesticides Residues (CCPR): 

1. State of play on ongoing work in the eWG on the Classification of 

Foods and Animal Feeds and Priorities 

Verschillende voorstellen voor de classificatie van gewassen worden 

besproken. Uit het verslag van de elektronische werkgroep voor 

prioriteiten blijkt dat de verhouding tussen oude en nieuwe stoffen die 

beoordeeld zullen worden iets verbetert in de komende jaren maar dat 

er meer aandacht nodig is voor oude stoffen. Voorgesteld wordt om de 
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herbeoordeling van amitraz of een andere stof naar 2017 te halen ipv 

kresoxim-methyl, oxamyl, clethodim (RMS NL) of fenpyroximate als 

zich hiervoor de gelegenheid voordoet. Gevraagd wordt welke van 

deze stoffen dan later beoordeeld kan worden. Er kan tot 4 maart 

gereageerd worden als inbreng voor een Europese reactie op de 

prioriteitenlijst. 

2. Work organisation for the preparation of CCPR 

Er zijn MRL’s voorgesteld voor een paar stoffen die niet in de EU zijn 

toegelaten waardoor er ook geen Lidstaten zijn die als rapporteurs 

(RMS) optreden voor deze stoffen. Er wordt naar een RMS gezocht 

voor quinclorac en een Lidstaat biedt zich daarvoor aan. 

3. General section JMPR report 

De Commissie vraagt om achtergrondinformatie over kresoxim 

methyl, oxamyl, clethodim en fenpyroximate. Er wordt gevraagd om 

te reageren op de conceptreactie op deze sectie voor 4 maart om tot 

een EU gecoördineerde reactie te komen. 

4. IESTI side event CCPR 
Agendapunt A 11 wordt hier besproken. Gesproken wordt over de 
inhoud van deze side event en hoe een gecoördineerd EU-standpunt 
er uit zou moeten zien. Er zal binnenkort een voorstel worden 
verspreid dat bij de eerste Raadswerkgroep van 11 maart besproken 
zal worden. Er kan tot 4 april commentaar worden geleverd. 

A.13 Screening exercise on t-MRLs in Regulation (EC) No. 396/2005 that 

will be expiring in 2016. 

Er is een tabel opgesteld met de actieve stoffen waarvoor de deadline 

van het indienen van data ter ondersteuning van de tijdelijke MRLs 

kortgeleden voorbij is met de bijbehorende vervolgacties. 

 
A.14 Inclusions in Annex IV of Regulation (EC) No 396/2005: 

1. State of play of Annex IV inclusions 

2. Follow up on discussion of possible inclusion of Bacillus 

thuringiensis species: update on the state of play. 

 
A.15 Update on foods intended for infants and young children. 

Er zijn twee verordeningen gepubliceerd: Gedelegeerde Verordening 

(EU) 2016/127 voor zuigelingenvoeding en Gedelegeerde Verordening 

(EU) 2016/128 voor Dieetvoeding voor medisch gebruik. 

 
A.16 Follow up from the Post Annex I (PAI) meeting. 

Een afgevaardigde van de PAI kwam toelichten over zaken die in de 
desbetreffende meeting besproken worden. 

A.17 Cumulative risk assessment: outcome of second physical meeting CRA 

working group. 

De Commissie en het RIVM hebben elk een bericht gepubliceerd over 

de voortgang van het werk aan cumulatieve risicobeoordeling. Een 

nieuwe versie van het werkdocument van de CRA werkgroep zal in de 

junivergadering besproken worden. Het document bevat meerdere 

vragen voor risk managers. Reacties kunnen tot 4 april worden 

opgestuurd. 

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

Een lidstaat deelt mee dat zij een nationale MRL hebben voor 
thiacloprid in honing. 

A.19 Designation of Member States for maximum residue levels (MRL) 

applications. 
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A.20 Information on ongoing work on endocrine disruptors and substances 

falling under the other cut-off criteria. 
Er is een screening van actieve stoffen van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden uitgevoerd. Er moeten nog 
200 stoffen gescreened worden die onder de wetgeving voor 
cosmetica en waterkwaliteit en REACH vallen. De Commissie zal de 
criteria vaststellen als de impact assessment waaronder de screening 
is afgerond en zet meer capaciteit in op dit proces en zal een voorstel 
doen voor de zomer van 2016. De criteria zullen dan pas in 2017 in 
werking kunnen treden. 

A.21 Planned evaluations of Regulation (EC) No. 396/2005 and Regulation 

(EC) No. 1107/2009 - State of play. 

De roadmap is bijna beschikbaar voor commentaar. 

 
A.22 Update on the state of play of MRL setting for biocides. 

De Commissie heeft het discussiedocument aangepast en wil dit 
document vaststellen bij de komende CA-vergadering voor biociden in 
15-18 maart. 

A.23 Rapid Alert System for Food and Feed Standard Operating Procedures 

(RASFF)(SOPs) 

 
A.24 AOB  

 1 Residudefinities van ipriodione, procymidone en vinclozolin 

De residudefinities van deze stoffen staan ter discussie. Er kan 
gereageerd worden voor 31 maart. 

 2 Aanpassing residuedefinitie van glyfosaat 

De vraag is of de residudefinitie voor handhaving voor glyfosaat moet 
bestaan uit glyfosaat en drie metabolieten, namelijk AMPA, N-acetyl 
AMPA en N-acetyl glyfosaat. Dit is een aanpassing van het voorstel dat 
voorafgaande aan de vergadering verspreid was. Er zal een nieuwe 
versie van het document worden gepubliceerd. Er kan tot 31maart 
commentaar worden geleverd. 

 3 Formulier voor MRL aanvragen, versie 10 

Het formulier is aangepast als gevolg van de voorgestelde werkwijze 
omtrent de procedure voor de evaluatie van data die ingediend zijn 
om MRLs te bevestigen na de MRL-review van bestaande MRLs. Het 
formulier zal tijdens de SCPAFF van juni worden besproken. Er kan tot 
18 maart gereageerd worden. 

 4 MRL voor thiacloprid in honing 

Bij de recente verlaging van de MRL voor thiacloprid in honing blijkt 
dat er geen rekening is gehouden met de toegelaten toepassing van 
thiacloprid in koolzaad waardoor thiaclopridresiduen kunnen 
voorkomen in honing. Er wordt gesproken over een tijdelijke oplossing 
op basis van monitoringsgegevens of beschikbare proeven.   

 5 Residue definition Hexachlorocyclohexane (HCH) and MRLs 

Er wordt gevraagd welke isomeren van HCH in de residudefinitie 
dienen te worden opgenomen en of MRL’s moeten worden aangepast. 
Er kan tot 18 maart gereageerd worden.  

 6 Cyazofamid 

Er wordt een metaboliet gevormd bij verwerking. Het toxicologische 
profiel van deze metaboliet wordt onderzocht. 
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7 Veterinary products and pesticides 

MRL’s voor stoffen die ook gebruikt worden als diergeneesmiddel 
kunnen worden vastgesteld onder Vo 396/2005 op basis van artikel 
14(a). EMA heeft deze stoffen al beoordeeld en de vraag is of EFSA 
een volledige beoordeling moet doen of dat EFSA op een andere 
manier een oordeel kan vellen.  

 8 Processing factors for cold pressed lemon oil 

Een branchevereniging heeft de Europese Commissie gevraagd om 
een generieke processing factor vast te stellen voor cold pressed 
lemon oil. Dit product wordt o.a. in soft drinks gebruikt. Er zal data 
worden aangeleverd om de processing factors af te leiden. In juni zal 
het weer besproken zijn. Reacties kunnen tot eind maart worden 
opgestuurd. 

   

  

Section В Drafts presented for an opinion 

 
B.01 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 abamectin, acequinocyl, 

acetamiprid, benzovindiflupyr, bromoxynil, fludioxonil, 

fluopicolide, fosetyl, mepiquat, proquinazid, propamocarb, 

prohexadione and tebuconazole in or on certain products (Article 10) 

(B.01_SANTE_10069_2016 Rev. 1) 

Legal Basis: Article 14(l)(a) and Article 16(l)(a) of Regulation (EC) 

No 396/2005 

Procedure: Regulatory procedure with scrutiny 

 

Voor acetamiprid wordt de door EFSA in 2013 afgeleide ARfD niet 

getoepast omdat deze waarde eerst vastgesteld moet worden in de 

Commissievergadering gewasbeschermingsmiddelen - wetgeving. De 

voorgestelde MRL’s zijn daarom getoetst aan de huidige ARfD. 

Voor mepiquat is een voorstel gedaan om de MRL op paddestoelen 

van 0,07 mg/kg en voor mepiquat chloride 0,09 mg/kg vast te stellen 

op basis van de p99 van monitoringsdata. 
 
Revisie 1 wordt ter stemming gebracht en met een gekwalificeerde 
meerderheid aangenomen. 

 
B.02 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 carfentrazone-ethyl, 

ethofumesate, etoxazole, fenamidone, fluoxastrobin 

and ñurtamone in or on certain products (Article 12). 

(B.02SANCO 11739_2013 Rev. 2) 

Legal Basis: Article 14(l)(a) and Article 49(2) of Regulation (EC) No 

396/2005 

Procedure: Regulatory procedure with scrutiny 

 

Voor carfentrazone-ethyl zal de peer review binnenkort worden 

afgerond en de resultaten daarvan zullen betrokken worden bij MRL-

voorstellen. Deze voorstellen zullen in een volgende vergadering 

worden behandeld. 

 
Revisie 4 wordt ter stemming gebracht en met een gekwalificeerde 
meerderheid aangenomen. 
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B.03 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 AMTT, diquat, dodine, glufosinate 

and tritosulfuron in or on certain products (Article 12). 

(B. 03_SANTE_10376_2015 Rev. 2) 

Legal Basis: Article 14(l)(a), Article 18(l)(b) and Article 49(2) of 

Regulation (EC) No 396/2005 

Procedure: Regulatory procedure with scrutiny 

 

Het voorstel is aangepast en revisie 3 is ter stemming gebracht en 

met een gekwalificieerde meerderheid aangenomen. 
 

B.04 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 as regards maximum residue levels for 1-naphthylacetamide, 

1-naphthylacetic acid, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazole, mepiquat 

and tralkoxydim in or on certain products in or on certain products 

(Article 12). 

Created: 26-01-2016 09:52:17 Page 11 

(В. 04 S ΑΝ ΤЕ_11872_2015 Rev. 1) 

Legal Basis: Article 14(l)(a) and Article 49(2) of Regulation (EC) No 

396/2005 

Procedure: Regulatory procedure with scrutiny 

 

Het voorstel is aangepast en revisie 2 is ter stemming gebracht en 

met een gekwalificieerde meerderheid aangenomen. 

 
B.05 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Implementing Regulation concerning a coordinated 

multiannual control programme of the Union for 2017, 2018 and 2019 

to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and 

to assess the consumer exposure to pesticide residues in and 

on food of plant and animal origin. 

(B.05 SANTE_ 10641 2015 Rev. 3) 

Legal Basis: Article 29(2) of Regulation (EC) No 396/2005 

Procedure: Examination procedure 

 

Het voorstel is aangepast en revisie 5 is ter stemming gebracht en 

met een gekwalificieerde meerderheid aangenomen. 
 

B.06 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Regulation amending Annex IV to Regulation (EC) No 

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

Streptomyces K61 (formerly S. griseoviridis), Candida oleophila strain 

O, FEN 560 (also called fenugreek or fenugreek seed powder), Methyl 

decanoate (CAS 110-42-9), Methyl octanoate (CAS 111-11-5) and 

Terpenoid blend QRD 460. 

(B.06_SANTE_12297 2015 Rev. 1) 

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

Procedure: Regulatory procedure with scrutiny 

 
Het voorstel is aangepast en revisie 3 is ter stemming gebracht en 
met een gekwalificieerde meerderheid aangenomen. 
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2. Sectie gewasbeschermingsmiddelen - wetgeving 

 

Section B Draft presented for an opinion 

 
B.01 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Implementing Regulation renewing the approval of the 

active substance acibenzolar-S-methyl in accordance with Regulation 

(EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council 

concerning the placing of plant protection products on the market and 

amending the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011 

(Draft Review Report Doc. SANCO/12284/2014 Rev 5). 

(B.01_SANC0 12283_2014 Rev. 0) 

Legal Basis: Article 20 (1) of Regulation (EC) No 1107/2009 
Procedure: Examination procedure  
 

Het voorstel SANC0 12283_2014 is aangepast en revisie 1 is ter 

stemming gebracht en met een gekwalificieerde meerderheid 

aangenomen. 

 

 

 

Den Haag, maart 2016 


