
 

 

Directie Voeding, 

Gezondheidsbescherming 

en Preventie 

 

Regulier Overleg Warenwet 
 

Bezoekadres 

Parnassusplein 5 

2511VX Den Haag 

 

T 070 340 7911 

F 070 340 5554 

www.rijksoverheid.nl 
 

 

Dossierhouder 

Martijn Martena 

mj.martena@minvws.nl 

T 0 70-3405463 

 

 

Ons kenmerk 

Verslag PCVD pesticiden 

residuen d.d. 16 en 17 

februari 2017 

 

Secretariaat ROW 

_dienstpostbusROW-

EU@minvws.nl 

 

www.row-minvws.nl 

 

 

 

 

 

 

 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 

                                                                                                                                               

 

 

Verslag van de vergadering van het Permanent Comité voor 
planten, dieren, Voedsel en Diervoeders (PCVD) sectie residuen 
van gewasbeschermingsmiddelen 
 

 

Datum   16 – 17 februari 2017 

Commissie  Bitterhof 

 

EFSA   Cugier 

   Ferreira 

 

Ned. delegatie Poelmans   NVWA 

   van der Schee  NVWA 

   Szturc-Koetsier  Ctgb 

 

 

 

 

Section A Information and/or discussion 

 

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

2-phenylphenol, bensulfuron-methyl, dimethachlor and lufenuron. 

(A.01_SANTE_10094_2017 Rev. 0) 

 

De EFSA adviezen over deze stoffen geven weinig reden tot discussie, het betreft 

een beperkt aantal MRLs. Het voorstel wordt uitgewerkt en er zal in juni over 

worden gestemd. 

 

A.02 Exchange of views of the Committee as regards maximum residue levels for 

benthiavalicarb, fenpropidin and pymetrozine. (A.02_SANTE__11706_2016 Rev. 1) 

 

Benthiavalicarb wordt uit het voorstel verwijderd omdat er analytische methoden 

bechikbaar zijn gekomen. Pymetrozine: Chinese cabbage wordt niet gebruikt als 

feed, daarom kan hier wel een MRL voor vastgesteld worden.  

 

A.03 Update on chlorate. 

 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de vorige vergadering. De 

multidisciplinaire aanpak die dit onderwerp vraagt valt niet mee, er is actie op 

meerdere gebieden nodig, alleen aanpassen van de MRLs is onvoldoende.  

 

A.04 Update on Bacillus cereus and other Bacillus spp. including Bacillus 

thuringiensis in foodstuffs. 

 

De werkgroep voor biopesticiden komt eind februari bij elkaar en de renewal van 

de stof is gaande. Voorstel commissie is om pas een beslissing te nemen na de 

renewal, zo dat alle nieuwe informatie kan dan meegenomen worden. Reacties 

mogelijk tot 20 maart. 
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A.05 Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 procedures: 

1. Priorities under Article 12 

Voor buprofezin zijn alleen nog maar toelatingen in sierteelt, daarom heeft het 

geen zin om hiervoor een art 12 review uit te voeren. In 2017 zal voor 27 stoffen 

de art 12 review starten volgens de nieuwe procedure (future process). Voor 

stoffen die niet in AIR III zijn afgerond, zal de art 12 review nog niet starten. 

Reacties hierop zijn tot 20 maart mogelijk.  

 

2. Follow up on interpretation of the term "produced" 

De Cie heeft geen duidelijk zicht op hetgeen de MS willen, en kan daarom moeilijk 

richting geven aan de discussie. De huidige tekst leidt tot verschillende 

handhavingsstrategien. 

Het vraagt reacties van de lidstaten een mening op de volgende punten:  
- Produced/placed on the market 
- Import in EU 
- For what cases transistional measures 

Reacties zijn mogelijk tot 20 maart 

 

3. MRL-aanvraag met datagap art.12  

Een MRL aanvraag kan pas in behandeling genomen worden wanneer het data 

pakket compleet is. De consequentie is dat er voor stoffen enige tijd geen MRLs 

vastgesteld kunnen worden. 

Reacties tot 20 maart  

 

A.06 Specific substances: 

1. Mercury 

Er komt van de juridische dienst het advies dat kwik slechts in één wet 

opgenomen kan worden. In de residuverordening staat dat stoffen die in het 

verleden PPP waren, in deze verordening blijven. De voorstellen voor kwik in vis 

worden door de contaminantencommissie voorgesteld. De MRLs voor kwik zullen 

tijdelijk vastgesteld worden. Het tijdelijk zal zijn voor 10 jaar, dit is de langst 

mogelijke termijn in de verordening. Er komt op korte termijn een voorstel, zodat 

er mogelijk in juni over gestemd kan worden. 

2. Cyhalothrins (lambda-cyhalothrin, gamma- cyhalothrin and cyhalothrin) 

3. New active substances currently under discussion in the Legislation Committee 

4. Anthraquinone 

De stof geeft een mogelijk consumentenrisico, daarom stelt de commissie voor om 

alle waarden op de LOQ vast te stellen. Reacties mogelijk tot 20 maart. 

5.Pencycuron  

6. Etridazole 

Er is ER opgesteld voor een verhoging van de MRL in cucurbits with edible peel. 

EFSA heeft nog geen duidelijkheid over de metabolieten en brengt daarom geen 

advies uit.  

 

A.07 Preparation Codex Committee on Pesticides Residues 49 (2017) (CCPR): 

1. Priority of EU nominated substances and concern forms 

De belangrijkste stoffen uit de Europese concern forms staan op de agenda, nl. 

dichloran, amitraz en phosalon. 

2. International Estimate of Short Term Intake (IESTI) equation 

De EU heeft verzocht om een “fysical meeting” tijdens de komende Codex-

vergadering. Hierover wordt door de Codex vergadering besloten tijdens het 

vaststellen van de agenda. 

3. Crop groupings. 

Tijdens de raadswerkgroep zal het EU-standpunt worden bepaald. 

4. Database of national registrations for compounds listed in Table 2A and 2B of 

the CCPR Priority Lists 

Door 21 landen zijn de nationale registraties al doorgegeven, tot 20 maart kunnen 

nog aanvullingen doorgegeven worden.  
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A.08 Number of residue trials from non-EU countries 

De standpunten van de MS lopen uiteen (zeker voor kleine toepassingen) of 50% 

van buiten de EU mag komen, of dat dit maximaal 40% mag zijn. De 

onderliggende argumenten bepalen het standpunt. De commissie kijkt hier verder 

naar. 

  

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

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

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

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

  

A.10 Amendments to Annex I to Regulation (EC) No 396/2005 and Regulation 

(EU)  

No 752/2014 - state of play. 

De nieuwe versie van de Annex I zal 1-1-2018 ingaan. Tot 10 maart kan er 

gereageerd worden. 

 

A.11 Honey guidance. 

Er is een werkgroep gevormd om deze op te stellen. NL maakt hiervan deel uit. 

 

A.12 Screening exercise on temporary maximum residue levels (t-MRLs) in 

Regulation (EC) No 396/2005 that will be expiring in 2017. 

 

A.13 Inclusions in Annex IV of Regulation (EC) No 396/2005. 

Er zijn geen nieuwe verzoeken voor plaatsing op Annex IV. Vanaf nu zullen zulke 

verzoeken opgenomen worden in de verzoeken volgens art.10 

 

A.14 Notifications under Article 18(4) to Regulation (EC) No 396/2005. 

Er is geen informatie ontvangen 

 

A.15 Designation of Member States for MRL applications. 

Er is geen informatie ontvangen 

 

A.16 Information on ongoing work on endocrine disruptors. 

De Commissie geeft een update van de stand van zaken. 

 

A.17 Information on substances falling under the hazard based criteria in 

Regulation (EC) No 1107/2009 and follow up on MRL side, example linuron. 

 

A.18 Planned evaluations of Regulation (EC) No 396/2005 and Regulation (EC) No 

1107/2009 – State of play. 

De roadmap voor de evaluatie is inmiddels gepubliceerd. Hierop zijn 21 reacties 

binnen gekomen. Deze zullen opgenomen worden in de terms of reference. 

 

A.19 Update on the state of play of MRL setting for biocides. 

In maart zal de uiteindelijke discussie plaatsvinden hoe de tussentijdse oplossing 

voor MRLs van biociden in de residuverordening geïmplementeerd moet worden. 

 

A.20 Question referred to the Commitee by Post Annex 1 group. 

 

A.21 Feed, Food and dual-purpose commodities (follow up on the issue of 

paraquat/soybean case). 

Om de discussie te verduidelijken was er door de commissie een discussie paper 

opgesteld. Dit was enkel en alleen om de discussie te stroomlijnen, dit document is 

niet bedoeld als guidline en heeft geen enkele wettige grond. Verdere 

aanscherpingen zullen eerder nog meer barrieres opwerpen. De uiteindelijke 

beslissingen liggen bij de nationale autoriteiten. Uiteindelijk is er binnen de 

SCOPAFF een platform om over problemen van gedachten te wisselen.  
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A.22 AOB 
• New meeting date November 2017 Standing Committee on Plants Animals Food 

and Feed (PAFF)  

• Ruling of the Court of Justice of 23/11/2016 in Case C-442/14 (interpretation 
of the concept of information on emissions in the environment) 

Er wordt bekeken of er een mogelijk impact is op de residuproeven. Er is 13 

maart een werkgroep. Een nominatie voor deze werkgroep kan tot eind 

februari.  
• Chlorpyrifos in raisins  

Aan de landen wordt informatie gevraagd over de gevonden gehaltes van 

chlorpyrifos in rozijnen.  
• Consultation on the CAP  

Binnenkort wordt er een link naar deze website toegezonden  
• Quinmerac:  

Deze stof komt aan de orde bij legislation, hierin speelt het residu-aspect 

rotational crops bij vee een rol. Er moet een gezamenlijke reactie van legislation 

en residues komen. Eind maart/begin april komt er een mail over. 

 

 

 

Section B Draft(s) presented for an opinion 

 

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

Commission Regulation amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 

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

residue levels for benzovindiflupyr, chlorantraniliprole, deltamethrin, 

ethofumesate, haloxyfop, Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, Mild Pepino Mosaic 

Virus isolate VX1, oxathiapiprolin, penthiopyrad, pyraclostrobin, spirotetramat, 

sunflower oil, tolclofosmethyl and trinexapac in or on certain products (Article 10). 

(B.01_SANTE_12104_2016 Rev. 1) 

Legal Basis: Article 5(1) and Article 14(1)(a) of Regulation (EC) No 396/2005 

Procedure: Regulatory procedure with scrutiny 

Er is gestemd over versie 3 van het document en dit voorstel is met een 

gekwalificeerde meerderheid aangenomen. 

 

B.02 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 fluopyram; hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer; 

hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer; hexachlorocyclohexane (HCH), sum of 

isomers, except the gamma isomer; lindane (hexachlorocyclohexane (HCH), 

gamma-isomer); nicotine and profenofos in or on certain products. 

(B.02_SANTE_11161_2016 Rev. 2) 

Legal Basis: Articles 14(1)(a) and 49(2) of Regulation (EC) No 396/2005 

Procedure: Regulatory procedure with scrutiny 

Er is gestemd over versie 3 van het document en dit voorstel is met een 

gekwalificeerde meerderheid aangenomen. 

 

B.03 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 residues level for 

achrinathrin, metalaxyl and thiabendazole (Article 12). (B.03_SANTE_11077_2016 

Rev. 1) 

Legal Basis: Articles 14(1)(a) and 49(2) of Regulation (EC) No 396/2005 

Procedure: Regulatory procedure with scrutiny 

Er is gestemd over versie 2 van het document. Het voorstel is unaniem 

aangenomen.  
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B.04 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 2018, 2019 and 2020 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.04_SANTE_10913_2016 Rev. 2) 

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

Procedure: Examination procedure 

Er is gestemd over versie 2 van het document. Het voorstel is unaniem 

aangenomen. 

 

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

Commission Regulation amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 

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

residue levels for tricyclazole in or on certain products. (B.05_SANTE_11704_2016 

Rev. 2) 

Legal Basis: Article 14(1)(a), Article 18(1)(b) and 49 (2) of Regulation (EC) No 

396/2005 

Procedure: Regulatory procedure with scrutiny 

Er is gestemd over versie 2 van het document. Het voorstel is met een 

gekwalificeerde meerderheid aangenomen aangenomen. 

 

B.06 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 dimethoate and omethoate in or on certain products. 

Er is gestemd over versie 2 van het document en dit voorstel is met een 

gekwalificeerde meerderheid aangenomen. 

 

 
2. Commissievergadering gewasbeschermingsmiddelen - wetgeving  

 

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

Commission Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) No 

540/2011 as regards the extension of the approval periods of several active 

substances listed in Part B of the Annex to Implementing Regulation (EU) No 

686/2012 (AIR IV renewal programme). (B.01_SANTE_12017_2016 Rev.1) 

Legal Basis: First paragraph Article 17 and Article 78(2) of Regulation (EC) No 

1107/2009 

Procedure: Examination procedure 

Het voorstel is met een gekwalificeerde meerderheid aangenomen.  

 

 

 

Den Haag 2017 


