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VERORDENING (EG) Nr. .../2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van                         

tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen

in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong

en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37 en

artikel 152, lid 4, onder b),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité 1,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 2,

                                                
1 PB C 234 van 30.9.2003, blz. 33.
2 Advies van het Europees Parlement van 20 april 2004 (nog niet verschenen in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van …………………. (nog niet
verschenen in het Publicatieblad) en standpunt van het Europees Parlement van ……………..
(nog niet verschenen in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 76/895/EEG van de Raad van 23 november 1976 betreffende de vaststelling van de

maximale hoeveelheden residuen van bestrijdingsmiddelen in en op groenten en fruit 1,

Richtlijn 86/362/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten

aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op granen 2, Richtlijn 86/363/EEG van de Raad

van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen

in en op levensmiddelen van dierlijke oorsprong 3 en Richtlijn 90/642/EEG van de Raad van

27 november 1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdings–

middelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten

en fruit 4, zijn herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd. Ten behoeve van de duidelijkheid en de

eenvoud moeten deze richtlijnen worden ingetrokken en vervangen door één enkel rechts-

instrument.

(2) De onderlinge verschillen tussen de nationale maximumresidugehalten voor bestrijdings-

middelen kunnen een belemmering vormen voor de handel in de in bijlage I bij het Verdrag

opgenomen producten en daarvan afgeleide producten tussen lidstaten onderling en tussen

derde landen en de Gemeenschap. Derhalve is het, met het oog op het vrij verkeer van

goederen, gelijke concurrentievoorwaarden tussen de lidstaten en de bescherming van de

consument, passend dat maximumresidugehalten (MRL's) voor producten van plantaardige en

van dierlijke oorsprong op communautair niveau worden vastgesteld.

(3) Een verordening tot vaststelling van de MRL's behoeft geen omzetting in nationale

wetgeving. Daarom is een verordening het meest geschikte rechtsinstrument voor de vast-

stelling van de MRL's voor bestrijdingsmiddelen in producten van plantaardige en van

dierlijke oorsprong, aangezien de gedetailleerde voorschriften daarvan tezelfdertijd in de

gehele Gemeenschap op dezelfde wijze van toepassing worden en derhalve een efficiëntere

aanwending van nationale hulpmiddelen mogelijk maken.

                                                
1 PB L 340 van 9.12.1976, blz. 26. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 807/2003, (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36).
2 PB L 221 van 7.8.1986, blz. 37. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/61/EG van

de Commissie (PB L 127 van 29.4.2004, blz. 81).
3 PB L 221 van 7.8.1986, blz. 43. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/61/EG van

de Commissie.
4 PB L 350 van 14.12.1990, blz. 71. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/61/EG van

de Commissie.
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(4) De productie en het verbruik van plantaardige en dierlijke producten nemen in de

Gemeenschap een zeer belangrijke plaats in. De opbrengst van de plantaardige productie

wordt voortdurend bedreigd door schadelijke organismen. Het is van essentieel belang dat

planten en plantaardige producten tegen dergelijke organismen worden beschermd, niet alleen

om vermindering of beschadiging van de opbrengst te voorkomen, maar ook om de kwaliteit

van de geoogste producten te garanderen, de productiviteit van de landbouw te verhogen en

het natuurlijke milieu te beschermen door het voor de landbouwproductie vereiste areaal

zoveel mogelijk te beperken.

(5) Eén van de belangrijkste methoden om planten en plantaardige producten te beschermen
tegen de gevolgen van deze schadelijke organismen, is het gebruik van werkzame stoffen in
gewasbeschermingsmiddelen. Een mogelijk gevolg van het gebruik van deze stoffen is
evenwel de aanwezigheid van residuen in behandelde producten, in dieren die zich met
dergelijke producten voeden en in honing die wordt geproduceerd door bijen die aan deze
stoffen worden blootgesteld. Bijgevolg moet ervoor worden gezorgd dat dergelijke residuen
niet aanwezig zijn in zodanige hoeveelheden dat zij een onaanvaardbaar risico vormen voor
de gezondheid van mensen en, in voorkomend geval, dieren.

(6) Volgens Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt
brengen van gewasbeschermingsmiddelen 1 moeten de lidstaten, wanneer zij vergunningen
verstrekken, de verplichting opleggen dat de gewasbeschermingsmiddelen correct worden
gebruikt. Correct gebruik houdt ook de toepassing in van de beginselen van goede gewas–
beschermingspraktijken, alsmede de beginselen van geïntegreerde controle. Wanneer MRL's
die resulteren uit een op grond van Richtlijn 91/414/EEG toegestaan gebruik van een
bestrijdingsmiddel, een risico inhouden voor de consument, moet dat gebruik worden herzien
met het oog op een vermindering van de hoeveelheden bestrijdingsmiddelenresiduen. De
Gemeenschap moet het gebruik van methodes of producten die bevorderlijk zijn voor de
risicovermindering alsook de vermindering van de hoeveelheden bestrijdingsmiddelen tot de
niveaus die nodig zijn voor een efficiënte beheersing van plagen aanmoedigen.

                                                
1 PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/71/EG van de

Commissie (PB L 127 van 29.4.2004, blz. 14).
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(7) Een aantal werkzame stoffen is verboden uit hoofde van Richtlijn 79/117/EEG van de Raad van
21 december 1978 houdende verbod van het op de markt brengen en het gebruik van
bestrijdingsmiddelen bevattende bepaalde actieve stoffen.1 Tevens zijn vele andere werkzame
stoffen momenteel niet toegelaten op grond van Richtlijn 91/414/EEG. Er is een zorgvuldige
controle en toezicht nodig op de aanwezigheid van residuen van werkzame stoffen in producten
van plantaardige en van dierlijke oorsprong als gevolg van niet-toegelaten gebruik, milieu-
verontreiniging of gebruik in derde landen.

(8) De basisregels met betrekking tot wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen zijn vast-
gelegd in Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van
28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levens-
middelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot
vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden 2.

(9) Naast deze basisvoorschriften zijn er specifiekere voorschriften nodig voor de doeltreffende
werking van de interne markt en de handel met derde landen, wat betreft voor menselijke
consumptie of voor diervoeding bestemde verse en/of verwerkte producten en mengproducten
van plantaardige en van dierlijke producten, waarop bestrijdingsmiddelenresiduen aanwezig
kunnen zijn, en terzelfder tijd moet de basis worden gelegd om een hoog niveau van bescher-
ming van de gezondheid van mens en dier, alsook van de belangen van de consument te
waarborgen. Deze voorschriften moeten onder meer betrekking hebben op de vaststelling van
specifieke MRL's voor alle bestrijdingsmiddelen op levensmiddelen en diervoeders, alsook op
de kwaliteit van de aan deze MRL's ten grondslag liggende gegevens.

                                                
1 PB L 33 van 8.2.1979, blz. 36. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/2003.
2 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 1642/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 4).
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(10) Hoewel de bij Verordening (EG) nr. 178/2002 vastgestelde beginselen van de algemene
levensmiddelenwetgeving alleen gelden voor diervoeders voor voedselproducerende dieren is
het, gezien de moeilijkheid om de producten die bedoeld zijn om als diervoeder voor niet-
voedselproducerende dieren te worden gebruikt, af te scheiden en teneinde de controle en de
handhaving van onderhavige verordening te vergemakkelijken, passend deze beginselen ook
toe te passen op niet voor voedselproducerende dieren bestemde diervoeders. Deze verorde-
ning mag evenwel geen belemmering vormen voor de tests die nodig zijn om bestrijdings-
middelen te beoordelen.

(11) Richtlijn 91/414/EEG bevat basisvoorschriften voor het gebruik en het op de markt brengen
van gewasbeschermingsmiddelen. Met name is daarin bepaald dat het gebruik van deze
middelen geen schadelijke gevolgen mag hebben voor mens of dier. De residuen van
bestrijdingsmiddelen die door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aanwezig zijn,
kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van de consument. Daarom is het
passend dat voor MRL's op producten die bestemd zijn voor menselijke consumptie,
voorschriften worden vastgesteld die gekoppeld zijn aan de toelating voor het gebruik van
bestrijdingsmiddelen in de zin van Richtlijn 91/414/EEG. Evenzo dient de genoemde richtlijn
te worden aangepast om rekening te houden met de communautaire procedure voor vast-
stelling van MRL's op grond van deze richtlijn. Uit hoofde van bovengenoemde richtlijn
kunnen de lidstaten worden aangewezen als rapporteurs voor de beoordeling van een
werkzame stof. Van de in de betrokken lidstaat voorhanden zijnde expertise dient gebruik te
worden gemaakt voor de toepassing van onderhavige verordening.

(12) Er moeten specifieke voorschriften inzake de controle van bestrijdingsmiddelenresiduen
worden vastgesteld ter aanvulling van de algemene communautaire bepalingen betreffende de
controles van levensmiddelen en diervoeders.
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(13) Specifieke voorschriften voor diervoeders, met inbegrip van voorschriften inzake afzet en
opslag van voeder en het voederen van dieren, zijn vastgesteld in Richtlijn 2002/32/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in dier-
voeding 1. Van sommige producten kan vooraf niet worden gezegd of ze zullen worden
verwerkt tot levensmiddelen of tot diervoeders. Daarom moeten de bestrijdingsmiddelen-
residuen op dergelijke producten steeds veilig zijn, zowel bij menselijke consumptie als, in
voorkomend geval, bij vervoedering. Derhalve moeten de bij deze verordening vastgestelde
voorschriften ook van toepassing zijn op die producten, onverminderd de specifieke voor-
schriften voor diervoeders.

(14) Er moeten voorschriften op communautair niveau worden vastgesteld met betrekking tot de
vaststelling en de controle van MRL's in producten van plantaardige en van dierlijke
oorsprong.

(15) Richtlijn 76/895/EEG voorziet evenwel in de mogelijkheid dat de lidstaten hogere MRL's dan
de communautaire toelaten. Deze mogelijkheid moet worden afgeschaft, aangezien zij, in het
kader van de interne markt, aanleiding zou kunnen geven tot belemmeringen van het intra-
communautaire handelsverkeer.

(16) De vaststelling van MRL's voor bestrijdingsmiddelen vereist een langdurig technisch onder-
zoek en omvat een evaluatie van de mogelijke risico's voor de consument. Bijgevolg kunnen
niet onmiddellijk MRL's worden vastgesteld voor bestrijdingsmiddelenresiduen die momen-
teel onder Richtlijn 76/895/EEG vallen, noch voor bestrijdingsmiddelen waarvoor de MRL's
nog niet op communautair niveau zijn vastgesteld.

(17) Het is passend dat de minimumvoorschriften met betrekking tot de voor de vaststelling van de
MRL's te gebruiken gegevens op communautair niveau worden vastgesteld.

(18) In uitzonderlijke omstandigheden, en met name voor niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen die
in het milieu aanwezig kunnen zijn, is het passend om het gebruik van in het kader van de
monitoring verkregen gegevens toe te laten voor de vaststelling van MRL's.

                                                
1 PB L 140 van 30.5.2002, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/100/EG van

de Commissie (PB L 285 van 1.11.2003, blz. 33).
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(19) MRL's voor bestrijdingsmiddelen moeten voortdurend worden bewaakt en aangepast aan
nieuwe informatie en gegevens. De MRL's moeten worden vastgesteld op het laagste niveau
van analytische bepaling, wanneer het toegestane gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
niet resulteert in aantoonbare bestrijdingsmiddelenresiduen. Voor het gebruik van
bestrijdingsmiddelen die niet op communautair niveau zijn toegestaan, moeten de MRL's op
een zo laag niveau worden vastgesteld dat de consument wordt beschermd tegen de inname
van niet-toegelaten of van te grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelenresiduen. Om de
controle op bestrijdingsmiddelenresiduen te vergemakkelijken, moet er een standaardwaarde
worden vastgesteld voor de residuen die aanwezig zijn in de in bijlage I genoemde producten
of groepen van producten waarvoor in de bijlagen II en III geen MRL's zijn vastgesteld, tenzij
de betrokken werkzame stof in bijlage IV is opgenomen. Het is passend de standaardwaarde
op 0,01 mg/kg vast te stellen, zulks teneinde te voorzien in de mogelijkheid deze waarde op
een ander niveau te bepalen voor de in bijlage V genoemde stoffen, rekening houdend met de
beschikbare gebruikelijke analysemethoden en/of de consumentenbescherming.

(20) Met betrekking tot buiten de Gemeenschap geproduceerde levensmiddelen en diervoeders is
het mogelijk dat andere landbouwpraktijken met betrekking tot het gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen legaal worden toegepast, wat soms resulteert in andere bestrijdings-
middelenresiduen dan die welke het gevolg zijn van legale toepassingen in de Gemeenschap.
Bijgevolg moeten er voor ingevoerde producten MRL's worden vastgesteld die rekening
houden met de betrokken toepassingen en de daaruit voortvloeiende residuen, op voorwaarde
dat, met gebruikmaking van de criteria die ook gelden voor binnenlandse producten, kan
worden aangetoond dat die producten veilig zijn.

(21) Bij Verordening (EG) nr. 178/2002 zijn procedures vastgesteld voor het treffen van nood-
maatregelen met betrekking tot uit de Gemeenschap afkomstige of uit een derde land
ingevoerde levensmiddelen en diervoeders. Krachtens deze procedures kan de Commissie
dergelijke maatregelen treffen wanneer levensmiddelen een ernstig risico kunnen opleveren
voor de volksgezondheid, de diergezondheid of het milieu, en wanneer een dergelijk risico
niet op afdoende wijze kan worden bedwongen met door de betrokken lidstaat of lidstaten
genomen maatregelen. Deze maatregelen en de gevolgen voor de gezondheid van mens en, in
voorkomend geval, dier dienen te worden beoordeeld door de Europese Autoriteit voor
Voedselveiligheid ("de Autoriteit").
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(22) De levenslange en, in voorkomend geval, acute blootstelling van consumenten aan
bestrijdingsmiddelenresiduen via levensmiddelen, moet worden geëvalueerd volgens de
communautaire procedures en praktijken, met inachtneming van de door de Wereld-
gezondheidsorganisatie (WHO) gepubliceerde richtsnoeren.

(23) De handelspartners van de Gemeenschap moeten via de Wereldhandelsorganisatie (WTO)
over de voorgestelde MRL's worden geraadpleegd, voordat de MRL's worden vastgesteld;
met hun opmerkingen moet rekening worden gehouden. Ook met de in internationaal verband
door de Commissie van de Codex Alimentarius vastgestelde gehalten moet rekening worden
gehouden bij de vaststelling van communautaire MRL's.

(24) Het is noodzakelijk dat de Autoriteit de MRL-aanvragen en evaluatieverslagen van de
lidstaten beoordeelt om de daaraan gerelateerde risico's voor consumenten, en, in voorkomend
geval, dieren te bepalen.

(25) De lidstaten dienen de regels vast te stellen inzake de sancties op overtredingen van deze
verordening, en ervoor te zorgen dat deze regels worden toegepast. De sancties moeten
doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

(26) De uitwerking van een communautair geharmoniseerd systeem voor MRL's houdt ook de
uitwerking in van richtsnoeren, gegevensbanken en andere maatregelen waaraan kosten
verbonden zijn. Het is passend dat de Gemeenschap in bepaalde gevallen bijdraagt in deze
kosten.

(27) Uit het oogpunt van goed administratief beheer en uit technisch oogpunt is het wenselijk de
planning voor de besluiten inzake MRL's voor werkzame stoffen, en die voor de besluiten die
met betrekking tot die stoffen worden genomen op grond van Richtlijn 91/414/EEG, op elkaar
af te stemmen. Voor vele stoffen waarvoor nog geen communautaire MRL's zijn vastgesteld,
zullen geen besluiten op grond van die richtlijn worden genomen voordat deze verordening in
werking is getreden.
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(28) Bijgevolg moeten er aparte voorschriften worden vastgesteld met tijdelijke maar bindende
geharmoniseerde MRL's, met het oog op de geleidelijke vaststelling van MRL's naarmate
over individuele werkzame stoffen besluiten worden genomen in het kader van de beoor-
delingen op grond van Richtlijn 91/414/EEG. Deze geharmoniseerde tijdelijke MRL's moeten
met name gebaseerd worden op de bestaande nationale MRL's die door de lidstaten zijn vast-
gesteld, en moeten de nationale regelingen waarbij deze zijn vastgesteld, eerbiedigen, mits de
MRL's geen onaanvaardbaar risico voor de consumenten opleveren.

(29) Na de opneming van de bestaande werkzame stoffen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG
moeten de lidstaten alle gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten,
binnen vier jaar na de datum van opneming opnieuw evalueren. De betrokken MRL's moeten
met het oog op de continuïteit van de vergunningen tot vier jaar worden aangehouden en,
zodra de herevaluatie is afgerond, definitief worden gemaakt indien zij gestaafd worden door
dossiers die aan de voorwaarden van bijlage III bij Richtlijn 91/414/EEG voldoen, of op een
defaultniveau worden vastgesteld, indien zij niet door een dergelijk dossier worden gestaafd.

(30) Bij deze verordening worden MRL's voor de controle van bestrijdingsmiddelenresiduen in
levensmiddelen en diervoeders vastgesteld; het is derhalve passend dat de lidstaten nationale
programma’s voor de controle van deze residuen vaststellen. De resultaten van de nationale
controleprogramma’s moeten aan de Commissie, de Autoriteit en de andere lidstaten worden
meegedeeld en in het jaarverslag van de Commissie worden opgenomen.

(31) De maatregelen ter uitvoering van deze verordening moeten worden aangenomen overeen-
komstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voor-
waarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden 1.

                                                
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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(32) Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel moeten, voor het bereiken van de basis-
doelstellingen betreffende het vergemakkelijken van het handelsverkeer en het
beschermen van de consument, voorschriften worden vastgesteld voor MRL's in
producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong. Deze verordening gaat niet
verder dan hetgeen noodzakelijk is om de uit hoofde van artikel 5, derde alinea, van het
Verdrag nagestreefde doelstellingen te bereiken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Hoofdstuk I
Onderwerp, werkingssfeer en definities

Artikel 1
Onderwerp

Deze verordening stelt, overeenkomstig de bij Verordening (EG) nr. 178/2002 vastgestelde
algemene beginselen, geharmoniseerde communautaire bepalingen vast betreffende de maximum-
gehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige
en van dierlijke oorsprong.

Artikel 2
Werkingssfeer

1. Deze verordening is van toepassing op alle in bijlage I opgenomen producten van plantaardige en

van dierlijke oorsprong die bestemd zijn om als vers, verwerkt of gemengd levensmiddel of dier-

voeder te worden gebruikt en waarin of waarop bestrijdingsmiddelenresiduen aanwezig kunnen

zijn.
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2. Deze verordening is niet van toepassing op de in bijlage I bedoelde producten indien op afdoende

wijze kan worden aangetoond dat deze bestemd zijn:

a) voor de vervaardiging van andere producten dan levensmiddelen of diervoeders; of

b) om te worden ingezaaid of geplant, of

c) voor door het nationaal recht toegestane activiteiten in verband met de controle van werkzame

stoffen.

3. De overeenkomstig deze verordening vastgestelde maximumresidugehalten voor bestrijdings-

middelen zijn niet van toepassing op de in bijlage I bedoelde producten die bestemd zijn voor

uitvoer naar derde landen en vóór de uitvoer behandeld zijn, wanneer op afdoende wijze is

aangetoond dat het derde land van bestemming eist of ermee instemt dat de desbetreffende

behandeling wordt toegepast om het binnenbrengen van schadelijke organismen op zijn grond-

gebied te voorkomen.

4. Deze verordening geldt onverminderd Richtlijn 98/8/EG 1, Richtlijn 2002/32/EG en

Verordening (EEG) nr. 2377/90 2.

Artikel 3

Definities

1. Voor de toepassing van deze verordening gelden de bij Verordening (EG) nr. 178/2002

vastgestelde definities en de definities in artikel 2, punten 1 en 4, van Richtlijn 91/414/EEG.

                                                
1 Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende

het op de markt brengen van biociden (PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1). Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

2 Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van 26 juni 1990 houdende een communautaire
procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 224 van
18.8.1990, blz. 1). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 546/2004 van
de Commissie (PB L 87 van 25.3.2004, blz. 13).
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2. Voorts wordt in deze richtlijn verstaan onder:

(a) goede landbouwpraktijken (GLP): de door een land aanbevolen, toegestane of geregistreerde

veilige toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen onder reële omstandigheden in elk

stadium van de productie, de opslag, het vervoer, de distributie en de verwerking van levens-

middelen en diervoeders;

(b) kritische GLP: ingeval er voor een combinatie werkzame stof/product meer dan één GLP is,

de GLP die tot het hoogst aanvaardbaar gehalte aan bestrijdingsmiddelenresiduen in een

behandeld gewas leidt en de basis vormt voor het vastgestelde MRL;

(c) bestrijdingsmiddelenresiduen: residuen, waaronder werkzame stoffen, metabolieten en/of

afbraak- of reactieproducten van werkzame stoffen die thans worden of voorheen werden

gebruikt in gewasbeschermingsmiddelen als omschreven in artikel 2, punt 1, van

Richtlijn 91/414/EEG, en die aanwezig zijn in of op de in bijlage I van deze verordening

bedoelde producten, met inbegrip van in het bijzonder de residuen die het gevolg zijn van het

gebruik van die stoffen voor gewasbescherming, in de diergeneeskunde of als biocide;

(d) maximumresidugehalte (MRL): het hoogste wettelijk toegestane concentratieniveau van een

bestrijdingsmiddelenresidu in of op een levensmiddel of diervoeder;

(e) CXL: een door de Commissie van de Codex Alimentarius vastgesteld MRL;

(f) aantoonbaarheidsgrens (LOD): de gevalideerde laagste concentratie van een residu die in het

kader van routinemonitoring op basis van gevalideerde controlemethoden kan worden

gekwantificeerd en gerapporteerd;
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(g) invoertolerantie: een voor ingevoerde producten vastgestelde MRL waarbij:

- het gebruik van de werkzame stof in een gewasbeschermingsmiddel op een bepaald
product in de Gemeenschap niet is toegestaan; of

- een bestaand communautair MRL niet volstaat om aan de in het kader van het inter-
nationale handelsverkeer geldende eisen te voldoen;

(h) ringonderzoek: een vergelijkende test waarbij verschillende laboratoria identieke monsters
analyseren, zodat de kwaliteit van de door elk laboratorium verrichte analyse kan worden
beoordeeld;

(i) acute referentiedosis: de geraamde hoeveelheid van een stof in een levensmiddel, uitgedrukt
in verhouding tot het lichaamsgewicht, die in korte tijd, meestal tijdens één maaltijd of in de
loop van één dag, mag worden ingenomen zonder merkbaar gezondheidsrisico voor de
consument, zulks op basis van de op het ogenblik van de evaluatie bekende gegevens;

(j) aanvaardbare dagelijkse inname (ADI): de geraamde hoeveelheid van een stof in een levens-
middel, uitgedrukt in verhouding tot het lichaamsgewicht, die levenslang elke dag mag
worden ingenomen zonder merkbaar gezondheidsrisico voor de consument, zulks op basis
van de op het tijdstip van de evaluatie bekende gegevens.
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Artikel 4
Lijst van groepen van producten waarvoor geharmoniseerde MRL's gelden

1. De in artikel 2, lid 1, bedoelde producten, groepen van producten en/of delen daarvan, waarvoor

geharmoniseerde MRL's gelden, worden vastgesteld en behandeld in bijlage I volgens de in

artikel 45, lid 2, bedoelde procedure. Bijlage I omvat alle producten waarvoor uitdrukkelijk een

MRL is vastgesteld, alsmede de andere producten waarvoor het aangewezen is geharmoniseerde

MRL's toe te passen, gelet met name op hun aandeel in de voeding van de consument of in de

handel. De producten worden zodanig gegroepeerd dat, voorzover mogelijk, één MRL kan worden

vastgesteld voor een groep soortgelijke of aanverwante producten.

2. Bijlage I wordt de eerste keer vastgesteld binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze

verordening, en wordt, indien nodig, geëvalueerd, in het bijzonder op verzoek van een lidstaat.

Artikel 5
Vaststelling van een lijst van werkzame stoffen waarvoor geen MRL's zijn vereist

1. De in het kader van Richtlijn 91/414/EEG geëvalueerde werkzame stoffen van gewas-

beschermingsmiddelen ten aanzien waarvan geen MRL's vereist zijn, worden vastgesteld volgens

de in artikel 45, lid 2, van deze verordening bedoelde procedure, en opgenomen in de lijst in

bijlage IV daarbij, met inachtneming van de toepassingen van die werkzame stoffen en het bepaalde

in artikel 14, lid 2, onder a), c) en d) van deze Verordening.

2. Bijlage IV wordt de eerste keer vastgesteld binnen 12 maanden na de inwerkingtreding van deze

verordening.
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Hoofdstuk II

Procedure voor aanvragen inzake een MRL

AFDELING 1

INDIENING VAN AANVRAGEN INZAKE EEN MRL

Artikel 6

Aanvragen

1. Wanneer een lidstaat overweegt een toelating of een voorlopige toelating tot het gebruik van een

gewasbeschermingsmiddel overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG te verlenen, gaat de lidstaat na of,

als gevolg daarvan, een bestaand in bijlage II of III bij deze verordening opgenomen MRL moet

worden gewijzigd, of er een nieuw MRL moet worden vastgesteld, dan wel of de werkzame stof

moet worden opgenomen in bijlage IV. Indien nodig, gelast hij de partij die om deze toelating

verzoekt, een aanvraag in te dienen overeenkomstig artikel 7.

2. Partijen, waaronder fabrikanten, telers en producenten van de in bijlage I bedoelde producten die

op afdoende wijze kunnen aantonen dat zij een gewettigd belang hebben, kunnen eveneens overeen-

komstig artikel 7 een aanvraag bij een lidstaat indienen.

3. Wanneer een lidstaat van oordeel is dat een MRL moet worden vastgesteld, gewijzigd of

geschrapt, kan die lidstaat ook overeenkomstig artikel 7 een aanvraag tot vaststelling, wijziging of

schrapping van het MRL samenstellen en evalueren.
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4. Aanvragen voor invoertoleranties worden ingediend bij uit hoofde van Richtlijn 91/414/EEG als

rapporteur aangewezen lidstaten. Indien er geen lidstaat uit hoofde van de genoemde richtlijn als

rapporteur is aangewezen, worden de aanvragen ingediend bij de lidstaten die volgens de in

artikel 45, lid 2, van deze verordening bedoelde procedure door de Commissie op verzoek van de

aanvrager zijn aangewezen. Dergelijke aanvragen worden ingediend overeenkomstig artikel 7 van

deze verordening.

Artikel 7

Eisen betreffende aanvragen inzake een MRL

1. De aanvrager voegt bij zijn aanvraag inzake een MRL de volgende gegevens en documenten:

a) naam en adres van de aanvrager;

b) een presentatie van het aanvraagdossier, bestaande uit:

i) een samenvatting van de aanvraag;

ii) de belangrijkste inhoudelijke argumenten;

iii) een index van de documenten in het dossier;

iv) een afschrift van de toepasselijke GLP voor het specifieke gebruik van de werkzame

stof.

c) in voorkomend geval, wetenschappelijk onderbouwde redenen tot bezorgdheid;
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d) de in de bijlagen II en III bij Richtlijn 91/414/EEG genoemde gegevens die vereist zijn voor

de vaststelling van MRL's voor bestrijdingsmiddelenresiduen, met inbegrip van, in voor-

komend geval, toxicologische gegevens en gegevens over de gebruikelijke analysemethoden

in controlelaboratoria, alsook gegevens inzake het metabolisme van planten en dieren.

Wanneer evenwel reeds gegevens terzake publiekelijk beschikbaar zijn - in het bijzonder wanneer

een werkzame stof reeds is beoordeeld overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG, of wanneer er reeds

een CXL bestaat – en deze gegevens of CXL door de aanvrager zijn ingediend, kunnen de lidstaten

deze informatie gebruiken bij het evalueren van een aanvraag. In dat geval dient het evaluatie-

verslag een verantwoording van het al dan niet gebruiken van die gegevens te bevatten.

2. In voorkomend geval kan de evaluerende lidstaat de aanvrager verzoeken om binnen een door de

lidstaat vastgestelde termijn naast de krachtens lid 1 vereiste informatie aanvullende informatie te

verstrekken.

Artikel 8

Evaluatie van de aanvragen

1. De lidstaat die overeenkomstig artikel 6 een aanvraag ontvangt die voldoet aan artikel 7, zendt

deze onmiddellijk naar de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid ("de Autoriteit") en de

Commissie, en maakt onverwijld een evaluatieverslag op.

2. De aanvragen worden geëvalueerd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de

uniforme beginselen voor het evalueren en toelaten van gewasbestrijdingsmiddelen die zijn

opgenomen in bijlage VI van Richtlijn 91/414/EEG, of overeenkomstig specifieke evaluatie-

beginselen die volgens de in artikel 45, lid 2, van deze verordening bedoelde procedure bij een

verordening van de Commissie worden vastgesteld.
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3. In afwijking van lid 1 kan, op grond van een overeenkomst tussen de betrokken lidstaten, de

aanvraag worden geëvalueerd door de uit hoofde van Richtlijn 91/414/EEG voor de werkzame stof

als rapporteur aangewezen lidstaat.

4. Wanneer een lidstaat moeilijkheden ondervindt bij het evalueren van een aanvraag, of om dubbel

werk te voorkomen, kan volgens de procedure van artikel 45, lid 2, worden beslist door welke

lidstaat bepaalde aanvragen dienen te worden geëvalueerd.

Artikel 9

Toezending van geëvalueerde aanvragen aan de Commissie en de Autoriteit

1. Na voltooiing van het evaluatieverslag zendt de lidstaat dit naar de Commissie. De Commissie

brengt de lidstaten onverwijld op de hoogte en zendt de aanvraag, het evaluatieverslag en het

begeleidend dossier aan de bij Verordening (EG) nr. 178/2002 opgerichte Autoriteit.

2. De Autoriteit bevestigt onverwijld schriftelijk de ontvangst van de aanvraag aan de aanvrager, de

evaluerende lidstaat en de Commissie. In de bevestiging worden de datum van ontvangst van de

aanvraag en de begeleidende documenten vermeld.
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AFDELING 2

 INOVERWEGINGNEMING DOOR DE AUTORITEIT VAN AANVRAGEN

INZAKE EEN MRL

Artikel 10

Advies van de Autoriteit over aanvragen inzake een MRL

1. De Autoriteit beoordeelt de aanvragen en de evaluatieverslagen en brengt een met redenen

omkleed advies uit over, met name, de risico's voor de consument en, in voorkomend geval, voor

dieren, waarmee de vaststelling, wijziging of schrapping van een MRL gepaard gaat. Het advies

omvat:

a) een beoordeling of de in de aanvraag voorgestelde analysemethode voor routinemonitoring

geschikt is voor het vooropgestelde controledoel;

b) de verwachte LOD voor de combinatie bestrijdingsmiddel/product;

c) een beoordeling van het risico van overschrijding van de aanvaardbare dagelijkse inname of

de acute referentiedosis als het MRL wordt gewijzigd; het aandeel, in de inname, van de

residuen op het product waarvoor een MRL wordt gevraagd;

d) ieder ander element dat voor de risicobeoordeling van belang is.

2. De Autoriteit zendt haar met redenen omkleed advies naar de aanvrager, de Commissie en de

lidstaten. In dit met redenen omkleed advies wordt de grondslag voor elke conclusie duidelijk

omschreven.

3. Onverminderd artikel 39 van Verordening (EG) nr. 178/2002 maakt de Autoriteit haar met

redenen omkleed advies openbaar.
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Artikel 11

Termijnen voor het advies van de Autoriteit over aanvragen inzake een MRL

1. De Autoriteit brengt het met redenen omkleed advies als bedoeld in artikel 10, zo spoedig

mogelijk uit, en uiterlijk binnen drie maanden na de datum van ontvangst van de aanvraag.

2. Wanneer de Autoriteit aanvullende informatie vraagt, wordt de in lid 1 vastgestelde termijn

geschorst totdat die informatie is verstrekt. Deze schorsing verloopt conform artikel 13.

Artikel 12

Beoordeling van bestaande MRL's door de Autoriteit

1. Binnen 12 maanden na de datum van het na de inwerkingtreding van deze verordening genomen

besluit tot opneming of niet-opneming van een werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG

legt de Autoriteit aan de Commissie en aan de lidstaten een met redenen omkleed advies voor - dat

in het bijzonder is gebaseerd op het desbetreffende krachtens Richtlijn 91/414/EEG opgestelde

beoordelingsverslag - betreffende:

a) de bestaande MRL's voor die werkzame stof die zijn opgenomen in bijlage II of III bij deze

verordening;

b) de noodzaak tot vaststelling van nieuwe MRL's voor die werkzame stof, of tot de opneming

van die stof in bijlage IV bij deze verordening;

c) de specifieke verwerkingsfactoren als bedoeld in artikel 20, lid 2, van deze verordening die

voor die werkzame stof nodig kunnen zijn;
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d) de op die werkzame stof betrekking hebbende MRL's waarvan de Commissie overweegt ze op

te nemen in bijlage II en/of bijlage III van deze verordening, en MRL's die kunnen worden

geschrapt.

2. Voor stoffen die vóór de inwerkingtreding van deze verordening waren opgenomen in bijlage I

van Richtlijn 91/414/EEG wordt het in lid 1 van dit artikel bedoelde met redenen omklede advies

uitgebracht binnen 12 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 13

Bestuursrechtelijke toetsing

Handelingen of nalatigheden op grond van de bij deze verordening aan de Autoriteit verleende

bevoegdheden kunnen door de Commissie op eigen initiatief, dan wel op verzoek van een lidstaat of

van een persoon die rechtstreeks of individueel wordt geraakt, worden getoetst.

Daartoe dient de belanghebbende partij binnen twee maanden vanaf de dag waarop zij kennis heeft

gekregen van de betrokken handeling of nalatigheid, een verzoek in bij de Commissie.

De Commissie neemt binnen twee maanden een besluit, waarbij de Autoriteit, in voorkomend

geval, wordt gelast binnen een vastgestelde termijn haar besluit in te trekken of haar nalatigheid te

verhelpen.
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AFDELING 3

Vaststelling, wijziging of schrapping van een MRL

Artikel 14

Besluiten over aanvragen inzake een MRL

1. Na ontvangst van het advies van de Autoriteit stelt de Commissie, rekening houdend met dat

advies, onverwijld en binnen drie maanden volgens de in artikel 45, lid 2, bedoelde procedure een

verordening op betreffende de vaststelling, wijziging of schrapping van een MRL of een besluit tot

verwerping van de aanvraag, en dient dit ter aanneming in.

2. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde besluiten wordt rekening gehouden met:

a) de beschikbare wetenschappelijke en technische kennis;

b) de mogelijke aanwezigheid van bestrijdingsmiddelenresiduen uit andere bronnen dan de

huidige toepassingen van werkzame stoffen ter bescherming van gewassen;

c) de resultaten van een beoordeling van de mogelijke risico's voor consumenten en, in

voorkomend geval, dieren;

d) de resultaten van evaluaties en besluiten tot wijziging van de toepassingen van gewas-

beschermingsmiddelen;

e) een CXL of een GLP die in een derde land wordt toegepast voor het legale gebruik van een

werkzame stof in dat derde land;
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f) andere ter zake dienende legitieme factoren in verband met de behandelde aangelegenheid.

3. De Commissie kan de aanvrager of de Autoriteit op elk moment verzoeken aanvullende

informatie te verstrekken. De Commissie stelt alle aanvullende informatie die zij heeft ontvangen,

ter beschikking van de lidstaten en de Autoriteit.

Artikel 15
Opneming van nieuwe of gewijzigde MRL's in de bijlagen II en III

1. Bij de in artikel 14, lid 1, bedoelde verordening:

a) worden nieuwe of gewijzigde MRL's vastgesteld, die worden toegevoegd aan de lijst in

bijlage II bij deze verordening wanneer de werkzame stoffen zijn opgenomen in bijlage I bij

Richtlijn 91/414/EEG, of

b) worden, wanneer de werkzame stoffen niet zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn

91/414/EEG, noch in bijlage II bij deze verordening, tijdelijke MRL's vastgesteld of

gewijzigd, die worden toegevoegd aan de lijst in bijlage III bij deze verordening; of

c) worden, in de in artikel 16 vermelde gevallen, tijdelijke MRL's vastgesteld en opgenomen in

de lijst in bijlage III bij deze verordening.
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2. Wanneer overeenkomstig het bepaalde in lid 1, onder b), een tijdelijk MRL wordt vastgesteld,

wordt dit uit bijlage III geschrapt bij een verordening die één jaar na de datum van het besluit tot

opneming of niet-opneming van de betrokken werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG

wordt aangenomen overeenkomstig de in artikel 45, lid 2, van deze verordening bedoelde proce-

dure. Op verzoek van een of meer lidstaten kan het evenwel gedurende een extra jaar opgenomen

blijven, in afwachting van de bevestiging dat al het nodige wetenschappelijk onderzoek ter onder-

steuning van een aanvraag tot vaststelling van een MRL is uitgevoerd. Wanneer deze bevestiging

wordt gegeven, blijft het tijdelijk MRL nog twee jaar langer opgenomen, op voorwaarde dat er geen

onaanvaardbare veiligheidsrisico's voor de consument zijn vastgesteld.

Artikel 16

Procedure voor de vaststelling van tijdelijke MRL's onder bepaalde omstandigheden

1. De bij artikel 14, lid 1, bedoelde verordening kan in volgende omstandigheden tevens een

tijdelijk MRL vaststellen dat in bijlage III wordt opgenomen:

a) in uitzonderlijke gevallen, met name wanneer bestrijdingsmiddelenresiduen het gevolg

kunnen zijn van milieuverontreiniging of andere vormen van verontreiniging, of van

toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen overeenkomstig artikel 8, lid 4, van Richtlijn

91/414/EEG; of

b) wanneer de betrokken producten slechts een gering aandeel hebben in de voeding van de

consument en, in voorkomend geval, van dieren; of

c) voor honing; of

d) wanneer essentiële toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen zijn vastgesteld bij een

besluit om een werkzame stof niet op te nemen in, dan wel te schrappen uit bijlage I bij

Richtlijn 91/414/EEG.
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2. De opneming van tijdelijke MRL's als bedoeld in lid 1, moet gebaseerd zijn op het advies van de

Autoriteit, de gegevens van de monitoring en een beoordeling waaruit blijkt dat er geen

onaanvaardbare risico's zijn voor consumenten en dieren.

De verlenging van de geldigheidsduur van de in lid 1, onder a), b) en c), bedoelde tijdelijke MRL's

wordt ten minste om de tien jaar opnieuw beoordeeld, en de MRL's moeten, naar gelang van het

geval, worden gewijzigd of ingetrokken.

De in lid 1, onder d), bedoelde MRL's worden opnieuw beoordeeld bij het verstrijken van de

periode waarvoor de essentiële toepassing was toegestaan.

Artikel 17

Wijzigingen van MRL's als gevolg van de intrekking van toelatingen voor

gewasbeschermingsmiddelen

Wijzigingen van bijlage II of bijlage III die nodig zijn om een MRL te schrappen na de intrekking

van een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel, kunnen worden aangenomen zonder dat de

Autoriteit om advies verzocht wordt.

Hoofdstuk III

MRL's voor producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong

Artikel 18

Inachtneming van MRL's

1. Zodra een product als bedoeld in bijlage I in de handel wordt gebracht als levensmiddel of

diervoeder, of aan dieren wordt vervoederd, mag het gehalte aan bestrijdingsmiddelenresiduen niet

meer bedragen dan:
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a) het MRL dat voor betrokken producten is vastgesteld in bijlage II of III;

b) 0,01 mg/kg voor producten waarvoor in bijlage II of III geen specifiek MRL is vastgesteld, of

voor niet in bijlage IV opgenomen werkzame stoffen, tenzij er voor een werkzame stof andere

standaardwaarden zijn vastgesteld volgens de in artikel 45, lid 2, bedoelde procedure en

rekening houdend met de beschikbare, gebruikelijke analysemethoden. Die standaardwaarden

worden vermeld in bijlage V.

2. De lidstaten mogen op hun grondgebied het in de handel brengen of het aan voedselproducerende

dieren vervoederen van de in bijlage I bedoelde producten niet verbieden, noch belemmeren op

grond van de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelenresiduen, indien:

a) die producten voldoen aan de voorschriften van artikel 18, lid 1, en artikel 20; of

b) de werkzame stof is opgenomen in bijlage IV.

3. In afwijking van lid 1 kunnen de lidstaten, op grond van een behandeling na de oogst met een

fumigatiemiddel, residuengehalten van een werkzame stof die de in bijlage II en bijlage III

aangegeven grenswaarden voor een in bijlage I genoemd product overschrijden, op hun grond-

gebied toestaan, mits die combinaties van werkzame stof/product vermeld zijn in bijlage VII en op

voorwaarde dat

a) die producten niet bestemd zijn voor onmiddellijke consumptie;

b) er passende controles zijn die garanderen dat het product niet aan de eindgebruiker of, bij

rechtstreekse levering, aan de consument ter beschikking kan worden gesteld zolang de

residuengehalten de in bijlage II of III gespecificeerde maximumniveaus overschrijden;



9262/1/04 REV 1 CS/mj 27
DG B II/2    NL

c) de overige lidstaten en de Commissie van de genomen maatregelen in kennis zijn gesteld.

De in bijlage VII vermelde combinaties werkzame stof/product worden vastgesteld volgens de in

artikel 45, lid 2, bedoelde procedure.

4. In uitzonderlijke gevallen, en met name op grond van het gebruik van gewasbeschermings-

middelen overeenkomstig artikel 8, lid 4, van Richtlijn 91/414/EEG of uit hoofde van de

verplichtingen van Richtlijn 2000/29/EG1, kan een lidstaat het op de markt brengen en/of het

vervoederen van dieren met levensmiddelen of diervoeders die niet voldoen aan de voorwaarden

van lid 1, op zijn grondgebied toestaan, mits deze levensmiddelen of diervoeders geen

onaanvaardbaar risico opleveren. Deze vergunningen worden onmiddellijk meegedeeld aan de

andere lidstaten, de Commissie en de Autoriteit, samen met een passende risicobeoordeling

waarvan onverwijld kennis wordt genomen volgens de procedure van artikel 45, lid 2, zulks met het

oog op de vaststelling van een tijdelijk MRL voor een bepaalde periode of voor het nemen van een

andere maatregel met betrekking tot deze producten.

Artikel 19

Verbod op verwerkte producten en/of mengproducten

Het met het oog op verdunning verwerken en/of mengen van in bijlage I bedoelde producten die

niet voldoen aan de voorschriften van artikel 18, lid 1, of artikel 20 met dezelfde of andere

producten met het oog op het in de handel brengen ervan als levensmiddel of diervoeder, of het

vervoederen daarvan aan dieren, is verboden.

                                                
1 Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen

tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor
plantaardige producten schadelijke organismen (PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1). Richtlijn
laatstelijk gewijzigd door Richtlijn 2004/70/EG van de Commissie (PB L 127 van 29.4.2004,
blz. 97).
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Artikel 20

MRL's voor verwerkte producten en/of mengproducten

1. Wanneer in de bijlagen II en III geen MRL's voor verwerkte levensmiddelen en/of gemengde

levensmiddelen of diervoeders zijn vastgesteld, zijn de MRL's van toepassing die in artikel 18,

lid 1, zijn vastgesteld voor het overeenkomstige product als bedoeld in bijlage I, rekening houdend

met wijzigingen in de gehaltes van bestrijdingsmiddelenresiduen als gevolg van de verwerking

en/of de menging.

2. Specifieke concentratie- of verdunningsfactoren voor bepaalde verwerkings- en/of mengprocédés

of voor bepaalde verwerkte producten en/of mengproducten kunnen volgens de in artikel 45, lid 2,

bedoelde procedure worden opgenomen in bijlage VI.

Hoofdstuk IV

Bijzondere bepalingen betreffende de opneming van bestaande MRL's in deze verordening

Artikel 21

Eerste vaststelling van MRL's

1. MRL's voor in bijlage I bedoelde producten worden de eerste keer vastgesteld en opgenomen in

de lijst in bijlage II volgens de in artikel 45, lid 2, bedoelde procedure, waarin tevens de bij de

Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG vastgestelde MRL's worden vermeld, met

inachtneming van de in artikel 11, lid 2 van deze verordening, vermelde criteria.

2. Bijlage II wordt de eerste keer vastgesteld binnen 12 maanden na de inwerkingtreding van deze

verordening.
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Artikel 22

Eerste vaststelling van tijdelijke MRL's

1. Tijdelijke MRL's voor werkzame stoffen waarvoor nog geen besluit is genomen inzake de

opneming of niet-opneming in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, worden, tenzij zij reeds in

bijlage II van deze Richtlijn zijn vermeld, de eerste keer vastgesteld en opgenomen in de lijst in

bijlage III daarbij, volgens de in artikel 45, lid 2, bedoelde procedure, rekening houdend met de

door de lidstaten verstrekte informatie, en, in voorkomend geval, met inachtneming van het in

artikel 24 vermelde met redenen omklede advies, alsmede van de elementen bedoeld in artikel 14,

lid 2, en van de volgende MRL's:

a) de resterende MRL's in de bijlage bij Richtlijn 76/895/EEG; en

b) de nog niet geharmoniseerde nationale MRL's.

2. Bijlage III wordt vastgesteld binnen 12 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening

overeenkomstig de artikelen 23, 24 en 25.

Artikel 23

Door de lidstaten te verstrekken informatie over nationale MRL's

Wanneer een werkzame stof nog niet in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG is opgenomen en een

lidstaat, vóór de datum waarop bijlage I bij deze verordening in werking treedt, voor die werkzame

stof een nationaal MRL heeft vastgesteld ten aanzien van een in bijlage I bij deze verordening

opgenomen product, dan wel heeft besloten dat voor deze werkzame stof geen MRL vereist is, stelt

de betrokken lidstaat de Commissie in een vorm en vóór een datum die moeten worden vastgesteld

volgens de in artikel 45, lid 2, bedoelde procedure in kennis van het nationale MRL of van het feit

dat er voor de betrokken werkzame stof geen MRL vereist is, alsmede, indien van toepassing, op

verzoek van de Commissie van:
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a) de GLP;

b) wanneer de kritische GLP's in de lidstaat worden toegepast en beschikbaar zijn, een samen-

vatting van de gegevens betreffende gecontroleerde proeven en/of de gegevens van de

monitoring;

c) de aanvaardbare dagelijkse inname en, indien relevant, de acute referentiedosis die wordt

gebruikt bij de nationale risicobeoordeling, alsmede het resultaat van die beoordeling.

Artikel 24

Advies van de Autoriteit over de gegevens waarop nationale MRL's zijn gebaseerd

1. Op verzoek van de Commissie brengt de Autoriteit aan de Commissie een met redenen omkleed

advies uit over potentiële risico's voor de gezondheid van de consument die toe te schrijven zijn

aan:

a) tijdelijke MRL's die mogen worden opgenomen in bijlage III;

b) werkzame stoffen die mogen worden opgenomen in bijlage IV.

2. Bij de opstelling van het in lid 1 bedoelde met redenen omklede advies houdt de Autoriteit

rekening met de beschikbare wetenschappelijke en technische kennis, met name de gegevens die

door de lidstaten uit hoofde van artikel 23 zijn verstrekt.
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Artikel 25

Vaststelling van tijdelijke MRL's

Met inachtneming van het advies van de Autoriteit, indien daarom is verzocht, kunnen tijdelijke

MRL's voor de in artikel 23 bedoelde werkzame stoffen worden vastgesteld en opgenomen in de

lijst in bijlage III, overeenkomstig artikel 22, lid 1, of kan, naargelang van het geval, de werkzame

stof worden opgenomen in bijlage IV, overeenkomstig artikel 5, lid 1.

Hoofdstuk V

Officiële controles, verslagen en sancties

AFDELING 1

OFFICIËLE CONTROLES VAN MRL'S

Artikel 26

Officiële controles

1. Onverminderd Richtlijn 96/23/EG1 verrichten de lidstaten officiële controles op bestrijdings-

middelenresiduen om de naleving van deze verordening af te dwingen, overeenkomstig de

toepasselijke bepalingen van de communautaire wet- en regelgeving betreffende de officiële

controles van levensmiddelen en diervoeders.

2. Die controles op bestrijdingsmiddelenresiduen bestaan met name uit de bemonstering gevolgd

door de analyse van de monsters en de bepaling van de aanwezige bestrijdingsmiddelen en hun

respectieve residuniveau.

                                                
1 Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien

van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en producten daarvan en tot
intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG
en 91/664/EEG (PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).
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Artikel 27

Bemonstering

1. Elke lidstaat neemt een voldoende aantal voldoende gespreide monsters om te garanderen dat de

resultaten representatief zijn voor zijn markt, rekening houdend met de resultaten van vorige

controleprogramma's. De bemonstering wordt zo dicht bij de plaats van levering uitgevoerd als

redelijkerwijs mogelijk is om vervolgens de naleving van de voorschriften te kunnen afdwingen.

2. De bemonsteringsmethoden die nodig zijn voor het uitvoeren van deze controles op bestrijdings-

middelenresiduen in andere producten dan die welke bedoeld zijn bij Richtlijn 2002/63/EG 1,

worden vastgesteld volgens de in artikel 45, lid 2, bedoelde procedure.

Artikel 28

Analysemethoden

1. De analysemethoden voor bestrijdingsmiddelenresiduen moeten voldoen aan de criteria die zijn

vastgesteld in de toepasselijke bepalingen van de communautaire wet- en regelgeving betreffende

de officiële controles van levensmiddelen en diervoeders.

2. Technische richtsnoeren betreffende de specifieke valideringscriteria en procedures voor de

kwaliteitscontrole in verband met analysemethoden voor de bepaling van bestrijdingsmiddelen-

residuen kunnen worden vastgesteld volgens de in artikel 45, lid 2, bedoelde procedure.

3. Alle laboratoria waar monsters worden geanalyseerd in het kader van de officiële controles op

bestrijdingsmiddelenresiduen, nemen deel aan de communautaire ringonderzoeken voor

bestrijdingsmiddelenresiduen die door de Commissie georganiseerd worden.

                                                
1 Richtlijn 2002/63/EG van de Commissie van 11 juli 2002 houdende vaststelling van

communautaire bemonsteringsmethoden voor de officiële controle op residuen van
bestrijdingsmiddelen in en op producten van plantaardige en dierlijke oorsprong en tot
intrekking van Richtlijn 79/700/EEG (PB L 187 van 16.7.2002, blz. 30).
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AFDELING 2

COMMUNAUTAIR CONTROLEPROGRAMMA

Artikel 29

Communautair controleprogramma

1. De Commissie stelt een gecoördineerd meerjarig communautair controleprogramma op, teneinde

de blootstelling van de consument en de toepassing van de huidige wetgeving te beoordelen; daarin

wordt aangegeven welke specifieke monsters moeten worden genomen in het kader van de

nationale controleprogramma's, en wordt rekening gehouden met de problemen die zijn

geconstateerd met betrekking tot de inachtneming van de in deze verordening vastgestelde MRL's.

2. Het communautair controleprogramma wordt goedgekeurd en jaarlijks bijgewerkt volgens de in

artikel 45, lid 2, bedoelde procedure. Het ontwerp voor een communautair controleprogramma

wordt ten minste zes maanden voor het einde van elk kalenderjaar ingediend bij het in artikel 45,

lid 1, genoemde comité.

AFDELING 3

NATIONALE CONTROLEPROGRAMMA'S

Artikel 30

Nationale controleprogramma's voor bestrijdingsmiddelenresiduen

1. De lidstaten stellen meerjarige nationale controleprogramma's voor bestrijdingsmiddelenresiduen

vast. Zij werken hun meerjarig programma jaarlijks bij.
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De programma's zijn risicogericht en betreffen in het bijzonder de beoordeling van de blootstelling

van de consument en de overeenstemming met de bestaande wetgeving. Zij moeten ten minste de

volgende gegevens bevatten:

a) de te bemonsteren producten;

b) het aantal monsters en analyses dat moet worden genomen, respectievelijk uitgevoerd;

c) de te analyseren bestrijdingsmiddelen;

d) de voor het opstellen van die programma's aan te houden criteria, met name:

i) de te selecteren combinatie bestrijdingsmiddel/product;

ii) het aantal monsters dat respectievelijk voor binnenlandse en buitenlandse producten

moet worden genomen;

iii) het aandeel van de consumptie van de producten in het nationale voedingspatroon;

iv) het communautair controleprogramma; en

v) de resultaten van vorige controleprogramma's.

2. De lidstaten leggen de in lid 1 bedoelde bijgewerkte nationale controleprogramma's inzake

bestrijdingsmiddelenresiduen ten minste drie maanden voor het begin van elk kalenderjaar voor aan

de Commissie en de Autoriteit.

3. De lidstaten nemen deel aan het in artikel 29 vastgestelde communautaire controleprogramma.
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AFDELING 4

INFORMATIE DOOR DE LIDSTATEN EN JAARVERSLAG

Artikel 31
Informatie door de lidstaten

1. De lidstaten verstrekken uiterlijk 31 augustus van elk jaar de volgende informatie met betrekking

tot het vorige kalenderjaar aan de Commissie, de Autoriteit en de andere lidstaten:

a) de resultaten van de in artikel 26, lid 1, vastgestelde officiële controles;

b) de LOD's die gelden in het kader van het in artikel 30 bedoelde nationale controleprogramma

en het in artikel 29 bedoelde communautaire controleprogramma;

c) gedetailleerde gegevens over de deelneming van analyselaboratoria aan de communautaire

ringonderzoeken en andere ringonderzoeken die relevant zijn voor de combinaties

bestrijdingsmiddel/product die zijn bemonsterd in het kader van het nationale controle-

programma;

d) gedetailleerde gegevens over de accrediteringsstatus van de analyselaboratoria die bij de in

punt a bedoelde controles betrokken zijn;

e) gedetailleerde gegevens betreffende de genomen handhavingsmaatregelen, voorzover de

nationale wetgeving dit toelaat.

2. Uitvoeringsmaatregelen betreffende de verstrekking van informatie door de lidstaten kunnen

worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 45, lid 2, bedoelde procedure, na raadpleging van

de Autoriteit.
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Artikel 32
Het jaarverslag betreffende bestrijdingsmiddelenresiduen

1. Op basis van de informatie die overeenkomstig artikel 31, lid 1, door de lidstaten wordt verstrekt,

stelt de Autoriteit een jaarverslag betreffende bestrijdingsmiddelenresiduen op.

2. De Autoriteit neemt in het communautair jaarverslag ten minste de volgende informatie op:

a) een analyse van de resultaten van de controles, als bedoeld in artikel 36, lid 2;

b) een verklaring omtrent de mogelijke redenen waarom de MRL's zijn overschreden, vergezeld

van dienstige opmerkingen omtrent mogelijkheden voor het risicobeheer;

c) een analyse van de chronische en acute risico's van bestrijdingsmiddelenresiduen voor de

gezondheid van de consument;

d) een beoordeling van de blootstelling van de consument aan bestrijdingsmiddelenresiduen, die

gebaseerd is op de onder a) bedoelde informatie, dan wel op enige andere beschikbare

informatie, inclusief de uit hoofde van Richtlijn 96/23/EG voorgelegde verslagen.

3. Wanneer een lidstaat geen informatie heeft verstrekt overeenkomstig artikel 31, kan de Autoriteit

beslissen bij het opstellen van het jaarverslag geen rekening te houden met de informatie

betreffende die lidstaat.

4. De vorm van het jaarverslag kan worden vastgesteld volgens de in artikel 45, lid 2, bedoelde

procedure.
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5. De Autoriteit legt het jaarverslag uiterlijk op de laatste dag van februari van elk jaar voor aan de

Commissie.

6. In het jaarverslag kan een advies worden opgenomen over de bestrijdingsmiddelen die in

toekomstige verslagen moeten worden bestreken.

7. De Autoriteit maakt het jaarverslag en eventuele opmerkingen van de Commissie of de betrokken

lidstaat openbaar.

Artikel 33

Indiening van het jaarverslag betreffende bestrijdingsmiddelenresiduen bij het comité

De Commissie legt het jaarverslag betreffende bestrijdingsmiddelenresiduen onverwijld voor aan

het in artikel 45, lid 1, genoemde comité, dat advies uitbrengt en aanbevelingen doet over eventuele

maatregelen die moeten worden genomen naar aanleiding van in het verslag genoemde over-

tredingen met betrekking tot de in de bijlagen II en III opgenomen MRL's.

AFDELING 5

SANCTIES

Artikel 34

Sancties

De lidstaten dienen regels vast te stellen met betrekking tot de sancties die van toepassing zijn op

schendingen van de bepalingen van deze verordening, en alle nodige maatregelen te nemen om

ervoor te zorgen dat deze worden toegepast. De getroffen sancties moeten doeltreffend, evenredig

en afschrikkend zijn.

De lidstaten stellen de Commissie onverwijld in kennis van deze regels en van alle wijzigingen

daarvan.
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HOOFDSTUK VI

NOODMAATREGELEN

Artikel 35

Noodmaatregelen

De artikelen 53 en 54 van Verordening (EG) nr. 178/2002 zijn van toepassing wanneer, als gevolg

van nieuwe informatie of van een nieuwe beoordeling van bestaande informatie, bestrijdings-

middelenresiduen of MRL's waarop deze verordening van toepassing is, een gevaar kunnen

betekenen voor de gezondheid van mens of dier, en onmiddellijke maatregelen vereisen.

HOOFSTUK VII

STEUNMAATREGELEN MET BETREKKING TOT GEHARMONISEERDE MRL'S VAN

BESTRIJDINGSMIDDELEN

Artikel 36

Steunmaatregelen in verband met geharmoniseerde MRL's van bestrijdingsmiddelen

1. Op communautair niveau worden steunmaatregelen in verband met geharmoniseerde MRL's van

bestrijdingsmiddelen vastgesteld; dat systeem omvat:

a) een geconsolideerd gegevensbestand voor communautaire wetgeving inzake MRL's van

bestrijdingsmiddelenresiduen en voor het bekendmaken van dergelijke informatie;

b) communautaire ringonderzoeken als bedoeld in artikel 28, lid 3, en artikel 31, lid 1, onder d);

c) onderzoek en andere maatregelen ter voorbereiding en ontwikkeling van de wetgeving en de

technische voorschriften inzake bestrijdingsmiddelenresiduen;
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d) onderzoek dat nodig is voor het ramen van de blootstelling van consumenten en dieren aan

bestrijdingsmiddelenresiduen;

e) onderzoek ter ondersteuning van controlelaboratoria waar de vastgestelde MRL's niet met

analytische methoden gecontroleerd kunnen worden.

2. Eventuele uitvoeringsbepalingen betreffende de in lid 1 bedoelde maatregelen kunnen volgens de

in artikel 45, lid 2, bedoelde procedure worden vastgesteld.

Artikel 37

Communautaire bijdrage aan de steunmaatregelen voor geharmoniseerde MRL's van

bestrijdingsmiddelen

1. De Gemeenschap kan een financiële bijdrage tot 100 % van de kosten voor de in artikel 36

bedoelde maatregelen verlenen.

2. De kredieten worden elk begrotingsjaar toegestaan in het kader van de begrotingsprocedure.

Hoofdstuk VIII

Coördinatie van aanvragen inzake MRL's

Artikel 38

Aanwijzing van nationale autoriteiten

Elke lidstaat wijst een of meer nationale autoriteiten aan voor de coördinatie van de samenwerking

met de Commissie, de Autoriteit, andere lidstaten, fabrikanten, producenten en telers in het kader

van deze verordening. Wanneer een lidstaat meer dan één autoriteit aanwijst, deelt hij mee welke

autoriteit als contactpunt fungeert.
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De nationale autoriteiten kunnen taken delegeren aan andere organen.

Elke lidstaat deelt de Commissie en de Autoriteit de namen en de adressen mee van de aangewezen

nationale autoriteiten.

Artikel 39

Coördinatie door de Autoriteit van informatie over MRL's

De Autoriteit:

a) zorgt voor de nodige coördinatie met de overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG voor een

werkzame stof als rapporteur aangewezen lidstaat;

b) zorgt voor de nodige coördinatie met de lidstaten en de Commissie met betrekking tot

MRL's, met name teneinde te voldoen aan de voorschriften van artikel 41.

Artikel 40

Door de lidstaten te verstrekken informatie

De lidstaten stellen de Autoriteit op haar verzoek in kennis van alle beschikbare informatie die

nodig is voor de beoordeling van de veiligheid van MRL's.
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Artikel 41
Gegevensbestand van de Autoriteit inzake MRL's

Onverminderd de in de communautaire en de nationale wetgeving opgenomen bepalingen inzake de
toegang tot documenten, ontwikkelt en onderhoudt de Autoriteit een gegevensbestand dat
toegankelijk is voor de Commissie en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, en waarin de
relevante wetenschappelijke informatie en de GLP met betrekking tot de in de bijlagen II, III, IV en
VII vermelde MRL's, werkzame stoffen en verwerkingsfactoren zijn opgenomen. Het bestand bevat
met name gegevens inzake de evaluaties van voedselinnames, de verwerkingsfactoren en de
toxicologische eindpunten.

Artikel 42
De lidstaten en retributies

1. De lidstaten kunnen de kosten verbonden aan de opstelling, wijziging of schrapping van MRL's,

of de kosten die verbonden zijn aan andere werkzaamheden uit hoofde van de verplichtingen van

deze verordening, in de vorm van een retributie of vergoeding terugvorderen.

2. De lidstaten zien erop toe dat de in lid 1 bedoelde retributie of vergoeding:

a) op transparante wijze wordt vastgesteld; en

b) overeenkomt met de werkelijke kosten van het verrichte werk.

Zij kunnen voor de in lid 1 bedoelde werkzaamheden ook een tabel met forfaitaire, op de

gemiddelde kosten gebaseerde vergoedingen vaststellen.
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Hoofdstuk IX
Uitvoering

Artikel 43
Wetenschappelijk advies van de Autoriteit

De Autoriteit kan door de Commissie of de lidstaten worden verzocht om een wetenschappelijk
advies over elke maatregel met betrekking tot de beoordeling van risico's in het kader van deze
verordening. De Commissie kan aangeven binnen welke termijn een dergelijk advies moet worden
uitgebracht.

Artikel 44
Procedure voor de aanneming van het advies van de Autoriteit

1. Wanneer voor adviezen van de Autoriteit overeenkomstig deze verordening uitsluitend

wetenschappelijke of technische werkzaamheden vereist zijn waarbij algemeen aanvaarde

wetenschappelijke of technische beginselen worden toegepast, kunnen deze adviezen door de

Autoriteit worden verstrekt zonder dat het wetenschappelijk comité of de wetenschappelijke panels

bedoeld in artikel 28 van Verordening (EG) nr. 178/2002 worden geraadpleegd, tenzij de

Commissie of een lidstaat daartegen bezwaar maakt.

2. In de toepassingsregels overeenkomstig artikel 29, lid 6, punt a), van Verordening (EG)

nr. 178/2002 wordt vermeld in welke gevallen lid 1 van dit artikel van toepassing is.
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Artikel 45
Comitologie

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002

ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid ("het comité").

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van

toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 46

Uitvoeringsmaatregelen

Volgens de in artikel 45, lid 2, bedoelde procedure en, in voorkomend geval, met inachtneming van

het advies van de Autoriteit, kunnen worden vastgesteld of gewijzigd:

a) uitvoeringsmaatregelen met het oog op de uniforme toepassing van deze verordening;

b) de in artikel 23, artikel 29, lid 3, artikel 30, lid 2, artikel 31, lid 1, en artikel 32, lid 5, bedoelde

gegevens;

c) technische richtsnoeren als hulpmiddel bij de toepassing van deze verordening;

d) uitvoeringsbepalingen inzake wetenschappelijke gegevens die vereist zijn voor de vaststelling

van MRL's.
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Artikel 47

Verslag over de uitvoering van deze verordening

Binnen 10 jaar na de inwerkingtreding van deze verordening dient de Commissie bij het Europees

Parlement en de Raad een verslag in over de uitvoering ervan, zo nodig vergezeld van voorstellen.

Hoofdstuk X

Slotbepalingen

Artikel 48

Intrekking en aanpassing van de wetgeving

1. De Richtlijnen 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG worden bij deze

ingetrokken met ingang van de in artikel 50, tweede alinea, bedoelde datum.

2. Artikel 4, lid 1, f) van Richtlijn 91/414/EEG wordt vervangen door: " f) De MRL's in de

landbouwproducten die het voorwerp zijn van het in de toelating vermelde gebruik zijn, in

voorkomend geval, vastgesteld of gewijzigd in overeenstemming met Verordening (EG)

nr. .../2004*.

________________

* PB L      .".
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Artikel 49

Overgangsmaatregelen

1. De voorschriften van hoofdstuk III zijn niet van toepassing op producten die vóór de in

artikel 50, tweede alinea, bedoelde datum rechtmatig zijn geproduceerd of ingevoerd in de

Gemeenschap.

Teneinde een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen, kunnen evenwel volgens

de in artikel 45, lid 2, bedoelde procedure passende maatregelen met betrekking tot deze producten

worden genomen.

2. Voorzover zulks nodig is om de producten op een normale wijze in de handel te brengen, te

verwerken en te consumeren, mogen andere overgangsmaatregelen worden vastgesteld voor de

toepassing van bepaalde MRL's als bedoeld in de artikelen 15, 16, 21, 22 en 25.

Deze maatregelen, die niets afdoen aan de verplichting om voor een hoog niveau van consumenten-

bescherming te zorgen, worden vastgesteld volgens de in artikel 45, lid 2, bedoelde procedure.

Artikel 50

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in

het Publicatieblad van de Europese Unie.
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De hoofdstukken II, III en V worden toegepast zes maanden na de bekendmaking van de laatste van

de verordeningen tot vaststelling van de bijlagen I, II, III en IV.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

________________________
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I. INLEIDING

Op 14 maart 2003 heeft de Raad van de Commissie een voorstel ontvangen voor een

verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maximumgehalten

aan bestrijdingsmiddelenresiduen in producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong.

Het Europees Parlement heeft zijn advies in eerste lezing op 20 april 2004 aangenomen. Het

Economisch en Sociaal Comité heeft zijn advies op 16 juli 2003 aangenomen.

De Raad heeft zijn gemeenschappelijk standpunt op 19 juli 2004 vastgesteld, overeenkomstig

de procedure van artikel 251 van het Verdrag.

II. DOELSTELLINGEN

In dit voorstel wordt de Europese wetgeving betreffende bestrijdingsmiddelen onder handen

genomen en gestroomlijnd doordat één enkele verordening in de plaats komt van vier

bestaande richtlijnen van de Raad. Het doel van de nieuwe, geharmoniseerde bepalingen is

tweeledig: de handel binnen de interne markt en met derde landen vergemakkelijken, waarbij

in sommige gevallen invoertoleranties worden toegestaan aan handelaren die naar de EU

uitvoeren, en een consistent niveau van consumentenbescherming in heel de Gemeenschap

garanderen. In het voorstel wordt tevens plaats ingeruimd voor de rol van de Europese

Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) op dit gebied. Volgens de nieuwe bepalingen, zoals

deze door de Raad zijn gewijzigd, zouden de MRL's na een overgangsperiode uitsluitend op

Gemeenschapsniveau worden vastgesteld via een procedure waarbij de lidstaten de noodzaak

van een MRL beoordelen en een evaluatieverslag aan de Commissie voorleggen. De EFSA

zou verantwoordelijk zijn voor de  risicobeoordeling op basis van het evaluatieverslag van de

lidstaat en de van de aanvragers ontvangen gegevens, terwijl de Commissie het risicobeheer

voor haar rekening zou nemen door MRL's vast te stellen.
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

A. Algemene opmerkingen

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad stemt grosso modo overeen met de

standpunten van de Commissie en het Parlement, aangezien het:

- een bevestiging vormt van de doelstellingen en van de meeste regelingen die door

de Commissie zijn voorgesteld en door het Europees Parlement werden gesteund;

- een groot aantal van de door het Europees Parlement in eerste lezing aangenomen

amendementen bevat.

Meer in het bijzonder heeft de Raad ingestemd met een reeks amendementen van het

Parlement die moeten zorgen voor een vlotte werking van de nieuwe procedures en voor

meer samenhang tussen de nieuwe verordening en andere communautaire wetgeving.

Daarnaast heeft de Raad het wenselijk geoordeeld extra wijzigingen aan te brengen om,

bijvoorbeeld, de lidstaten in staat te stellen soepel om te gaan met MRL-overschrij-

dingen die zich in sommige uitzonderlijke gevallen voordoen. De Raad heeft tevens

delen van de verordeningstekst anders geordend en ingedeeld, teneinde klaarheid te

scheppen over de rol van de lidstaten, de EFSA en de Commissie en een scheiding aan

te brengen tussen de overgangsbepalingen en de standaardprocedures volgens de nieuwe

regeling. Ook werd een aantal technische en redactionele wijzigingen aangebracht.

B. Specifieke opmerkingen

a) Aanvraagprocedure: de rol van de EFSA en die van de lidstaten

De Commissie heeft in haar voorstel een exclusieve rol toegekend aan de EFSA

voor de wetenschappelijke evaluatie en het vaststellen van MRL's.
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De Raad was het evenwel met het Parlement eens dat de lidstaten een voorafgaande analyse

van de MRL-aanvragen dienen te verrichten overeenkomstig de vastgestelde procedures

krachtens Richtlijn 91/414/EEG. Bovendien vond ook de Raad dat een afschrift van de door

de lidstaten ontvangen MRL-aanvragen onmiddellijk aan de Commissie en aan de EFSA moet

worden toegezonden (artikel 8).

b) Procedure voor het routinewerk van de EFSA

Gelet op de te verwachten zware werklast voor de EFSA heeft de Raad een nieuw artikel

ingevoerd waarvan het doel is te voorkomen dat wetenschappelijke instanties onnodig worden

geraadpleegd over routineaangelegenheden, dat wil zeggen in gevallen waarin de EFSA

adviezen uitbrengt die louter zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde wetenschappelijke

beginselen (artikel 44). Deze bepaling is analoog aan artikel 31 van Verordening (EG)

nr. 178/2002.

c) Bestuursrechtelijke toetsing

Er werd een nieuw artikel toegevoegd teneinde te voorzien in een bepaalde toegang tot de

rechter in verband met beslissingen van de EFSA, en ook indien de EFSA nalatig is

(artikel 13).

d) Tijdsbestek en overgang naar de nieuwe procedures

Met het oog op een vlotte overgang naar de nieuwe bepalingen heeft de Raad, net als het

Parlement, specifieke termijnen gekozen voor de voltooiing van de belangrijkste technische

bijlagen, die zullen bestaan uit een lijst van geharmoniseerde MRL's (bijlage II), een lijst van

geharmoniseerde tijdelijke MRL's (bijlage III) en een lijst van werkzame stoffen waarvoor

geen MRL's zijn vereist (bijlage IV). Met hetzelfde doel voor ogen heeft de Raad tevens een

uiterste datum in de tekst opgenomen voor het opstellen van de bijlage met de producten

waarop geharmoniseerde MRL's van toepassing zullen zijn (bijlage I). De Raad was het eens

met het Parlement dat de verordening pas volledig van toepassing mag worden wanneer de

cruciale bijlagen zijn opgesteld (artikelen 4, 5, 21, 22 en 50).



9262/1/04 REV 1 ADD 1 rts/YEN/nc 5
DG B II    NL

(e) Mogelijkheid om de geldigheid van tijdelijke MRL's te verlengen

Teneinde een vlotte overgang naar een volledige geharmoniseerde regeling te vergemakke-

lijken (bv. wanneer lidstaten te kennen geven dat er extra tijd nodig is om wetenschappelijk

onderzoek naar op nationaal niveau toegestane stoffen te voltooien), heeft de Raad beslist dat

het mogelijk moet zijn tijdelijke MRL's, die normaal voor één jaar gelden, in bepaalde

gevallen gedurende maximaal nog eens drie jaar in bijlage III te handhaven (artikel 15).

(f) Het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor behandeling na de oogst

Er werd een afwijking ingevoerd om het mogelijk te maken dat producten na de oogst met een

fumigatiemiddel behandeld worden (bijvoorbeeld om ze tijdens de opslag en het vervoer

tegen ziekten te beschermen, wat tot een tijdelijke overschrijding van MRL's kan leiden,

zolang de producten opgeslagen zijn, dan wel op douanevervoer wachten) (artikel 18, lid 3).

(g) Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in uitzonderlijke omstandigheden

Teneinde rekening te houden met uitzonderlijke omstandigheden (bv. wanneer in een nood-

geval het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel vereist is om een ziekte te bestrijden

overeenkomstig artikel 8, lid 4 van Richtlijn 91/414/EEG), werden er bepalingen voor nood-

gevallen opgenomen waarbij een lidstaat op zijn grondgebied het op de markt brengen en/of

het voederen van dieren kan toestaan met levensmiddelen of diervoeders die niet voldoen aan

de in de verordening vastgelegde MRL's. Deze vergunningen dienen onmiddellijk te worden

meegedeeld aan de andere lidstaten, de Commissie en de EFSA, met het oog op de vast-

stelling van tijdelijke MRL's en het nemen van eventuele andere noodzakelijke maatregelen.

Dergelijke machtigingen kunnen enkel worden verleend op voorwaarde dat de behandelde

levensmiddelen of diervoeders geen onaanvaardbaar risico voor de consumenten vormen

(artikel 18, lid 4).



9262/1/04 REV 1 ADD 1 rts/YEN/nc 6
DG B II    NL

(h) Definities

Bij het herformuleren van de tekst om de juridische duidelijkheid te verbeteren, heeft de Raad

twee nieuwe definities toegevoegd, nl. "kritische GLP" (d.w.z. de goede landbouwpraktijk die

overeenkomstig de verordening de basis vormt voor een geharmoniseerde MRL) en "CXL"

(d.w.z. een door de Commissie van de Codex Alimentarius vastgestelde MRL) en heeft hij de

definitie van "mengproduct" geschrapt. Bovendien heeft de Raad op advies van het Europees

Parlement de definitie van "bestrijdingsmiddelenresiduen" verduidelijkt (artikel 3).

(i) Technische en redactionele wijzigingen

Er werd nog een reeks andere wijzigingen, met inbegrip van technische aanpassingen en

verduidelijkingen, aangebracht.

(j) Amendementen die de Raad niet aanvaardt

Verder beraad is met name vereist over vraagstukken in verband met risicobeoordeling en

bepalingen betreffende het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, die worden behandeld

in een reeks amendementen van het Parlement waarmee de Raad in dit stadium niet kan

instemmen. Het betreft in het bijzonder de wijze van beoordeling van de blootstelling in

verband met het bepalen van de MRL, overwegingen in verband met de meest geëigende

wijze van informatieverstrekking aan het publiek, en de opstelling van bepalingen betreffende

goede landbouwpraktijken en een goede beheersing van plagen.

_____________________
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Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsvärden för

bekämpningsmedelsrester i produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung
− Gemensam ståndpunkt

1. Den 14 mars 2003 mottog rådet ett förslag till ovanstående förordning från kommissionen.1

2. Europaparlamentet antog sitt yttrande vid första behandlingen den 20 april 2004.2

3. Vid mötet den 26 april 2004 nådde rådet (jordbruk och fiske) en politisk överenskommelse

om ett utkast till text med sikte på en gemensam ståndpunkt.3

                                                
1 Dok. 7635/03.
2 Den 16 juli 2003 antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén sitt yttrande om

förslaget.
3 Dok. 8270/04 ADD 1 REV 1.
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4. Juristlingvistgruppen har under tiden finslipat texten i den gemensamma ståndpunkten.

5. Coreper uppmanas därför föreslå rådet

− att som en A-punkt på dagordningen för ett kommande möte anta den gemensamma

ståndpunkten enligt dokument 9262/04 och rådets motivering i dokument

9262/04 ADD 1, med sikte på att vidarebefordra dem till Europaparlamentet,

− att till sitt protokoll ta uttalandena i addendum 1 till den här noten.

________________________
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ADENDA À " NOTA PONTO ‘I/A’
de : Secretariado-Geral do Conselho
para : COREPER/CONSELHO
n.º doc. ant. : 8683/04 + ADD 1
n.º prop. Com. : 7635/03
Assunto : Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos

limites máximos de resíduos de pesticidas nos produtos de origem vegetal ou
animal
– Posição comum

Deverão ser exaradas na acta do Conselho as seguintes declarações:

Ad artigo 4.º: Declaração da Comissão

"A Comissão esforçar-se-á por garantir que a introdução de novos produtos no Anexo I seja

programada de maneira a reduzir ao mínimo eventuais perturbações do comércio ou da produção

animal."

Ad artigo 14.º: Declaração da Comissão

"A Comissão manterá a sua prática actual de incluir mais de uma substância activa numa proposta

apenas quando tal não for de molde a atrasar a aprovação da proposta."
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Ad artigo 18.º: Declaração do Conselho

"O Conselho recorda a obrigação dos Estados-Membros de controlarem a utilização de produtos

fitofarmacêuticos nos termos do n.º 4 do artigo 8.º da Directiva 91/414/CEE e de preverem

controlos oficiais eficazes nos termos do Capítulo V do presente regulamento. Esses controlos

deverão nomeadamente aplicar-se aos produtos colocados no mercado nos termos do n.º 4 do

artigo 18.º e destinar-se a garantir que sejam apenas comercializados em conformidade com o

disposto no presente número."

Ad artigo 36.º : Declaração da Comissão

"A Comissão manterá a sua actual prática de consulta com os Estados-Membros no quadro do

Comité Permanente no que respeita às medidas referidas no n.º 1 do artigo 36.º. "

Ad "Medidas de avaliação": Declaração do Conselho

"O Conselho considera que as medidas de avaliação previstas no regulamento reflectem a

necessidade de assegurar uma transição suave para o novo procedimento harmonizado de fixação de

LMR, respeitando simultaneamente as disposições actuais relativas às autorizações nacionais para

produtos fitofarmacêuticos.

O Conselho convida a Comissão a apresentar um relatório acompanhado de propostas adequadas de

melhorias que se afigurem necessárias à luz da experiência adquirida na aplicação do presente

regulamento."

_______________



 

NL    NL 

 

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

Brussel, 8.9.2004 
COM(2004) 587 definitief 

2003/0052 (COD) 

  

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE  
AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 

 
over het 

gemeenschappelijk standpunt met het oog op de aanneming door de Raad van een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 

maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van 

Richtlijn 91/414/EEG van de Raad 

  

  



 

NL 2   NL 

2003/0052 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE  
AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 

 
over het 

gemeenschappelijk standpunt met het oog op de aanneming door de Raad van een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 

maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van 

Richtlijn 91/414/EEG van de Raad 

1- ACHTERGROND 

Indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de Raad 
(document COM(2003) 117 definitief - 2003/0052 COD): 

14 maart 2003 

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 16 juli 2003 

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 20 april 2004 

Indiening van het gewijzigde voorstel: 26 april 2004* 

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: 19 juli 2004. 

* Vanwege het strakke tijdschema, waarbij het politiek akkoord van de Raad zes dagen 
na de eerste lezing werd bereikt, beschikte de Commissie niet over de nodige tijd om 
een gewijzigd voorstel op basis van de definitieve versie van het advies van het EP 
goed te keuren. De Commissie aanvaardde de tekst waarover een politiek akkoord 
werd bereikt en formuleert in deze mededeling haar mening over de amendementen 
van het EP. 

2- DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

1. De voorgestelde ontwerp-verordening heeft tot doel de vier bestaande richtlijnen van 
de Raad betreffende maximumgehalten aan residuen (MRL’s) voor 
gewasbeschermingsmiddelen (Richtlijnen 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en 
90/642/EEG) te vervangen, te codificeren en te vereenvoudigen, alle MRL’s op EU-
niveau te harmoniseren en de rol van de lidstaten, de Commissie, de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en andere bij de vaststelling van MRL’s 
betrokken partijen te definiëren.  

2. De verordening voorziet in MRL’s die direct van toepassing en afdwingbaar zijn in 
de lidstaten en die gebaseerd zijn op publiek beschikbare beoordelingen van de 
risico’s voor de consument waarvoor de EFSA de algehele verantwoordelijkheid 
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draagt. Wanneer gewasbeschermingsmiddelen niet worden toegelaten voor gebruik 
in de Gemeenschap, wanneer het gebruik buiten de Gemeenschap onaanvaardbaar is 
uit het oogpunt van de inname van residuen door de consument, of wanneer 
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een risicobeoordeling uit te voeren, geldt 
een defaultwaarde van 0,01 mg/kg. 

3. De verordening definieert de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de 
controle op en de handhaving van MRL’s, de verstrekking van gegevens betreffende 
de controle en de handhaving aan de EFSA en de bekendmaking van deze gegevens 
in een jaarverslag door de EFSA. 

3- OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

3.1. ALGEMENE OPMERKINGEN 

Het door de Raad met algemene stemmen goedgekeurde gemeenschappelijk 
standpunt is een evenwichtige verdere uitwerking van het voorstel van de 
Commissie, waarin diverse door de Raad gevraagde bepalingen zijn opgenomen en 
waarin rekening is gehouden met verschillende door het Europees Parlement in 
eerste lezing aangenomen amendementen. De rol en de taken van de lidstaten en de 
EFSA bij de evaluatieprocessen voordat door de Commissie MRL’s worden 
vastgesteld, zijn in het herziene voorstel gewijzigd. Daar de mogelijkheid open wordt 
gelaten dat in een later stadium, op basis van een verslag van de Commissie en 
passende verdere voorstellen, deze rol- en taakverdeling wordt teruggedraaid naar het 
oorspronkelijke voorstel van de Commissie, kan de Commissie deze wijzigingen 
aanvaarden. Op het moment dat het politiek akkoord over de tekst werd bereikt, 
legden de Commissie en de Raad verklaringen (zie bijlage) af om te garanderen dat 
de rol van de EFSA wordt gerespecteerd en dat in een later stadium de coördinatie 
van de werkzaamheden wordt geëvalueerd. 

Andere bepalingen die op verzoek van de Raad werden opgenomen, zijn: de 
mogelijkheid dat het default-MRL wordt vervangen door de effectieve ondergrens 
van de analytische bepaling (LOD) voor stoffen waarvoor de gegevens beschikbaar 
zijn, afwijkingen betreffende nood-MRL’s en fumigatiebehandelingen, de bepaling 
betreffende de bestuursrechtelijke toetsing en de wijziging van de 
rapporteringsdatums betreffende het jaarverslag. De Commissie vraagt zich af of de 
bepaling betreffende de bestuursrechtelijke toetsing wel wenselijk is en beklemtoont 
dat ze de onafhankelijkheid van de EFSA bij het verstrekken van wetenschappelijk 
advies en technische bijstand niet in het gedrang mag brengen. De overige 
wijzigingen zijn voor de Commissie aanvaardbaar. Diverse andere verzoeken van de 
Raad waren identiek aan door het EP voorgestelde amendementen en worden in de 
volgende punten besproken. 

3.2. SPECIFIEKE OPMERKING 

In artikel 14, lid 1, moeten de woorden “en dient dit ter aanneming in” worden 
weggelaten, teneinde de correcte formulering voor een comitologieprocedure weer te 
geven. 



 

NL 4   NL 

3.3. DOOR HET EUROPEES PARLEMENT IN EERSTE LEZING AANGEBRACHTE 
AMENDEMENTEN 

In het gemeenschappelijk standpunt opgenomen amendementen: 

De Raad heeft in het gemeenschappelijk standpunt diverse amendementen 
opgenomen die door het Europees Parlement in eerste lezing werden goedgekeurd en 
ook door de Commissie werden aanvaard. Deze amendementen betreffen de door de 
aanvragers te betalen retributies ter financiering van controle-, rechtshandhavings- en 
evaluatieactiviteiten, het tijdschema voor de vaststelling van definitieve MRL’s na 
evaluatie van een stof op grond van Richtlijn 91/414/EEG, de toevoeging van 
producten aan de lijst, zoals kruideninfusies, en de voorziening in extra bescherming 
voor kwetsbare groepen zoals kinderen. 

Niet in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen amendementen die door de 
Commissie toch aanvaardbaar werden geacht, hetzij als zodanig of enigszins anders 
geformuleerd of niet precies op de plaats waar het EP ze had gewild.  

Deze amendementen betreffen de verstrekking van informatie over de namen van 
overtreders en de verplichting voor de EFSA om het grote publiek voor te lichten 
over de risico’s van bestrijdingsmiddelen. De Commissie staat ook positief tegenover 
het idee dat rekening moet worden gehouden met de cumulatieve blootstelling, en is 
van plan de EFSA te verzoeken een methodologie te ontwikkelen die dergelijke 
beoordelingen mogelijk maakt. Sommige punten worden reeds behandeld of zouden 
moeten worden behandeld in andere specifieke wetgeving betreffende de toelating 
van het gebruik van bestrijdingsmiddelen (Richtlijn 91/414/EEG van de Raad), bv. 
geïntegreerde bestrijding, immunotoxiciteit, hormoonontregelaars, enz. 

Niet-aanvaardbare amendementen 

Sommige amendementen waarbij beperkingen voor invoertoleranties worden 
opgelegd, worden niet door de Commissie aanvaard, aangezien zij in de WTO 
kunnen worden aangevochten omdat zij discriminerend zijn voor landbouwers buiten 
de EU om redenen die op grond van de WTO-SPS-overeenkomst niet zijn 
toegestaan. De voorwaarden voor invoertoleranties mogen niet strenger zijn dan de 
voor EU-landbouwers geldende voorwaarden en moeten in overeenstemming zijn 
met de specifieke WTO-voorschriften. 

4- CONCLUSIES 

Daarom steunt de Commissie het door de Raad vastgestelde gemeenschappelijk 
standpunt. 

5- VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE EN DE RAAD 

De volgende verklaringen van de Raad en de Commissie: 

– verklaring van de Commissie betreffende de uitbreiding van de lijst van 
producten waarvoor MRL's worden vastgesteld; 
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– verklaring van de Commissie over het voornemen om de vaststelling van 
MRL’s niet te compliceren door strijdige voorstellen in één pakket bijeen te 
brengen; 

– verklaring van de Commissie over het voornemen om de lidstaten te 
raadplegen met betrekking tot financiële middelen; 

– verklaring van de Raad betreffende MRL’s voor door de lidstaten getroffen 
noodmaatregelen; 

– verklaringen van de Commissie en de Raad betreffende de rol van de EFSA en 
de lidstaten bij MRL-evaluaties; 

worden bij deze mededeling gevoegd. 
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BIJLAGE  

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE EN DE RAAD 

Ad artikel 4: Verklaring van de Commissie 

“De Commissie zal trachten ervoor te zorgen dat bij de opneming van nieuwe 
producten in bijlage I een zodanig tijdschema zal worden gevolgd dat de verstoring 
van de handel en de veehouderij tot een minimum wordt beperkt.” 

Ad artikel 14: Verklaring van de Commissie 

“De Commissie houdt vast aan haar huidige praktijk om slechts in gevallen waarin 
dit de aanneming van het voorstel waarschijnlijk niet zal vertragen, meer dan één 
werkzame stof in een voorstel op te nemen.” 

Ad artikel 18: Verklaring van de Raad 

“De Raad herinnert eraan dat de lidstaten verplicht zijn het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen te controleren overeenkomstig artikel 8, lid 4, van 
Richtlijn 91/414/EEG, en moeten voorzien in doeltreffende officiële controles 
overeenkomstig hoofdstuk V van deze verordening. Dergelijke controles moeten met 
name van toepassing zijn op producten die overeenkomstig artikel 18, lid 4, in de 
handel worden gebracht en strekken ertoe dat deze producten uitsluitend conform het 
bepaalde in dat lid in de handel worden gebracht.” 

Ad artikel 37: Verklaring van de Commissie 

“Wat betreft de in artikel 36, lid 1, bedoelde maatregelen zal de Commissie de 
huidige praktijk van overleg met de lidstaten in het kader van het Permanent Comité 
handhaven.” 

Wat betreft de evaluatieregelingen en de rol van de EFSA: Verklaringen van de Raad en van 
de Commissie 

“De Raad is van mening dat de in de verordening vastgelegde evaluatieregelingen 
voorzien in de behoefte aan een soepele overgang naar de nieuwe, volledig 
geharmoniseerde procedure voor de vaststelling van MRL's, en tegelijkertijd sporen 
met de huidige regelingen inzake nationale vergunningen voor 
gewasbeschermingsmiddelen. 

De Raad verzoekt de Commissie een verslag in te dienen en dit vergezeld te doen 
gaan van eventuele voorstellen voor verbeteringen die in het licht van de ervaring 
met de uitvoering van deze verordening nodig zouden blijken.” 

De Commissie neemt er nota van dat de Raad over dit onderwerp een unanieme 
consensus heeft bereikt. Niettemin wenst de Commissie dat bij de verdere bespreking 
van dit voorstel nadere aandacht wordt besteed aan verbetering van de coördinatie 
tussen de EFSA en de nationale autoriteiten van de lidstaten opdat 
vergunningsaanvragen zo efficiënt mogelijk kunnen worden afgehandeld.”. 


