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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 **I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 **II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt 
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt 

 *** Instemming 
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen 

 ***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 ***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt 
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt 

 ***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst 

 
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.) 
 

 
 
 
 

Amendementen op wetsteksten 

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de 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/EG van de Raad 
(9262/1/2004 – C6-0110/2004 – 2003/0052(COD)) 

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (9262/1/2004 – C6-0110/2004), 

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2003)0117)2, 

– gezien het gewijzigde voorstel (COM(2004)0587)3, 

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag, 

– gelet op artikel 62 van zijn Reglement, 

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0000/2004), 

1. wijzigt het gemeenschappelijk standpunt als volgt; 

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie. 

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
 

Amendementen van het Parlement 

Amendement 1 
Overweging 2 

(2) De onderlinge verschillen tussen de 
nationale maximumresidugehalten voor 
bestrijdingsmiddelen kunnen een 
belemmering vormen voor de handel in de 
in bijlage I bij het Verdrag opgenomen 
producten en daarvan afgeleide producten 

(2) Deze verordening heeft rechtstreeks 
betrekking op de volksgezondheid en is 
relevant voor de werking van de interne 
markt. De onderlinge verschillen tussen de 
nationale maximumresidugehalten voor 
bestrijdingsmiddelen kunnen een 

                                                 
1 Aangenomen teksten van ..., P5_TA(2004)0299. 
2 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd. 
3 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd. 
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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. 

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. 

Motivering 

Gedeeltelijke heropneming van overweging 2 van het oorspronkelijke Commissievoorstel. In 
het oorspronkelijke Commissiedocument wordt gewag gemaakt van de volksgezondheid; deze 
ontbreekt in het door de Raad aangenomen standpunt, en het is van belang enige verwijzing 
hiernaar in de tekst te houden. 
 

Amendement 2 
Overweging 5 

(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. 

(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. Daar 
volksgezondheid overeenkomstig Richtlijn 
91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 
betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen  voorrang 
moet krijgen boven de bescherming van 
gewassen, moet er voor worden gezorgd 
dat dergelijke residuen niet aanwezig zijn 
in zodanige hoeveelheden dat zij een 
onaanvaardbaar risico vormen voor de 
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gezondheid van mensen en, in voorkomend 
geval, dieren. 

Motivering 

Gedeeltelijke heropneming van het tijdens de eerste lezing goedgekeurde amendement nr. 3. 
Het is van belang te erkennen dat eisen inzake de volksgezondheid steeds worden nageleefd 
en overschreden wanneer MRL worden bepaald. 
 

Amendement 3 
Overweging 6 

(6) Volgens Richtlijn 91/414/EEG van de 
Raad van 15 juli 1991 betreffende het op 
de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen 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 gewasbeschermingspraktijken, 
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. 

(6) Volgens Richtlijn 91/414/EEG van de 
Raad van 15 juli 1991 betreffende het op 
de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen 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 gewasbeschermingspraktijken, 
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 het 
gebruik van hoeveelheden 
bestrijdingsmiddelen op niveaus die nodig 
zijn voor een efficiënte beheersing van 
plagen aanmoedigen. 

Motivering 

Het is verstandig de gevaren van gewasbeschermingsproducten terug te dringen, maar 
onderzoek wijst erop dat dit niet wordt bewerkstelligd door verlaging van het niveau. Wij 
moeten dan ook een optimaal niveau vinden. 
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Amendement 4 
Overweging 12 bis (nieuw) 

 (12 bis) Bij het overwegen van MRL's van 
bestrijdingsmiddelen moet ook worden 
erkend dat weinig consumenten de 
gevaren van bestrijdingsmiddelen kennen. 
Het zou dienstig zijn wanneer de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
een project startte om het gevaar volledig 
duidelijk te maken aan het publiek. 

Motivering 

Heropneming van het in eerste lezing goedgekeurde amendement 5. 
 

Amendement 5 
Overweging 12 ter (nieuw) 

 (12 ter) De lidstaten moeten de 
mogelijkheid overwegen van het 
publiceren van de namen van bedrijven 
waarvan de producten hogere residuen 
van gewasbeschermingsmiddelen bevatten 
dan de toegestane maximumgehalten, 

Motivering 
Heropneming van het in eerste lezing goedgekeurde amendement nr. 15. Deze procedure zou 
de consumenten in staat stellen volledig kennis te nemen van bedrijven die de maximale 
residueniveaus eventueel overschrijden. 

Amendement 6 
Overweging 14 

(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. 

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

Motivering 

Gedeeltelijke heropneming van het in eerste lezing goedgekeurde amendement nr. 7. 
Uiteraard worden de verslagleggingsnormen van MRL op Gemeenschapsniveau bepaald, 
omdat er anders verwarring ontstaat. 
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Amendement 7 
Overweging 24 

(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. 

(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. Vandaar 
dat ervoor gezorgd moet worden 
dat de Autoriteit over voldoende 
middelen beschikt voor het 
verrichten van deze taken. 

 

Motivering 

Heropneming van het in eerste lezing goedgekeurde amendement nr. 13. Het belang van de 
rol die de Europese Voedselautoriteit speelt bij de beoordeling van gevaren moet worden 
gesteund doordat de Autoriteit de noodzakelijke middelen heeft die zij behoeft. 

 

Amendement 8 
Overweging 30 bis (nieuw) 

 (30 bis) Om te waarborgen dat de 
consumenten naar behoren worden 
voorgelicht, maken de lidstaten om de drie 
maanden op internet de resultaten bekend 
van de nationale controle van residuen, 
en verstrekken zij alle afzonderlijke 
gegevens, o.m. de plaats van inzameling 
en de namen van detail- en 
groothandelaren, en/of producenten, 

Motivering 

Heropneming van het in eerste lezing goedgekeurde amendement nr. 59. Doorzichtigheid 
voor consumenten is belangrijk. Zij moeten op grond van argumenten kunnen kiezen voor een 
bepaald product, eveneens op basis van de aanwezigheid van residuen en de naleving van de 
verordening. In het VK wordt reeds om de drie maanden dit overzicht van residuen 
gepubliceerd. 
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Amendement 9 
Artikel 3, lid 2, punt g) 

g) invoertolerantie: een voor ingevoerde 
producten vastgestelde MRL waarbij: 

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 

- het gebruik van de werkzame stof in een 
gewasbeschermingsmiddel op een bepaald 
product in de Gemeenschap niet is 
toegestaan uit andere dan 
volksgezondheidsoverwegingen voor het 
product en het gebruik in kwestie; of 

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

- een ander niveau noodzakelijk is omdat 
het huidige MRL van de Gemeenschap 
werd vastgesteld uit andere dan 
volksgezondheidsoverwegingen voor het 
product en het gebruik in kwestie; 

Motivering 

In de oorspronkelijke tekst van het Parlement werd de tekst aangepast om ervoor te zorgen 
dat de verontrusting over de prioriteit die de internationale handel kreeg boven 
volksgezondheid kon worden aangepakt. De Raad is teruggekeerd tot de oorspronkelijke tekst. 
Dit wordt voorgesteld als compromis. 
 

Amendement 10 
Artikel 7, lid 2 

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. 

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. Deze periode 
mag de twee jaar niet overschrijden. 

Motivering 

Heropneming van het in eerste lezing goedgekeurde amendement nr. 34. Een door de lidstaat 
bepaalde termijn resulteert in te veel verwarring en ongelijke normen. Deze termijn verschaft 
producenten voldoende tijd om gegevens in te zamelen, maar beschermt de burger in gevallen 
dat de desbetreffende instantie een gevaar van betekenis ziet. 
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Amendement 11 
Artikel 13, alinea 1 

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. 

Handelingen of nalatigheden op grond van 
de bij deze verordening aan de Autoriteit 
verleende bevoegdheden kunnen door de 
Commissie op verzoek van een lidstaat of 
van een persoon die rechtstreeks of 
individueel wordt geraakt, worden getoetst. 

Motivering 

Mocht de Autoriteit haar taken niet vervullen dan beschikken lidstaten of personen die 
hiervan nadeel ondervinden over beroepsmogelijkheden; de Commissie hoeft procedures niet 
op eigen initiatief te kunnen herzien en de onafhankelijkheid van de Autoriteit in twijfel te 
trekken. 
 

Amendement 12 
Artikel 14, lid 2, letter b) 

b) de mogelijke aanwezigheid van 
bestrijdingsmiddelenresiduen uit andere 
bronnen dan de huidige toepassingen van 
werkzame stoffen ter bescherming van 
gewassen; 

b) de mogelijke aanwezigheid van 
bestrijdingsmiddelenresiduen uit 
andere bronnen dan de huidige 
toepassingen van werkzame stoffen 
ter bescherming van gewassen en 
de bekende cumulatieve en elkaar 
versterkende gevolgen ervan; 

 

Motivering 

Heropneming van het in eerste lezing goedgekeurde amendement nr. 43. Indien er 
aantoonbaar sprake is van wetenschappelijk bewezen cumulatieve en elkaar versterkende 
gevolgen, dient hiermee rekening te worden gehouden. 
 

Amendement 13 
Artikel 16, lid 1, letter b) 

b) wanneer de betrokken producten slechts 
een gering aandeel hebben in de voeding 
van de consument en, in voorkomend 
geval, van dieren; of 

b) wanneer de betrokken producten slechts 
een gering aandeel hebben in de voeding 
van de consument en wanneer zij geen 
groot aandeel hebben in de voeding van 
enige subgroep; en, in voorkomend geval, 
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van dieren; of 

Motivering 

Heropneming van het in eerste lezing goedgekeurde amendement nr.50. Het is van belang toe 
te zien op bescherming van alle consumenten, met inbegrip van subgroepen die wellicht meer 
van bepaalde producten consumeren. 
 

Amendement 14 
Artikel 16, lid 1, letter c) 

c) voor honing; of c) voor honing en kruidenaftreksels, 
indien op basis van monitoringgegevens 
en rekening houdende met een met 
redenen omkleed advies van de Autoriteit 
residuen van bestrijdingsmiddelen 
kunnen worden vastgesteld voor het 
volledige product, overeenkomstig de 
procedure als bedoeld in artikel 49, lid 2; 

  

Motivering 

Heropneming van het in eerste lezing goedgekeurde amendement nr. 52. Kruidenaftreksels 
kunnen geringe hoeveelheden van wel 200 bestanddelen bevatten en voor een groot aantal 
hiervan is het moeilijk gegevens te verkrijgen. Daarom werden deze in het oorspronkelijke 
verslag van het Parlement ingedeeld in een afzonderlijke categorie. Door dit amendement is 
het mogelijk een samengesteld cijfer te bepalen met het oog op veiligheid van de consument 
en doelmatigheid. 
 

Amendement 15 
Artikel 25 

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. 

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. Tijdelijke MRL's worden 
vastgesteld op het laagste niveau dat in 
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alle lidstaten kan worden bereikt op basis 
van goede landbouwpraktijk.  

Motivering 

Heropneming van het in eerste lezing goedgekeurde amendement nr. 49. Het is van belang te 
vermelden dat tijdelijke MRL gebaseerd moeten zijn op verantwoorde landbouwmethoden. 
 

Amendement 16 
Artikel 26, lid 2 

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. 

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. Deze 
controle wordt met name uitgevoerd op de 
plek waar de levering aan de consument 
plaatsvindt. 

Motivering 

Heropneming van het in eerste lezing goedgekeurde amendement nr. 54. Het is van belang 
dat op residuen wordt gecontroleerd op de plek waar de levering aan de consument 
plaatsvindt. 
 

Amendement 17 
Artikel 30, lid 3 

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

3. De lidstaten nemen deel aan het in 
artikel 29 vastgestelde communautaire 
controleprogramma. Om de drie maanden 
maken de lidstaten op internet alle 
resultaten openbaar van de nationale 
residuencontrole. Bij overschrijding van 
de MRL's kunnen de lidstaten de naam 
van betrokken detail- of groothandelaren 
of producenten vermelden. 

 

Motivering 

Heropneming van het in eerste lezing goedgekeurde amendement nr. 59. Doorzichtigheid 
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voor de consument is belangrijk. Hij moet op basis van argumenten een eveneens op 
aanwezigheid van residuen en naleving van de verordening gebaseerde keuze kunnen maken 
voor een product. Deze driemaandelijkse publicatie over residuen is in het VK reeds een feit. 

Amendement 18 
Artikel 35 

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, 
bestrijdingsmiddelenresiduen of MRL's 
waarop deze verordening van toepassing is, 
een gevaar kunnen betekenen voor de 
gezondheid van mens of dier, en 
onmiddellijke maatregelen vereisen. 

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, 
bestrijdingsmiddelenresiduen of MRL's 
waarop deze verordening van toepassing is, 
een gevaar kunnen betekenen voor de 
gezondheid van mens of dier, en 
onmiddellijke maatregelen vereisen. De 
termijn waarop de Commissie een besluit 
neemt, wordt in het geval van verse 
producten beperkt tot 7 dagen. 
 

Motivering 

Heropneming van het in eerste lezing goedgekeurde amendement nr. 61. Het is onjuist voor 
verse en gedroogde producten dezelfde termijn te bepalen - verse producten blijven niet 
gedurende meer dan 10 dagen geschikt voor consumptie. 
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TOELICHTING 
 
 
Het is een genoegen te zien hoeveel werk de Raad aan dit document heeft besteed, waardoor  
het veel werkbaarder is geworden dan het oorspronkelijke Commissievoorstel. Het voorstel is 
beter opgezet en gemakkelijker te volgen en heeft het voorkomen van een werkbaar 
wetgevingsdocument. Bijzonder wordt de vereenvoudiging van de toepassingsprocedure op 
prijs gesteld, waarin de rol van de lidstaten, de EFSA en de Commissie veel helderder wordt 
omschreven. De Raad pakt ook de tijdelijke MRL op veel samenhangender wijze aan. Het 
doet deugd te constateren dat het door het Parlement in eerste lezing aangenomen tijdschema 
dat in de verordening is vastgelegd voor de bijlagen in het gemeenschappelijk standpunt van 
de Raad is overgenomen, evenals het feit dat het wezenlijke gebruik van producten in 
overweging is genomen.  
 
Volksgezondheidsaspecten worden in het standpunt van de Raad echter verwaarloosd. De 
wetgeving behandelt enerzijds MRL die handelsnormen vormen welke veeleer gebaseerd zijn 
op verantwoorde landbouwpraktijken dan op volksgezondheidsnormen, maar aan de andere 
kant bestaat er verwarring over MRL en bestrijdingsmiddelen in het algemeen, en dit moet in 
de wetgeving worden aangepakt. Te dien einde moeten wij met name situaties  waarin MRL 
worden overschreden benaderen door deze aan de schandpaal te nagelen. Eveneens moet er 
worden toegezien op gemeenschappelijke normen voor melding van MRL en controle op het 
verkooppunt. Wij moeten erop toezien dat subgroepen die wellicht grotere hoeveelheden van 
een bepaald soort product consumeren ten volle beschermd worden. Eveneens van belang is 
het waarborgen van hoge normen voor invoer. Invoertoleranties vormen een wezenlijk 
bestanddeel van de handel en zij zijn nodig voor producten die in de EU  uit 
rentabiliteitsoverwegingen niet worden gebruikt. In aansluiting op deze aspecten worden 
wijzigingen voorgesteld ter vergroting van de soepele werking van de wetgeving. Deze gelden 
voor ten hoogste twee jaar, als aanvullende gegevens vereist zijn, verkorting van de periode 
die vereist is voor besluiten inzake noodprocedures voor verse producten, en een verstandige 
benadering van kruidenaftreksels, die wegens het grote aantal samenstellende delen 
afzonderlijk moeten worden beoordeeld. 
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