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RICHTLĲN 2000/48/EG VAN DE COMMISSIE
van 25 juli 2000

houdende wĳziging van de bĳlagen bĳ de Richtlĳnen 86/362/EEG en 90/642/EEG van de Raad tot
vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrĳdingsmiddelen in en op granen, respec-
tievelĳk in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en

fruit

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap,

Gelet op Richtlĳn 86/362/EEG van de Raad van 24 juli 1986
tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrĳ-
dingsmiddelen in en op granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 2000/42/EG van de Commissie (2), en met name op
artikel 10,

Gelet op Richtlĳn 90/642/EEG van de Raad van 27 november
1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van
bestrĳdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plant-
aardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/42/EG, en met name op
artikel 7,

Gelet op Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermings-
middelen (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/10/EG van
de Commissie (5), en met name op artikel 4, lid 1, onder f),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bĳ Richtlĳn 98/47/EG van de Commissie (6) is de nieuwe
werkzame stof azoxystrobine opgenomen in bĳlage I bĳ
Richtlĳn 91/414/EEG met als voorwaarde dat deze stof
uitsluitend wordt gebruikt als fungicide, zonder dat
specifieke voorwaarden worden vermeld ten aanzien van
de gewassen die mogen worden behandeld met gewasbe-
schermingsmiddelen die azoxystrobine bevatten.

(2) De maximumgehalten aan residuen van azoxystrobine in
en op alle producten die onder de Richtlĳnen 86/
362/EEG en 90/642/EEG vallen, zĳn vastgesteld bĳ
Richtlĳn 1999/71/EG van de Commissie (7).

(3) Bĳ de vaststelling van deze maximumgehalten aan resi-
duen van azoxystrobine is erkend dat deze gehalten
voortdurend opnieuw moeten worden bezien en aange-
past om rekening te houden met nieuwe informatie en
nieuwe gegevens. In Richtlĳn 1999/71/EG wordt erkend
dat de lidstaten voor andere granen en groenten en fruit
nationale voorlopige maximumresidugehalten kunnen
vaststellen in het kader van hun procedure voor de
toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die azoxy-
strobine bevatten en dat zĳ deze maximumgehalten aan
de Commissie moeten meedelen met inachtneming van
het bepaalde in artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlĳn
91/414/EEG. Daartoe zĳn sommige van de in Richtlĳn

1999/71/EG vermelde gehalten voorlopig vastgesteld
om het de lidstaten mogelĳk te maken later toelatingen
voor nieuwe toepassingen te verstrekken en de
Commissie daarvan in kennis te stellen volgens de in
genoemd artikel beschreven procedure. In dat artikel is
bepaald dat, wanneer reeds een voorlopig communautair
maximumresidugehalte is vastgesteld en de nieuwe
toegelaten toepassing tot hogere residugehalten zou
leiden, de lidstaat die een toelating geeft, een nationaal
voorlopig maximumresidugehalte moet vaststellen over-
eenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlĳn 91/
414/EEG voordat de toelating kan worden verstrekt.

(4) Om te zorgen voor een adequate bescherming van de
consument tegen blootstelling aan residuen in of op
producten waarvoor geen toelating is gegeven, werd het
bĳ de vaststelling van Richtlĳn 1999/71/EG verstandig
geacht de voorlopige maximumgehalten voor dergelĳke
producten vast te stellen op de ondergrens van de analy-
tische bepaling. Dat op communautair niveau dergelĳke
voorlopige maximumresidugehalten zĳn vastgesteld,
belet niet dat de lidstaten voorlopige toelatingen voor
azoxystrobine op dergelĳke producten mogen
verstrekken overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van
Richtlĳn 91/414/EEG.

(5) Met het oog op de toelating van een gewasbescher-
mingsmiddel moeten de lidstaten de in bĳlage VI bĳ
Richtlĳn 91/414/EEG vastgestelde uniforme beginselen
toepassen bĳ de evaluatie van met name een door de
aanvrager ingediend dossier dat voldoet aan de eisen van
bĳlage III bĳ Richtlĳn 91/414/EEG. Op grond van bĳlage
III, deel A, punt 8, van Richtlĳn 91/414/EEG moeten
aanvragers bepaalde informatie verstrekken, onder meer
de voorgestelde maximumresidugehalten, samen met een
volledige verantwoording, en ramingen van de potentiële
en de reële blootstelling via de voeding of op enige
andere wĳze. Op grond van bĳlage VI, deel B, punt
2.4.2, en deel C, punt 2.5, van Richtlĳn 91/414/EEG
moeten de lidstaten de meegedeelde gegevens evalueren
ten aanzien van het effect van de residuen op de gezond-
heid van mens en dier en op het milieu en moeten zĳ er
bĳ het nemen van een besluit over de toelating voor
zorgen dat de residugehalten corresponderen met de
minimumhoeveelheden van het gewasbeschermings-
middel die nodig zĳn voor een adequate bestrĳding in
overeenstemming met goede landbouwpraktĳken, met
dien verstande dat het middel op een zodanige wĳze
wordt toegepast dat de residugehalten bĳ de oogst, de
slacht of na opslag, naar gelang van het geval, minimaal
zĳn.

(1) PB L 221 van 7.8.1986, blz. 37.
(2) PB L 158 van 30.6.2000, blz. 51.
(3) PB L 350 van 14.12.1990, blz. 71.
(4) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
(5) PB L 57 van 2.3.2000, blz. 28.
(6) PB L 191 van 7.7.1998, blz. 50.
(7) PB L 194 van 27.7.1999, blz. 36.
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(6) Er zĳn nieuwe gegevens verstrekt betreffende de toepas-
singen van azoxystrobine op rĳst, bananen, tomaten en
cucurbitaceae met eetbare en met niet-eetbare schil.
Deze nieuwe gegevens zĳn geëvalueerd en het wordt
dienstig geacht de voorlopige maximumresidugehalten
die in Richtlĳn 1999/71/EG voor deze producten zĳn
vastgesteld, te wĳzigen.

(7) De technische en wetenschappelĳke evaluatie van azoxy-
strobine met het oog op de opneming van deze stof in
bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG is op 22 april 1998
afgerond met het evaluatieverslag van de Commissie
betreffende azoxystrobine. In dit evaluatieverslag is de
aanvaardbare dagelĳkse inname (ADI) voor azoxystro-
bine vastgesteld op 0,1 mg/kg lichaamsgewicht/dag. De
mate waarin de verbruikers van met azoxystrobine
behandelde levensmiddelen in de loop van hun hele
leven aan de betrokken residuen worden blootgesteld, is
geraamd en geëvalueerd volgens de in de Europese
Gemeenschap gebruikelĳke procedures en methoden,
met inachtneming van de door de Wereldgezondheids-
organisatie gepubliceerde richtsnoeren (1), en er is bere-
kend dat de bĳ onderhavige richtlĳn vastgestelde maxi-
mumresidugehalten geen aanleiding geven tot overschrĳ-
ding van de ADI.

„Azoxystrobine 5 Rĳst”

Artikel 2

De in de bĳlage bĳ deze richtlĳn vermelde maximumresiduge-
halten vervangen die welke voor azoxystrobine haar opge-
nomen in bĳlage II bĳ Richtlĳn 90/642/EEG.

Artikel 3

1. Deze richtlĳn treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

2. De lidstaten stellen de nodige wettelĳke en bestuursrech-
telĳke bepalingen vast om uiterlĳk op 31 maart 2001 aan deze
richtlĳn te voldoen en maken deze bekend. Zĳ stellen de
Commissie daarvan onverwĳld in kennis.

(8) Bĳ de evaluatie en de bespreking die zĳn voorafgegaan
aan de opneming van azoxystrobine in bĳlage I bĳ
Richtlĳn 91/414/EEG, zĳn geen acute toxische effecten
geconstateerd die het noodzakelĳk maken een acute refe-
rentiedosis vast te stellen. 3. De lidstaten passen die bepalingen toe met ingang van 1

april 2001.
(9) De handelspartners van de Gemeenschap zĳn via de

Wereldhandelsorganisatie over de in deze richtlĳn vast-
gestelde gehalten geraadpleegd en hun opmerkingen
over de gehalten zĳn in overweging genomen. De
Commissie zal aan de hand van deugdelĳke gegevens
nagaan of voor specifieke combinaties bestrĳdings-
middel/gewas bĳ invoer in acht te nemen maximumresi-
dugehalten kunnen worden vastgesteld.

4. Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in
die bepalingen zelf of bĳ de officiële bekendmaking ervan naar
deze richtlĳn verwezen. De regels voor deze verwĳzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 4

Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
(10) Er is rekening gehouden met het advies en de aanbeve-

lingen van het Wetenschappelĳk Comité voor planten,
vooral wat betreft de bescherming van de verbruikers
van met bestrĳdingsmiddelen behandelde levensmid-
delen.

Gedaan te Brussel, 25 juli 2000.

Voor de Commissie

David BYRNE

Lid van de Commissie

(11) De in deze richtlĳn vervatte maatregelen zĳn in overeen-
stemming met het advies van het Permanent Planten-
ziektekundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan bĳlage II, deel A, van Richtlĳn 86/362/EEG wordt het
volgende toegevoegd:

(1) Richtsnoeren voor het voorspellen van de opname via de voeding
van residuen van bestrĳdingsmiddelen (herziene versie), opgesteld
door GEMS/Voedselprogramma in samenwerking met het Codex-
comité voor residuen van bestrĳdingsmiddelen, gepubliceerd door de
Wereldgezondheidsorganisatie, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
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Groepen en voorbeelden van afzonderlĳke producten waarop de maximumgehalten aan
residuen van bestrĳdingsmiddelen van toepassing zĳn

Residuen van bestrĳdingsmid-
delen en maximumgehalten

aan residuen
(mg/kg)

BĲLAGE

1. Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten

i) CITRUSVRUCHTEN 0,05 (p) (*)

Grapefruits

Citroenen

Lemmetjes

Mandarĳnen (clementines en soortgelĳke kruisingen daaronder begrepen)

Sinaasappelen

Pomelo's

Andere

ii) NOTEN (AL DAN NIET IN DE DOP, SCHIL OF SCHAAL) 0,1 (p) (*)

Amandelen

Paranoten

Cashewnoten

Kastanjes

Kokosnoten

Hazelnoten

Macadamia

Pecannoten

Pĳnappels

Pistaches (pimpernoten)

Walnoten (okkernoten)

Andere

iii) PITVRUCHTEN 0,05 (p) (*)

Appelen

Peren

Kweeperen

Andere

iv) STEENVRUCHTEN 0,05 (p) (*)

Abrikozen

Kersen

Perziken (nectarines en soortgelĳke kruisingen daaronder begrepen)

Pruimen

Andere

v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT

a) Tafel- en wĳndruiven: 2

Tafeldruiven

Wĳndruiven

b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien) 0,05 (p) (*)

c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten): 0,05 (p) (*)

Bramen

Dauwbramen

Loganbessen

Frambozen

Andere
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Groepen en voorbeelden van afzonderlĳke producten waarop de maximumgehalten aan
residuen van bestrĳdingsmiddelen van toepassing zĳn

Residuen van bestrĳdingsmid-
delen en maximumgehalten

aan residuen
(mg/kg)

d) Ander kleinfruit en besvruchten (voorzover niet wild): 0,05 (p) (*)
Blauwe bosbessen
Veenbessen
Aalbessen (rood, zwart en wit)
Kruisbessen (Cynorrhodom)
Andere

e) Wilde besvruchten en wilde vruchten 0,05 (p) (*)

vi) DIVERSE VRUCHTEN
Avocado's
Bananen 2
Dadels
Vĳgen
Kiwi's
Kumquats
Litchi's
Mango's
Olĳven
Passievruchten
Ananassen
Granaatappels
Andere 0,05 (p) (*)

2. Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd

i) WORTEL- EN KNOLGEWASSEN 0,05 (p) (*)

Kroten
Wortelen
Knolselderĳ
Mierikswortel (peperwortel)
Aardperen (topinamboers)
Pastinaken
Wortelpeterselie
Radĳs
Schorseneren
Bataten (zoete aardappelen)
Koolraap
Rapen
Yam
Andere

ii) BOLGEWASSEN 0,05 (p) (*)
Knoflook
Uien
Sjalotten
Bosuien
Andere

iii) VRUCHTGROENTEN
a) Solanaceae:

Tomaten 2 (p)
Pepers (paprika's)
Aubergines
Andere 0,05 (p) (*)

b) Cucurbitaceae met eetbare schil: 1 (p)
Komkommers
Augurken
Courgettes
Andere
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Groepen en voorbeelden van afzonderlĳke producten waarop de maximumgehalten aan
residuen van bestrĳdingsmiddelen van toepassing zĳn

Residuen van bestrĳdingsmid-
delen en maximumgehalten

aan residuen
(mg/kg)

c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil: 0,5 (p)
Meloenen
Pompoenen
Watermeloenen
Andere

d) Suikermaïs 0,05 (p) (*)

iv) KOOLSOORTEN 0,05 (p) (*)
a) Bloemkoolachtigen:

Broccoli
Bloemkool
Andere

b) Sluitkoolachtigen:
Spruitjes
Sluitkool
Andere

c) Bladkoolachtigen:
Chinese kool
Boerenkool
Andere

d) Koolrabi

v) BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN 0,05 (p) (*)
a) Sla en dergelĳke:

Tuinkers
Veldsla
Kropsla
Andĳvie
Andere

b) Spinazie en dergelĳke:
Spinazie
Snĳbiet
Andere

c) Waterkers
d) Witlof
e) Kruiden:

Kervel
Bieslook
Peterselie
Bladselderĳ
Andere

vi) PEULGROENTEN (vers) 0,05 (p) (*)
Bonen (met peul)
Bonen (zonder peul)
Erwten (met peul)
Erwten (zonder peul)
Andere

vii) STENGELGROENTEN (vers) 0,05 (p) (*)
Asperges
Kardoen
Bleekselderĳ
Knolvenkel
Artisjokken
Prei
Rabarber
Andere
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Groepen en voorbeelden van afzonderlĳke producten waarop de maximumgehalten aan
residuen van bestrĳdingsmiddelen van toepassing zĳn

Residuen van bestrĳdingsmid-
delen en maximumgehalten

aan residuen
(mg/kg)

viii) FUNGI 0,05 (p) (*)
a) Gekweekte paddestoelen
b) Wilde paddestoelen

3. Peulvruchten 0,05 (p) (*)
Bonen
Linzen
Erwten
Andere

4. Oliehoudende zaden 0,05 (p) (*)
Lĳnzaad
Pinda's
Papaverzaad
Sesamzaad
Zonnebloempitten
Kool- en raapzaad
Sojabonen
Mosterdzaad
Katoenzaad
Andere

5. Aardappelen 0,05 (p) (*)
Vroege aardappelen
Bewaaraardappelen

6. Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia
sinensis)

0,1 (p) (*)

7. Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder 0,1 (p) (*)

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.
(p) Geeft aan dat het een voorlopig maximumresidugehalte betreft.


