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Verordening (EU)

VERORDENING (EG) nr. 396/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 FEBRUARI
2005

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

(PB L 70 van 16.III.2005 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:070:0001:0016:NL:PDF))

 

 

Wijzigingen:

 

Voor de lijst van wijzigingen van 2006 tot 2020, klik hier (/nl/extranet/document/4775/nl#art).

 

V.C. (EU) 2021/155 van 9 februari 2021 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?

uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.046.01.0005.01.NLD) (PB L 46 van 10.II.2021) (*37)

 

 

→ redactionele
opmerkingen:

(*37) Betreffende de wijzigingsverordening (EU) 2021/155 van 9 februari 2021
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.046.01.0005.01.NLD):

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 2 september 2021.

(V.C. 2021/155 van 9.II.2021, art. 2)
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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),

 

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 (3), Richtlijn 86/362/EEG van de
Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op
granen (4), 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 (5) en 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 plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en
fruit (6) zijn herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd. Ten behoeve van de duidelijkheid en de eenvoud moeten
deze richtlijnen worden ingetrokken en vervangen door één enkel rechtsinstrument.

2) Deze verordening heeft rechtstreeks betrekking op de volksgezondheid en zij is relevant voor de werking
van de interne markt. 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 tussen lidstaten onderling en tussen derde landen en
de Gemeenschap. Derhalve is het, met het oog op het vrije verkeer van goederen, gelijke
concurrentievoorwaarden tussen de lidstaten en een hoge mate van consumentenbescherming van de
consument, passend dat maximumresidugehalten (MRL's) voor producten van plantaardige en van dierlijke
oorsprong op communautair niveau worden vastgesteld, rekening houdend met goede landbouwpraktijken.

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 vaststelling 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.

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 om vermindering of beschadiging van de opbrengst te voorkomen, alsmede om de
kwaliteit van de geoogste producten te garanderen, en een hoge productiviteit van de landbouw te
garanderen. Hiervoor staan diverse methoden ter beschikking, waaronder niet-chemische methoden,
praktijken zoals het gebruik van resistente variëteiten, wisselbouw, mechanisch wieden, biologische
bestrijding, en anderzijds chemische methoden zoals het gebruik van plantenbeschermingsproducten of
bestrijdingsmiddelen.

5) Eén van de meest voorkomende 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 (7) voorrang moet krijgen boven de bescherming van gewassen, moet ervoor
worden gezorgd dat dergelijke residuen niet aanwezig zijn in zodanige hoeveelheden dat zij een
onaanvaardbaar risico vormen voor de gezondheid van mens of dier. MRL's moeten voor ieder
bestrijdingsmiddel op het laagste bereikbare peil dat in overeenstemming is met goede landbouwpraktijken
worden vastgelegd om kwetsbare groepen zoals kinderen en foetussen te beschermen.

6) Het is tevens van belang de ontwikkeling voort te zetten van een methode ter verwerking van cumulatieve
en elkaar versterkende gevolgen. In verband met de blootstelling van mensen aan combinaties van actieve
stoffen en eventuele onderling versterkende gevolgen voor de gezondheid van de mens, moeten MRL's
worden vastgesteld in overleg met de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid („de Autoriteit”), opgericht bij
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 levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor
voedselveiligheidsaangelegenheden (8).

7) Volgens Richtlijn 91/414/EEG 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 landbouwpraktijken, 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
methoden of producten die bevorderlijk zijn voor de risicovermindering alsook het gebruik van hoeveelheden
bestrijdingsmiddelen op niveaus die verenigbaar zijn met een efficiënte beheersing van plagen aanmoedigen.

8) 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 (9). 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, milieuverontreiniging of gebruik in derde landen.

9) De basisregels met betrekking tot wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen zijn vastgelegd in
Verordening (EG) nr. 178/2002.

10) 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 bescherming 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.

11) Hoewel de bij Verordening (EG) nr. 178/2002 (/nl/extranet/document/829/nl#art) 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 verordening mag evenwel geen belemmering
vormen voor de tests die nodig zijn om bestrijdingsmiddelen te beoordelen.

https://www.warenwetgeving.be/nl/extranet/document/829/nl#art


12) 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 vaststelling 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.

13) 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.

14) Bij het overwegen van MRL's van bestrijdingsmiddelen moet ook worden erkend dat weinig consumenten
de gevaren van bestrijdingsmiddelen kennen. Het zou dienstig zijn deze gevaren volledig duidelijk te maken
aan het publiek.

15) De lidstaten moeten de mogelijkheid overwegen om de namen te publiceren van bedrijven waarvan de
producten hogere residuen van gewasbeschermingsmiddelen bevatten dan de toegestane maximumgehalten.

16) 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 diervoeding (10). Van sommige producten kan vooraf
niet worden gezegd of ze zullen worden verwerkt tot levensmiddelen of tot diervoeders. Daarom moeten de
bestrijdingsmiddelenresiduen 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 voorschriften voor diervoeders.

17) Er moeten voorschriften op communautair niveau worden vastgesteld met betrekking tot de vaststelling, de
controle en de verslaglegging over de controle van MRL's in producten van plantaardige en van dierlijke
oorsprong. Het is van belang dat de lidstaten adequate sancties toepassen overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de
naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid
en dierenwelzijn (11).

18) 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 intracommunautaire handelsverkeer.

19) De vaststelling van MRL's voor bestrijdingsmiddelen vereist een langdurig technisch onderzoek en omvat
een evaluatie van de mogelijke risico's voor de consument. Bijgevolg kunnen niet onmiddellijk MRL's worden
vastgesteld voor bestrijdingsmiddelenresiduen die momenteel onder Richtlijn 76/895/EEG vallen, noch voor
bestrijdingsmiddelen waarvoor de MRL's nog niet op communautair

niveau zijn vastgesteld.

20) 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.

21) 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.



22) 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.

23) Bij Verordening (EG) nr. 178/2002 zijn procedures vastgesteld voor het treffen van noodmaatregelen 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 Autoriteit.

24) 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 Wereldgezondheidsorganisatie gepubliceerde
richtsnoeren.

25) De handelspartners van de Gemeenschap moeten via de Wereldhandelsorganisatie 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, met
inachtneming van de dienovereenkomstige goede landbouwpraktijken.

26) Voor buiten de Gemeenschap geproduceerde levensmiddelen en diervoeders kunnen afwijkende
landbouwpraktijken met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen overeenkomstig de wet
zijn toegepast, wat soms resulteert in bestrijdingsmiddelenresiduen die afwijken van die welke het gevolg zijn
van legale toepassingen in de Gemeenschap. Bijgevolg moeten voor ingevoerde producten aangepaste MRL's
worden vastgesteld die rekening houden met deze 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.

27) Het is noodzakelijk dat de Autoriteit de MRL-aanvragen en evaluatieverslagen van de lidstaten, rekening
houdend met alle toxicologische gevolgen zoals immunotoxiciteit, hormoonontregeling en
ontwikkelingstoxiciteit, beoordeelt om de daaraan gerelateerde risico's voor consumenten, en, in voorkomend
geval, dieren te bepalen.

28) 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.

29) 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.



30) 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.

31) 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 beoordelingen 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 vastgesteld, en moeten de nationale regelingen waarbij deze zijn
vastgesteld, eerbiedigen, mits de MRL's geen onaanvaardbaar risico voor de consumenten opleveren.

32) 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.

33) 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.

34) Om te waarborgen dat de consumenten naar behoren worden voorgelicht, dienen de lidstaten
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 882/2004 ieder jaar op internet de resultaten bekend te maken van de
nationale controle van residuen, en alle afzonderlijke gegevens te verstrekken, onder meer de plaats van
inzameling en de namen van detail- en groothandelaren, en/of producenten.

35) De maatregelen ter uitvoering van deze verordening moeten worden aangenomen overeenkomstig Besluit
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de
aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (12).

36) Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel moeten, voor het bereiken van de basisdoelstellingen
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

 

Art. 1. Onderwerp



Deze verordening stelt, overeenkomstig de bij Verordening (EG) nr. 178/2002 (/nl/extranet/document/829/nl#art)

vastgestelde algemene beginselen, met name de noodzaak een hoog niveau van consumentenbescherming
te waarborgen, geharmoniseerde communautaire bepalingen vast betreffende de maximumgehalten aan
bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en van dierlijke
oorsprong.

 

Art. 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 diervoeder te worden
gebruikt en waarin of waarop bestrijdingsmiddelenresiduen aanwezig kunnen zijn.

 

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 bestrijdingsmiddelen 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 grondgebied te voorkomen.

 

4. Deze verordening geldt onverminderd Richtlijn 98/8/EG (13), Richtlijn 2002/32/EG en Verordening (EEG) nr.
2377/90 (14).

 

Art. 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.

 

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 levensmiddelen en diervoeders. Zij omvatten
eveneens de toepassing overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG van de beginselen van geïntegreerde
plagenbestrijding in een bepaalde klimaatzone, alsook het gebruik van een zo gering mogelijke hoeveelheid
bestrijdingsmiddelen en vaststelling van MRL's/tijdelijke MRL's op het laagste niveau dat verkrijging van de
gewenste gevolgen mogelijk maakt;

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;
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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 bij 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, overeenkomstig onderhavige verordening
vastgesteld op basis van goede landbouwpraktijken en de laagste blootstelling van consumenten die
noodzakelijk is met het oog op de bescherming van kwetsbare consumenten;

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;

g) invoertolerantie: een ten behoeve van de eisen van het internationale handelsverkeer 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 uit andere dan

volksgezondheidsoverwegingen voor het product en het gebruik in kwestie; of

- een ander niveau moet worden toegepast omdat het bestaand communautair MRL werd vastgesteld uit
andere dan volksgezondheidsoverwegingen voor het product en het gebruik in kwestie;

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 in de loop van één dag, mag worden ingenomen zonder
merkbaar gezondheidsrisico voor de consument, zulks op basis van door middel van relevant onderzoek
verkregen gegevens, en rekening houdend met gevoelige bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld kinderen en
foetussen);

j) aanvaardbare dagelijkse inname (ADI): de geraamde hoeveelheid van een stof in een levensmiddel,
uitgedrukt in verhouding tot het lichaamsgewicht, die levenslang elke dag mag worden ingenomen zonder
merkbaar risico voor de consumenten, zulks op basis van de op het tijdstip van de evaluatie bekende
gegevens, rekening houdend met gevoelige bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld kinderen en foetussen).

 

Art. 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. Deze maatregel, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening beoogt te wijzigen, wordt vastgesteld volgens de in artikel 45, lid
3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. 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, voor zover mogelijk, één MRL kan worden vastgesteld voor een groep
soortgelijke of aanverwante producten.]

(V.C. 299/2008 van 11.III.2008)

 



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.

 

Art. 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
gewasbeschermingsmiddelen ten aanzien waarvan geen MRL’s vereist zijn, worden vastgesteld 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. Deze maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 45,
lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.]

(V.C. 299/2008 van 11.III.2008)

 

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

 

HOOFDSTUK II

 

PROCEDURE VOOR AANVRAGEN INZAKE EEN MRL

 

Afdeling 1

 

Indiening van aanvragen inzake een MRL

 

Art. 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. Alle 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 bij gezondheid, waaronder
maatschappelijke organisaties, alsook commercieel belanghebbende partijen zoals fabrikanten, telers,
importeurs en producenten van de in bijlage I bedoelde producten, kunnen eveneens overeenkomstig 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.

 



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. (**)

 

Art. 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) een volledig overzicht van de bezorgdheid terzake die in de beschikbare wetenschappelijke literatuur is
geuit over het gewasbeschermingsproduct en/of het residu daarvan;

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 voorkomend 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 evaluatieverslag 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. Deze
periode mag de twee jaar niet overschrijden.

 

Art. 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 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 bij
Richtlijn 91/414/EEG, of overeenkomstig specifieke evaluatiebeginselen die bij een verordening van de
Commissie worden vastgesteld. Deze verordening, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening
beoogt te wijzigen door haar aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de in artikel 45, lid 3, bedoelde
regelgevingsprocedure met toetsing.]

(V.C. 299/2008 van 11.III.2008)



 

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.

 

Art. 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 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.

 

Afdeling 2

 

Inoverwegingneming door de Autoriteit van aanvragen inzake een MRL

 

Art. 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.

 



Art. 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.

Als in uitzonderlijke gevallen nauwkeuriger evaluaties moeten worden uitgevoerd, kan de in de eerste alinea
genoemde periode worden verlengd tot zes maanden vanaf de datum van ontvangst van de geldige 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.

 

Art. 12. Beoordeling van bestaande MRL's door de Autoriteit

1. Binnen twaalf 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;

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 bij deze verordening, en MRL's die kunnen worden geschrapt.

 

2. Voor stoffen die vóór de inwerkingtreding van deze verordening waren opgenomen in bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG wordt het in lid 1 van dit artikel bedoelde met redenen omklede advies uitgebracht binnen twaalf
maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.

 

Art. 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.

 

Afdeling 3

 

Vaststelling, wijziging of schrapping van een MRL

 



Art. 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 een van de volgende besluiten vast:

a) een verordening betreffende de vaststelling, wijziging of schrapping van een MRL. Die verordening die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening beoogt te wijzigen, wordt vastgesteld volgens de in artikel 45, lid
4, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing; om dwingende urgente redenen kan de Commissie
gebruikmaken van de in artikel 45, lid 5, bedoelde urgentieprocedure om een hoog niveau van
consumentenbescherming te waarborgen;

b) een besluit tot verwerping van de aanvraag dat wordt vastgesteld volgens de in artikel 45, lid 2, bedoelde
regelgevingsprocedure.]

(V.C. 299/2008 van 11.III.2008)

 

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 en de bekende cumulatieve en elkaar
versterkende gevolgen ervan, indien methoden beschikbaar zijn om deze gevolgen te evalueren;

c) de resultaten van een beoordeling van de mogelijke risico's voor consumenten die grote hoeveelheden
opnemen en in hoge mate kwetsbaar zijn en, in voorkomend geval, dieren;

d) de resultaten van evaluaties en besluiten tot wijziging van de toepassingen van
gewasbeschermingsmiddelen;

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;

f) andere terzake 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.

 

Art. 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.

 



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. Deze
verordening, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beoogt te wijzigen, wordt vastgesteld
volgens de in artikel 45, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Om dwingende urgente redenen
kan de Commissie gebruikmaken van de in artikel 45, lid 5, bedoelde urgentieprocedure om een hoog niveau
van consumentenbescherming te waarborgen.

Op verzoek van een of meer lidstaten kan een tijdelijk MRL evenwel gedurende een extra jaar opgenomen
blijven, in afwachting van de bevestiging dat al het nodige wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning 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.]

(V.C. 299/2008 van 11.III.2008)

 

Art. 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
wanneer zij geen groot aandeel hebben in de voeding van desbetreffende subgroepen; en, in voorkomend
geval, van dieren; of

c) voor honing; of

d) voor kruidenaftreksels; of

e) 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; of

f) in voorkomend geval: nieuwe producten, productgroepen en/of delen van producten die zijn opgenomen in
bijlage I, indien één of meer lidstaten daarom verzoeken, teneinde eventueel wetenschappelijke studies ter
ondersteuning van een MRL te kunnen uitvoeren en te beoordelen, mits er geen bedenkingen in verband met
een onaanvaardbaar veiligheidsrisico voor de consument zijn.

 

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), c) en d), 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 e), bedoelde MRL's worden opnieuw beoordeeld bij het verstrijken van de periode waarvoor
de essentiële toepassing was toegestaan. De in lid 1, onder f), bedoelde MRL's worden opnieuw beoordeeld
nadat de wetenschappelijke studies zijn afgerond en geëvalueerd, maar niet later dan vier jaar na hun
opneming in bijlage III.

 



Art. 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

 

( ) Art. 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:

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, rekening houdend met de beschikbare, gebruikelijke analysemethoden. Die standaardwaarden
worden vermeld in bijlage V. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen
te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 45, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.
Om dwingende urgente redenen kan de Commissie gebruikmaken van de in artikel 45, lid 5, bedoelde
urgentieprocedure om een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen.

 

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 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 grondgebied 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;

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

Maatregelen die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen en die de omschrijving
van de in bijlage VII vermelde combinaties werkzame stof/product betreffen, worden vastgesteld volgens de in
artikel 45, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

 



4. In uitzonderlijke gevallen, en met name op grond van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
overeenkomstig artikel 8, lid 4, van Richtlijn 91/414/EEG of uit hoofde van de verplichtingen van Richtlijn
2000/29/EG (15), 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, 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. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door
haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 45, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure met
toetsing. Om dwingende urgente redenen kan de Commissie gebruikmaken van de in artikel 45, lid 5,
bedoelde urgentieprocedure om een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen.]

(V.C. 299/2008 van 11.III.2008)

 

Art. 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.

 

Art. 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 gehalten van
bestrijdingsmiddelenresiduen als gevolg van de verwerking en/of de menging.

 

2. [Specifieke concentratie- of verdunningsfactoren voor bepaalde verwerkings- en/of mengprocedés of voor
bepaalde verwerkte producten en/of mengproducten kunnen worden opgenomen in bijlage VI. Deze
maatregel, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beoogt te wijzigen, wordt vastgesteld volgens
de in artikel 45, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.]

(V.C. 299/2008 van 11.III.2008)

 

HOOFDSTUK IV

 

BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE OPNEMING VAN BESTAANDE MRL'S IN DEZE
VERORDENING

 

Art. 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, 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 14, lid 2, van deze verordening, vermelde criteria. Deze
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen, worden vastgesteld
volgens de in artikel 45, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.]

(V.C. 299/2008 van 11.III.2008)



 

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

 

Art. 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 bij deze richtlijn zijn vermeld,
de eerste keer vastgesteld en opgenomen in de lijst in bijlage III, 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.

Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen, worden
vastgesteld volgens de in artikel 45, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.]

(V.C. 299/2008 van 11.III.2008)

 

2. Bijlage III wordt vastgesteld binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze verordening
overeenkomstig de artikelen 23, 24 en 25.

 

Art. 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:

a) de GLP;

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

 

Art. 24. Advies van de Autoriteit over de gegevens waarop nationale MRL's zijn gebaseerd

1. De Autoriteit brengt 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.

 

Art. 25. Vaststelling van tijdelijke MRL's

Met inachtneming van het advies van de Autoriteit, indien dit noodzakelijk is, 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 alle
lidstaten kan worden bereikt op basis van goede landbouwpraktijken.

 

HOOFDSTUK V

 

OFFICIËLE CONTROLES, VERSLAGEN EN SANCTIES

 

Afdeling 1

 

Officiële controles van MRL's

 

Art. 26. Officiële controles (van toepassing tot 14 december 2022)

1. Onverminderd Richtlijn 96/23/EG (16) verrichten de lidstaten officiële controles op
bestrijdingsmiddelenresiduen 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. Deze controle wordt eveneens uitgevoerd op de plek waar de levering aan de consument
plaatsvindt.

 

( ) Art. 26. […]

(V.E.P.R. 2017/625 van 15.III.2017, art.155, 1 en 2, van toepassing vanaf 15 december 2022)

 

Art. 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.

(van toepassing tot 14 december 2022)

 



1. […]

(V.E.P.R. 2017/625 van 15.III.2017, art.155, 1 en 2, van toepassing vanaf 15 december 2022)

 

2. [Maatregelen die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te
vullen en die de vaststelling van de bemonsteringsmethoden die nodig zijn voor het uitvoeren van deze
controles op bestrijdingsmiddelenresiduen in andere producten dan die welke bedoeld zijn bij Richtlijn
2002/63/EG (17) betreffen, worden vastgesteld volgens de in artikel 45, lid 3, van deze verordening bedoelde
regelgevingsprocedure met toetsing.

(V.C. 299/2008 van 11.III.2008)

(van toepassing tot 13 december 2019)

 

2. […]

(V.E.P.R. 2017/625 van 15.III.2017, art.155, 1)

 

Art. 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.

(van toepassing tot 13 december 2019)

 

1. […]

(V.E.P.R. 2017/625 van 15.III.2017, art.155, 1)

 

2. Technische richtsnoeren betreffende de specifieke valideringscriteria en procedures voor de
kwaliteitscontrole in verband met analysemethoden voor de bepaling van bestrijdingsmiddelenresiduen kunnen
worden vastgesteld volgens de in artikel 45, lid 2, bedoelde procedure.

(van toepassing tot 13 december 2019)

 

2. […]

(V.E.P.R. 2017/625 van 15.III.2017, art.155, 1)

 

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.

 

Afdeling 2

 

Communautair controleprogramma



 

Art. 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

 

Art. 30. Nationale controleprogramma’s voor bestrijdingsmiddelenresiduen (van toepassing tot 14
december 2022)

1. De lidstaten stellen meerjarige nationale controleprogramma's voor bestrijdingsmiddelenresiduen vast. Zij
werken hun meerjarig programma jaarlijks bij.

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. Ieder jaar
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.

 

( ) Art. 30. […]

(V.E.P.R. 2017/625 van 15.III.2017, art.155, 1 en 2, van toepassing vanaf 15 december 2022)

 

Afdeling 4

 

Informatie door de lidstaten en jaarverslag

 

Art. 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 controleprogramma;

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.

 

Art. 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 26, 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.

 

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.

 

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

 

Afdeling 5

 

Sancties

 

Art. 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.

 

HOOFDSTUK VI

 

NOODMAATREGELEN

 

Art. 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, 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 waarover de Commissie beschikt om een besluit te
nemen, wordt in het geval van verse producten beperkt tot zeven dagen.

 

HOOFSTUK VII

 

[…]

(V.E.P.R. 652/2014 van 15.V.2014, art. 50)

 

Art. 36-37. [...]

(V.E.P.R. 652/2014 van 15.V.2014, art. 50)

 

HOOFDSTUK VIII

 

COÖRDINATIE VAN AANVRAGEN INZAKE MRL'S

 

Art. 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.

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.

 

Art. 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.

 

Art. 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.

 



Art. 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
voedselinnamen, de verwerkingsfactoren en de toxicologische eindpunten.

 

Art. 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.

 

HOOFDSTUK IX

 

UITVOERING

 

Art. 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.

 

Art. 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, onder a), van Verordening (EG) nr. 178/2002 wordt
vermeld in welke gevallen lid 1 van dit artikel van toepassing is.

 

( ) Art. 45.[Comitéprocedure



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.

 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met
inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

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

 

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

 

4. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en lid 5, onder b), en artikel 7
van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5 bis, lid 3, onder c), en lid 4, onder b) en e), van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijnen worden
vastgesteld op respectievelijk twee maanden, één maand en twee maanden.

 

5. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1, 2, 4 en 6, en artikel 7 van Besluit
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 daarvan.]

(V.C. 299/2008 van 11.III.2008)

 

( ) Art. 46.[Uitvoeringsmaatregelen

1. Uitvoeringsmaatregelen met het oog op de uniforme toepassing van deze verordening, technische
richtsnoeren als hulpmiddel bij de uitvoering van deze verordening en uitvoeringsbepalingen inzake de
benodigde wetenschappelijke gegevens voor de vaststelling van MRL’s worden vastgesteld of gewijzigd
volgens de in artikel 45, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure, in voorkomend geval, met inachtneming van
het advies van de Autoriteit.

 

2. Maatregelen die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen en de vaststelling of
wijziging van de in artikel 23, artikel 29, lid 2, artikel 30, lid 2, artikel 31, lid 1, en artikel 32, lid 5, bedoelde data
betreffen, worden vastgesteld volgens de in artikel 45, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing, in
voorkomend geval, met inachtneming van het advies van de Autoriteit.]

(V.C. 299/2008 van 11.III.2008)

 

Art. 47. Verslag over de uitvoering van deze verordening

Binnen tien 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



 

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

 

2. Artikel 4, lid 1, onder 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. 396/2005 (*).

 

(*) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 10.

 

( ) Art. 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 passende
maatregelen met betrekking tot deze producten worden genomen. Deze maatregelen, die niet-essentiële
onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de
in artikel 45, lid 5, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

 

2. Voor zover 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 niet-essentiële onderdelen van
deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen en die niets afdoen aan de verplichting om voor
een hoog niveau van consumentenbescherming te zorgen, worden vastgesteld volgens de in artikel 45, lid 4,
bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.]

(V.C. 299/2008 van 11.III.2008)

 

Art. 50. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie.

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.

 

 

 

 

 

 



(a) Meer gegevens over het gebruik van bestrijdingsmiddelen kunnen gevonden worden op fyto.web
(http://www.fytoweb.fgov.be/indexNL.asp (http://www.fytoweb.fgov.be/indexNL.asp)).

(**) Zie artikel 1, § 4 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en
bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten
(/nl/extranet/document/2922/nl#art) (B.S. 29.XI.2011, ed. 1):

“§ 4. 1° Iedere persoon die een dossier voorlegt aan de FOD VVL met het oog op de vaststelling van een
maximumresidugehalte of van een invoertolerantie overeenkomstig artikel 6.1. of 6.4. van Verordening (EG) nr.
396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 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, is gehouden per
maximumresidugehalte en per invoertolerantie waarvan de vaststelling wordt aangevraagd een retributie van
1.000 EUR te betalen aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en producten. Indien het vaststellen van
een invoertolerantie de evaluatie noodzaakt van een toxicologisch dossier, zal de persoon die dit dossier
voorlegt daarenboven gehouden zijn een retributie van 50.000 EUR te betalen aan het Begrotingsfonds voor
de grondstoffen en de producten.

2° Iedere persoon die een dossier voorlegt uit hoofde van voornoemde Verordening 396/2005 met het oog op
de evaluatie van de bestaande maximumresidugehalten of invoertoleranties van een werkzame stof waarvoor
België werd aangewezen als rapporterende lidstaat, is gehouden een retributie van 10.000 EUR te betalen
aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

3° Iedere houder van een erkenning waarvoor moet worden nagegaan of de erkenningsvoorwaarden toelaten
de uit hoofde van voornoemde Verordening 396/2005 vastgestelde maximumresidugehalte te respecteren,
dient een retributie te betalen van 2.500 EUR per erkenning. Indien de erkenningshouder beschikt over
meerdere erkenningen voor gelijkaardige producten waarvoor de toepassingswijze uitgedrukt in werkzame stof
identiek is, dan dient deze retributie slechts éénmaal betaald te worden voor de betrokken erkenningen
samen.”

Te betalen op rekeningnummer IBAN BE33 6790 0004 3446, BIC/SWIFT PCHQBEBB van
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(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 19 juli 2004 (PB C 25 E van 1.2.2005, blz. 1) en standpunt van
het Europees Parlement van 15 december 2004. Besluit van de Raad van 24 januari 2005.

(3) 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).

(4) 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).

(5) PB L 221 van 7.8.1986, blz. 43. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/61/EG.

(6) PB L 350 van 14.12.1990, blz. 71. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/95/EG van de Commissie
(PB L 301 van 28.9.2004, blz. 42).

http://www.fytoweb.fgov.be/indexNL.asp
https://www.warenwetgeving.be/nl/extranet/document/2922/nl#art


(7) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/99/EG van de Commissie
(PB L 309 van 6.10.2004, blz. 6).

(8) Zie Warenwetgeving deel 1A-1B, hfdst. 15.

(9) PB L 33 van 8.2.1979, blz. 36. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 850/2004 van het
Europees Parlement en de Raad (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7. Verordening gerectificeerd in PB L 229 van
29.6.2004, blz. 5).

(10) 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).

(11) PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1. Verordening gerectificeerd in PB L 191 van 28.5.2004, blz. 1.

(12) Zie Warenwetgeving deel 1C, hfdst. 11.

(13) 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 gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(14) 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. 1875/2004 van de Commissie (PB L 326 van 29.10.2004, blz. 19). Zie Warenwetgeving
deel 1A-1B, hfdst. 7.

(15) 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 bij Richtlijn 2007/41/EG
van de Commissie (PB L 169 van 29.6.2007, blz. 51).

(16) 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. 882/2004.

(17) 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). Zie Warenwetgeving deel 1A-1B, Hfdst. 10.2.

 

 

 

 

 

 

[BIJLAGE I (/nl/extranet/document/4776/nl#art)]

(verv. V.C. 2018/62 van 17.I.2018, bijl.)

 

DEEL A

https://www.warenwetgeving.be/nl/extranet/document/4776/nl#art


Producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, waarvoor MRL's
gelden

 

DEEL B

Andere producten zoals bedoeld in artikel 2, lid 1

 

 

 

 

 

 

[BIJLAGE II]

(V.C. 149/2008 van 29.I.2008, art. 1)

 

Krachtens de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0149&from=NL)

vastgestelde MRL's als bedoeld in artikel 21, lid 1 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=CELEX:32008R0149&from=NL)

 

gerectificeerd door:

- PB L 240 van 9.IX.2008 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.240.01.0009.01.NLD)

 

gewijzigd door:

- Verordening nr. 839/2008 van de Commissie van 31 juli 2008 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2008:234:0001:0216:NL:PDF) (PB L 234 van 30.VIII.2008) (de kolommen voor acefaat, acetamiprid,
acibenzolar-S-methyl, aldrin, atrazin, benalaxyl, bifenthrin, benomyl, carbendazim, chloormequat,
chloorthalonil, chloorpyrifos, clofentezine, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazin, deltamethrin, dieldrin,
dimethoaat, dithiocarbamaten, esfenvaleraat, famoxadone, fenhexamide, fenitrothion, fenvaleraat, glyfosaat,
imazalil, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, methoxyfenozide,
pendimethalin, pymetrozine (rect. PB L 79 van 21.III.2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:079:0033:0033:NL:PDF)), pyraclostrobin, pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiofanaat-methyl en
trifloxystrobin worden vervangen en een kolom voor permethrin wordt toegevoegd)

- Verordening nr. 256/2009 van de Commissie van 23 maart 2009 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2009:081:0003:0014:NL:PDF) (PB L 81 van 27.III.2009, rect. PB L 208 van 12.VIII.2009 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:208:0039:0039:NL:PDF)) (de kolom voor azoxystrobin wordt
vervangen)

- Verordening nr. 822/2009 van de Commissie van 27 augustus 2009 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:239:0005:0045:NL:PDF) (PB L 239 van 10.IX.2009, rect. PB L 60 van
10.III.2010 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:060:0026:0046:NL:PDF)) (de kolommen voor
azoxystrobin, chloormequat, cyprodinil, dithiocarbamaten, indoxacarb, fluroxypyr, tetraconazool en thiram
worden vervangen)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0149&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0149&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.240.01.0009.01.NLD
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:234:0001:0216:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:079:0033:0033:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:081:0003:0014:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:208:0039:0039:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:239:0005:0045:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:060:0026:0046:NL:PDF


- Verordening nr. 1050/2009 van de Commissie van 28 oktober 2009 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2009:290:0007:0055:NL:PDF) (PB L 290 van 6.IX.2009, rect. PB L 338 van 19.XII.2009 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:338:0105:0106:NL:PDF)) (de kolommen voor azoxystrobin,
acetamiprid, fenbutatinoxide, indoxacarb, ioxynil, mepanipyrim, thiacloprid en trifloxystrobin worden
vervangen)

- Verordening nr. 1097/2009 van de Commissie van 16 november 2009 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:301:0006:0022:NL:PDF) (PB L 301 van 17.XI.2009, rect. PB L 307
van 21.XI.2009 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:307:0009:0009:NL:PDF)) (de kolommen voor
diomethaat, etefon, fenamifos, fenamirol, methamidofos, methomyl, omethoaat, oxydemeton-methyl,
procymidone, thiodicarb en vonchlozolin worden vervangen)

- Verordening nr. 304/2010 van de Commissie van 9 april 2010 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2010:094:0001:0014:NL:PDF) (PB L 94 van 15.IV.2010) (een kolom voor 2-fenylfenol wordt toegevoegd)

- Verordening nr. 459/2010 van de Commissie van 27 mei 2010 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2010:129:0003:0049:NL:PDF) (PB L 129 van 28.V.2010) (de kolom voor isoxaflutool wordt gewijzigd, de
kolommen voor azoxystrobin, cypermethrin, indoxacarb, ethefon, fenitrothion, lambda-cyhalothrin, methomyl,
profenofos, pyraclostrobin, thiacloprid, triadimefon, triadimenol en trifloxystrobin worden vervangen)

- Verordening nr. 750/2010 van de Commissie van 7 juli 2010 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2010:220:0001:0056:NL:PDF) (PB L 220 van 21.VIII.2010) (de kolommen voor acetamiprid, acibenzolar-S-
methyl, azoxystrobine, dithiocarbamaten, imazalil, prohexadion, pyraclostrobine en thiacloprid worden
vervangen)

- Verordening nr. 765/2010 van de Commissie van 25 augustus 2010 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:226:0001:0037:NL:PDF) (PB L 226 van 28.VIII.2010) (de kolommen
voor chloorthalonil, fenhexamide en thiacloprid worden vervangen)

- Verordening nr. 893/2010 van de Commissie van 8 oktober 2010 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2010:266:0010:0038:NL:PDF) (PB L 266 van 9.X.2010) (de kolommen voor bentazon, carbendazim,
cyfluthrin, fenamidone, ioxynil, en thiofanaat-methyl worden vervangen)

- Verordening nr. 310/2011 van de Commissie van 28 maart 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:086:0001:0050:NL:PDF) (PB L 86 van 1.IV.2011) (de kolommen voor aldicarb, broompropylaat,
chloorfenvinfos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, methidathion, simazin en triforine worden vervangen)

- Verordening nr. 508/2011 van de Commissie van 24 mei 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:137:0003:0052:NL:PDF) (PB L 137 van 25.V.2011) (de kolommen voor abamectine, fenhexamide,
pyraclostrobine, thiacloprid en trifloxystrobin worden vervangen)

- Verordening nr. 520/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:140:0002:0047:NL:PDF) (PB L 140 van 27.V.2011) (de kolommen voor benalaxyl, carbofuran,
carbosulfan, cypermethrin, indoxacarb, methoxyfenozide, paraquat, prochloraz en zoxamide worden
vervangen)

- Verordening nr. 524/2011 van de Commissie van 26 mei 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:142:0001:0056:NL:PDF) (PB L 142 van 28.V.2011) (de kolommen voor deltamethrin, ethofumesaat,
propiconazool, pymetrozine (rect. PB L 79 van 21.III.2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:079:0034:0035:NL:PDF)) en pyrimethanil worden vervangen)

- Verordening nr. 559/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:152:0001:0021:NL:PDF) (PB L 152 van 11.VI.2011) (de kolommen voor captan, carbendazim,
cyromazine, ethefon, fenamifos, thiofanaat-methyl, triasulfuron en triticonazool worden vervangen)

- Verordening nr. 813/2011 van de Commissie van 10 augustus 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:208:0023:0079:NL:PDF) (PB L 208 van 13.VIII.2011) (de kolommen voor kresoxim-methyl,
methoxyfenozide, thiacloprid en trifloxystrobin worden vervangen)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:290:0007:0055:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:338:0105:0106:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:301:0006:0022:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:307:0009:0009:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:094:0001:0014:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:129:0003:0049:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:220:0001:0056:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:226:0001:0037:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0010:0038:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:086:0001:0050:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:137:0003:0052:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:140:0002:0047:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:142:0001:0056:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:079:0034:0035:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:152:0001:0021:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:208:0023:0079:NL:PDF


- Verordening nr. 978/2011 van de Commissie van 3 oktober 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:258:0012:0069:NL:PDF) (PB L 258 van 4.X.2011) (de kolommen voor acetamiprid, captan,
dithiocarbamaten en pyraclostrobine worden vervangen)

- Verordening nr. 270/2012 van de Commissie van 26 maart 2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2012:089:0005:0063:NL:PDF) (PB L 89 van 27.III.2012) (de kolommen voor azoxystrobin, bentazon en
propiconazool worden vervangen)

- Verordening nr. 322/2012 van de Commissie van 16 april 2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2012:105:0001:0040:NL:PDF) (PB L 105 van 17.IV.2012) (de kolommen voor folpet en pendimethalin worden
vervangen)

- Verordening nr. 441/2012 van de Commissie van 24 mei 2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2012:135:0004:0056:NL:PDF) (PB L 135 van 25.V.2012) (de kolommen voor bifenazaat, bifenthrin,
chloorthalonil, etoxazool, glyfosaat, metalaxyl-M en triazofos worden vervangen)

- Verordening nr. 592/2012 van de Commissie van 4 juli 2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2012:176:0001:0037:NL:PDF) (PB L 176 van 6.VII.2012) (de kolommen voor bifenazaat en captan worden
vervangen)

- Verordening nr. 899/2012 van de Commissie van 21 september 2012 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:273:0001:0075:NL:PDF) (PB L 273 van 6.X.2012) (de kolommen voor
acefaat, azocyclotin, chloorfenapyr, cyhexatin, diazinon, dicofol, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, disulfoton,
fenitrothion, methamidofos, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, foraat, procymidon, profenofos en
quintozeen worden vervangen en de kolommen voor benfuracarb, captafol, furathiocarb, hexaconazool,
monocrotofos, tridemorf en tolylfluanide worden geschrapt)

- Verordening nr. 897/2012 van de Commissie van 1 oktober 2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2012:266:0001:0031:NL:PDF) (PB L 266 van 2.X.2012) (de kolommen voor acibenzolar-S-methyl,
cyazofamide en methoxyfenozide worden vervangen)

- Verordening nr. 34/2013 van de Commissie van 16 januari 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:025:0049:0073:NL:PDF) (PB L 25 van 26.I.2013) (de kolommen voor 2-fenylfenol, dithiocarbamaten en
folpet worden vervangen)

- Verordening nr. 35/2013 van de Commissie van 18 januari 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:025:0049:0073:NL:PDF) (PB L 25 van 26.I.2013) (de kolommen voor indoxacarb, pyraclostrobine en
trifloxystrobin worden vervangen)

- Verordening nr. 241/2013 van de Commissie van 14 maart 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:075:0001:0024:NL:PDF) (PB L 75 van 19.III.2013) (de kolom voor prohexadion wordt vervangen)

- Verordening nr. 293/2013 van de Commissie van 20 maart 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:096:0001:0030:NL:PDF) (PB L 96 van 5.IV.2013) (de kolommen voor etoxazool, glyfosaat en
pyraclostrobin worden vervangen)

- Verordening nr. 251/2013 van de Commissie van 22 maart 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:088:0001:0044:NL:PDF) (PB L 88 van 27.III.2013) (de kolommen voor bifenazaat, captan, folpet,
kresoxim-methyl en pyridaat worden vervangen)

- Verordening nr. 500/2013 van de Commissie van 30 mei 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:151:0001:0032:NL:PDF) (PB L 151 van 4.VI.2013, rect. PB L 245 van 14.IX.2013 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:245:0027:0027:NL:PDF)) (de kolommen voor acetamiprid,
azoxystrobin en propiconazool worden vervangen)

- Verordening nr. 668/2013 van de Commissie van 12 juli 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:192:0039:0071:NL:PDF) (PB L 192 van 13.VII.2013, rect. PB L 64 van 7.III.2015 (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0668R(02)&from=NL)) (de kolommen voor 2,4-DB, indoxacarb
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en pyraclostrobine worden vervangen en een kolom voor dimethomorf wordt toegevoegd)

- Verordening nr. 772/2013 van de Commissie van 8 augustus 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:217:0001:0027:NL:PDF) (PB L 217 van 13.VIII.2013) (de kolom voor difenylamine wordt geschrapt)

- Verordening nr. 777/2013 van de Commissie van 12 augustus 2013 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:221:0001:0048:NL:PDF) (PB L 221 van 17.VIII.2013, rect. PB L 245
van 14.IX.2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:245:0027:0027:NL:PDF)) (de kolommen voor
ioxynil, iprovalicarb, maleïnehydrazide en mepanipyrim worden vervangen en kolommen voor clodinafop,
clomazone, diuron, metconazool, prosulfocarb en tepraloxydim worden toegevoegd)

- Verordening nr. 834/2013 van de Commissie van 30 augustus 2013 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:233:0011:0042:NL:PDF) (PB L 233 van 31.VIII.2013) (de kolommen
voor diazinon, etoxazool, fenhexamide, lambda-cyhalothrin en profenofos worden vervangen)

- Verordening nr. 1004/2013 van de Commissie van 15 oktober 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:279:0010:0056:NL:PDF) (PB L 279 van 19.X.2013) (de kolommen voor pendimethalin en trifloxystrobin
worden vervangen)

- Verordening nr. 1138/2013 van de Commissie van 8 november 2013 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:307:0001:0044:NL:PDF) (PB L 307 van 16.XI.2013) (de kolom voor
bitertanol wordt vervangen en de kolommen voor chloorfenvinfos en vinclozolin worden geschrapt)

- Verordening nr. 1317/2013 van de Commissie van 16 december 2013 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:339:0001:0043:NL:PDF) (PB L 339 van 17.XII.2013) (de kolommen
voor 2,4-D, florasulam, metolachloor en S-metolachloor, en milbemectin worden vervangen, een kolom voor
beflubutamide wordt toegevoegd en de kolom voor cyclanilide wordt geschrapt)

- Verordening nr. 36/2014 van de Commissie van 16 januari 2014 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2014:017:0001:0041:NL:PDF) (PB L 17 van 21.I.2014) (de kolommen voor metalaxyl-M en quinoxyfen
worden vervangen)

- Verordening nr. 51/2014 van de Commissie van 20 januari 2014 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2014:016:0013:0027:NL:PDF) (PB L 16 van 21.I.2014) (de kolommen voor dimethomorf, indoxacarb en
pyraclostrobine worden vervangen)

- Verordening nr. 61/2014 van de Commissie van 24 januari 2014 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2014:022:0001:0032:NL:PDF) (PB L 22 van 25.I.2014) (de kolommen voor cyromazin en oxamyl worden
vervangen en kolommen voor fenpropidin, formetanaat en tebucozanool worden toegevoegd)

- Verordening nr. 79/2014 van de Commissie van 29 januari 2014 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2014:027:0009:0055:NL:PDF) (PB L 27 van 30.I.2014) (de kolommen voor bifenazaat, chloorprofam en
„fenvaleraat en esfenvaleraat (som van RR- en SS isomeren)” worden vervangen, een kolom voor fludioxonil
wordt toegevoegd en de kolom voor „fenvaleraat en esfenvaleraat (som van RS- en SR isomeren)” wordt
geschrapt)

- Verordening nr. 87/2014 van de Commissie van 31 januari 2014 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2014:035:0001:0048:NL:PDF) (PB L 35 van 5.II.2014) (de kolommen voor acetamiprid, isoproturon,
picoxystrobin en pyrimethanil worden vervangen, kolommen voor chloortoluron en trinexapac worden
toegevoegd en de kolom voor daminozide wordt geschrapt)

- Verordening nr. 289/2014 van de Commissie van 21 maart 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?

uri=uriserv:OJ.L_.2014.087.01.0049.01.NLD) (PB L 87 van 22.III.2014) (de kolommen voor foramsulfuron,
azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron en imazosulfuron worden vervangen, een
kolom voor propamocarb wordt toegevoegd en de gegevens voor bifenazaat en chloorprofam worden
gewijzigd)
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- Verordening nr. 318/2014 van de Commissie van 27 maart 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2014_093_R_0028_01&from=NL) (PB L 93 van 28.III.2014) (de kolom voor fenarimol wordt vervangen)

- Verordening nr. 364/2014 van de Commissie van 4 april 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?

uri=uriserv:OJ.L_.2014.112.01.0001.01.NLD) (PB L 112 van 15.IV.2014) (de kolom voor thiacloprid wordt vervangen)

- Verordening nr. 398/2014 van de Commissie van 22 april 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?

uri=uriserv:OJ.L_.2014.119.01.0003.01.NLD) (PB L 119 van 23.IV.2014) (de kolommen voor cyazofamide, cyhalofop-
butyl, pymetrozine en silthiofam worden vervangen en kolommen voor benthiavalicarb en forchlorfenuron
worden toegevoegd)

- Verordening nr. 491/2014 van de Commissie van 5 mei 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2014_146_R_0001&from=NL) (PB L 146 van 16.V.2014) (de kolommen voor cyfluthrin, fenvaleraat,
fludioxonil, indoxacarb, MCPA, methoxyfenozide en trifloxystrobin worden vervangen)

- Verordening nr. 617/2014 van de Commissie van 3 juni 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:L:2014:171:FULL&from=NL) (PB L 171 van 11.VI.2014) (de kolommen voor ethoxysulfuron, metsulfuron-
methyl, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron en thifensulfuron-methyl worden vervangen en een kolom voor
nicosulfuron wordt toegevoegd)

- Verordening nr. 703/2014 van de Commissie van 19 juni 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2014_186_R_0001&from=FR) (PB L 186 van 26.VI.2014) (de kolommen voor acibenzolar-S-methyl,
isoxaflutool, molinaat, propoxycarbazon en pyraflufen-ethyl worden vervangen)

- Verordening nr. 737/2014 van de Commissie van 24 juni 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2014_202_R_0001&from=NL) (PB L 202 van 10.VII.2014) (de kolommen voor 2-fenylfenol, chloormequat,
cyfluthrin, indoxacarb, metconazool en trifloxystrobin worden vervangen)

- Verordening nr. 1096/2014 van de Commissie van 15 oktober 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_300_R_0003&from=NL) (PB L 300 van 18.X.2014) (de kolommen voor carbaryl
en profenofos worden vervangen en de kolom voor procymidon wordt geschrapt)

- Verordening nr. 1126/2014 van de Commissie van 17 oktober 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_305_R_0002&from=NL) (PB L 305 van 24.X.2014) (de kolommen voor
flumioxazine, flupyrsulfuron-methyl en picolinafen worden vervangen en een kolom voor dichloran wordt
toegevoegd)

- Verordening nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_305_R_0003&from=NL) (PB L 305 van 24.X.2014) (de kolommen voor amitrol,
flufenacet, pendimethalin, propyzamide en pyridaat worden vervangen en kolommen voor dinocap en fipronil
worden toegevoegd)

- Verordening nr. 1146/2014 van de Commissie van 23 oktober 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_308_R_0002&from=NL) (PB L 308 van 29.X.2014) (de kolommen voor
bentazon, bromoxynil, chloorthalonil, famoxadone en imazamox worden vervangen en een kolom voor
benfluralin wordt toegevoegd)

- Verordening 2015/399 van de Commissie van 25 februari 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2015_071_R_0001&from=NL) (PB L 71 van 14.III.2015) (de kolommen voor carbofuran, ethefon,
fenamidone, fenhexamide, fenvaleraat, picoxystrobin, tepraloxydim en trifloxystrobin worden vervangen en de
kolom voor carbosulfan wordt geschrapt)

- Verordening 2015/400 van de Commissie van 25 februari 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2015_071_R_0002&from=NL) (PB L 71 van 14.III.2015) (de kolom voor iprodion wordt vervangen en
kolommen voor cyprodinil, metaldehyde en metazachloor worden toegevoegd)
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- Verordening 2015/401 van de Commissie van 25 februari 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2015_071_R_0003&from=NL) (PB L 71 van 14.III.2015) (de kolommen voor acetamiprid, cyazofamide,
formetanaat, penconazool, pymetrozine, pyraclostrobine en tebuconazool worden vervangen)

- Verordening 2015/552 van de Commissie van 7 april 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_092_R_0005&from=FR) (PB L 92 van 8.IV.2015) (de kolommen voor dimethenamid-P en
prohexadion worden vervangen en een kolom voor bifenox wordt toegevoegd)

- Verordening 2015/603 van de Commissie van 13 april 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_100_R_0003&from=NL) (PB L 100 van 17.IV.2015, rect. PB L 234 van 8.IX.2015 (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_234_R_0008&from=NL)) (kolommen voor diflufenican, flutolanil
en spinosad worden toegevoegd)

- Verordening 2015/845 van de Commissie van 27 mei 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2015_138_R_0001&from=NL) (PB L 138 van 4.VI.2015) (de kolommen voor azoxystrobin, fludioxonil,
indoxacarb, isoxaflutool, propiconazool, pyrimethanil en trinexapac worden vervangen)

- Verordening 2015/846 van de Commissie van 28 mei 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_140_R_0001&from=NL) (PB L 140 van 5.VI.2015) (de kolommen voor acetamiprid, clofentezine,
ethefon, propamocarb en pyraclostrobine worden vervangen)

- Verordening 2015/868 van de Commissie van 26 mei 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_145_R_0001&from=NL) (PB L 145 van 10.VI.2015) (de kolommen voor 2,4,5-T, barban, binapacryl,
bromofos-ethyl, camfechloor (chloorcamfeen, toxafeen), chloorbufam, chlooroxuron, chlozolinaat, DNOC,
diallaat, dinoseb, dinoterb, dioxathion, ethyleenoxide, fentinacetaat, fentinhydroxide, flucythrinaat, formothion,
mecarbam, methacrifos, monolinuron, profam, pyrazofos, quinalfos, resmethrin en tecnazeen worden
geschrapt.)

- Verordening 2015/1040 van de Commissie van 30 juni 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32015R1040&from=NL) (PB L 167 van 1.VII.2015) (kolommen voor dimoxystrobin en metrafenon worden
toegevoegd, de kolommen voor azoxystrobin, fluroxypyr, methoxyfenozide en tribenuron-methyl worden
vervangen en de kolom voor oxadiargyl wordt geschrapt)

- Verordening 2015/1101 van de Commissie van 8 juli 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_181_R_0002&from=NL) (PB L 181 van 9.VII.2015) (de kolom voor pendimethalin wordt vervangen)

- Verordening 2015/1200 van de Commissie van 22 juli 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_195_R_0001&from=NL) (PB L 195 van 23.VII.2015) (de kolommen voor fenhexamide, kresoxim-
methyl, thiacloprid en trifloxystrobin worden vervangen en een kolom voor amidosulfuron wordt toegevoegd)

- Verordening 2015/2075 van de Commissie van 18 november 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2075&from=NL) (PB L 302 van 19.XI.2015, rectif. PB L 314 van 1.XII.2015
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2075R(01)&from=NL)) (de kolommen voor abamectine,
desmedifam en fenmedifam worden vervangen en kolommen voor dichloorprop, haloxyfop en oryzalin worden
toegevoegd)

- Verordening 2016/1 van de Commissie van 3 december 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0001&from=NL) (PB L 2 van 5.I.2016) (de kolommen voor bifenazaat, cyazofamide, cyromazine,
dithiocarbamaten, mepanipyrim, metrafenon, propamocarb, tebuconazool en thiram worden vervangen)

- Verordening 2016/53 van de Commissie van 19 januari 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2016_013_R_0003&from=NL) (PB L 13 van 20.I.2016) (de kolommen voor mesotrione en pirimifos-methyl
worden vervangen en kolommen voor diethofencarb en metosulam worden toegevoegd)

- Verordening 2016/60 van de Commissie van 19 januari 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2016_014_R_0001&from=NL) (PB L 14 van 21.I.2016) (de kolom voor chloorpyrifos wordt vervangen)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_071_R_0003&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_092_R_0005&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_100_R_0003&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_234_R_0008&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_138_R_0001&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_140_R_0001&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_145_R_0001&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1040&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_181_R_0002&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_195_R_0001&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2075&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2075R(01)&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0001&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2016_013_R_0003&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2016_014_R_0001&from=NL


- Verordening 2016/67 van de Commissie van 19 januari 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0067&from=NL) (PB L 15 van 22.I.2016) (de kolommen voor chloorthalonil, propamocarb,
thiacloprid en trifloxystrobin worden vervangen en een kolom voor halauxifen-methyl wordt toegevoegd)

- Verordening 2016/75 van de Commissie van 21 januari 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0067&from=NL) (PB L 16 van 23.I.2016) (de kolom voor fosetyl wordt vervangen)

- Verordening 2016/71 van de Commissie van 26 januari 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0071&from=NL) (PB L 20 van 27.I.2016, rectif. PB L 109 van 26.IV.2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0071R(01)&from=NL)) (de kolommen voor 1-methylcyclopropeen en
pethoxamide worden vervangen en kolommen voor flonicamide, flutriafol, pirimicarb, prothioconazool en
teflubenzuron worden toegevoegd)

- Verordening 2016/156 van de Commissie van 18 januari 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2016_031_R_0001&from=NL) (PB L 31 van 6.II.2016) (de kolom voor folpet wordt vervangen en
kolommen voor boscalid, clothianidin, thiamethoxam en tolclofos-methyl worden toegevoegd)

- Verordening 2016/440 van de Commissie van 23 maart 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0440&from=NL) (PB L 78 van 24.III.2016) (de kolom voor atrazine wordt geschrapt)

- Verordening 2016/452 van de Commissie van 29 maart 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0452&from=NL) (PB L 79 van 30.III.2016) (de kolommen voor captan, propiconazool en
spiroxamine worden vervangen)

- Verordening 2016/486 van de Commissie van 29 maart 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0486&from=NL) (PB L 90 van 6.IV.2016) (de kolommen voor cyazofamide, kresoxim-methyl,
mepanipyrim, metalaxyl-M en pendimethalin worden vervangen en kolommen voor flumetraline en
mandestrobine worden toegevoegd)

- Verordening 2016/567 van de Commissie van 6 april 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0567&from=NL) (PB L 100 van 15.IV.2016) (de kolommen voor cyprodinil, dimethomorf,
fenamidon, flutolanil, imazamox, metrafenon, myclobutanil en propiconazool worden vervangen)

- Verordening 2016/1002 van de Commissie van 17 juni 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1002&from=NL) (PB L 167 van 24.VI.2016) (de kolom voor diquat wordt vervangen en kolommen
voor dodine en glufosinaat worden toegevoegd)

- Verordening 2016/1003 van de Commissie van 17 juni 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1003&from=NL) (PB L 167 van 24.VI.2016) (de kolommen voor abamectine, acetamiprid,
bromoxynil, fludioxonil, prohexadion, propamocarb en tebuconazool worden vervangen en een kolom voor
benzovindiflupyr wordt toegevoegd)

- Verordening 2016/1015 van de Commissie van 17 juni 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1015&from=NL) (PB L 172 van 29.VI.2016) (de kolommen voor 1-naftylaceetamide, 1-
naftylazijnzuur, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazool, mepiquat en tralkoxydim worden toegevoegd)

- Verordening 2016/1016 van de Commissie van 17 juni 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1016&from=NL) (PB L 172 van 29.VI.2016) (de kolommen voor ethofumesaat, etoxazool,
fenamidone en flurtamone worden vervangen en een kolom voor fluoxastrobin wordt toegevoegd)

- Verordening 2016/1355 van de Commissie van 9 augustus 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=CELEX:32016R1355&from=FR) (PB L 215 van 10.VIII.2016) (de kolom voor thiacloprid wordt vervangen)

- Verordening 2016/1785 van de Commissie van 7 oktober 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1785&from=NL) (PB L 273 van 8.X.2016) (kolommen voor cymoxanil, fosfaan en fosfinezouten en
natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat en natrium-p-nitrofenolaat worden toegevoegd en de kolom
voor waterstoffosfide wordt geschrapt)
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- Verordening 2016/1822 van de Commissie van 13 oktober 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1822&from=NL) (PB L 281 van 18.X.2016) (kolommen voor aclonifen, fluazinam en sulcotrione
worden toegevoegd en de kolommen voor deltamethrin en methomyl worden vervangen)

- Verordening 2016/1866 van de Commissie van 17 oktober 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1866&from=NL) (PB L 286 van 21.X.2016) (de kolommen voor acibenzolar-S-methyl en
hexachloorbenzeen worden vervangen)

- Verordening 2016/1902 van de Commissie van 27 oktober 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1902&from=NL) (PB L 298 van 4.XI.2016) (de kolommen voor acetamiprid, azoxystrobin,
cyfluthrin, dimethomorf, flonicamid, fludioxonil, flutriafol, metconazool, prothioconazool en trifloxystrobin
worden vervangen)

- Verordening 2017/170 van de Commissie van 30 januari 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0170&from=NL) (PB L 30 van 3.II.2017) (de kolommen voor bifenthrin en fenpropimorf worden
vervangen, kolommen voor carbetamide en triflusulfuron worden toegevoegd en de kolom voor cinidon-ethyl
wordt geschrapt)

- Verordening 2017/171 van de Commissie van 30 januari 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0171&from=NL) (PB L 30 van 3.II.2017) (de kolommen voor azoxystrobin, diethofencarb,
fluazifop-P, haloxyfop, metalaxyl, prohexadion, pyrimethanil en zoxamide worden vervangen en kolommen
voor cyantraniliprole en isofetamid worden toegevoegd)

- Verordening 2017/405 van de Commissie van 8 maart 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0405&from=NL) (PB L 63 van 9.III.2017) (een kolom voor sulfoxaflor wordt toegevoegd)

- Verordening 2017/623 van de Commissie van 30 maart 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0623&from=NL) (PB L 93 van 6.IV.2017) (de kolommen voor amitraz, diflufenican, permethrin en
pyraclostrobine worden vervangen en kolommen voor cumafos, flumechine en streptomycine worden
toegevoegd)

- Verordening 2017/624 van de Commissie van 30 maart 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0624&from=NL) (PB L 93 van 6.IV.2017) (de kolom voor bifenazaat wordt vervangen)

- Verordening 2017/626 van de Commissie van 31 maart 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0626&from=NL) (PB L 96 van 7.IV.2017) (de kolommen voor acetamiprid, cyantraniliprole,
cyprodinil, ethefon, flutriafol, mesotrione, propiconazool, pyrimethanil, tebuconazool en trifloxystrobin worden
vervangen)

- Verordening 2017/627 van de Commissie van 3 april 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0627&from=NL) (PB L 96 van 7.IV.2017) (kolommen voor fenpyroximaat en triadimenol worden
toegevoegd en de kolommen voor triadimefon en triadimenol worden geschrapt)

- Verordening 2017/671 van de Commissie van 7 april 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0671&from=NL) (PB L 97 van 8.IV.2017) (de kolommen voor clothianidine en thiamethoxam
worden vervangen)

- Verordening 2017/693 van de Commissie van 7 april 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0693&from=NL) (PB L 101 van 13.IV.2017) (de kolom voor bitertanol wordt geschrapt, de kolom
voor chloormequat (rectif. PB L 131 van 20.V.2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0693R(01)&from=NL)) wordt vervangen en een kolom voor tebufenpyrad wordt toegevoegd)

- Verordening 2017/978 van de Commissie van 9 juni 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0978&from=NL) (PB L 151 van 14.VI.2017) (de kolom voor profenofos wordt vervangen en de
kolommen voor hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer;
lindaan (gamma-isomeer van hexachloorcyclohexaan (HCH)) en hexachloorcyclohexaan (HCH), som van de
isomeren, met uitzondering van het gamma-isomeer worden geschrapt)
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- Verordening 2017/1016 van de Commissie van 14 juni 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R1016&from=NL) (PB L 159 van 21.VI.2017) (de kolommen voor benzovindiflupyr, deltamethrin,
ethofumesaat, haloxyfop, pyraclostrobine, tolclofos-methyl en trinexapac worden vervangen en een kolom voor
oxathiapiproline wordt toegevoegd)

- Verordening 2017/1135 van de Commissie van 23 juni 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R1135&from=NL) (PB L 164 van 27.VI.2017) (de kolom voor dimethoaat wordt vervangen en een
kolom voor omethoaat wordt toegevoegd)

- Verordening 2017/1164 van de Commissie van 22 juni 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R1164&from=NL) (PB L 170 van 1.VII.2017) (de kolommen voor metalaxyl en thiabendazool
worden vervangen en een kolom voor acrinathrin wordt toegevoegd)

- Verordening 2017/1777 van de Commissie van 29 september 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1777&from=FR) (PB L 253 van 30.IX.2017) (de kolommen voor dichloorprop-
P, ethefon, flonicamid, fluazifop-P, metaldehyde en penconazool worden vervangen)

- Verordening 2018/70 van de Commissie van 16 januari 2018 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0070&from=NL) (PB L 12 van 17.I.2018) (de kolommen voor chloorpyrifos-methyl, fluazinam,
flutriafol en prohexadion worden vervangen)

- Verordening 2018/73 van de Commissie van 16 januari 2018 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0073&from=NL) (PB L 13 van 18.I.2018) (de kolom voor kwikverbindingen wordt geschrapt)

- Verordening 2018/78 van de Commissie van 16 januari 2018 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0078&from=NL) (PB L 14 van 17.I.2018) (de kolom voor 2-fenylfenol wordt vervangen en
kolommen voor bensulfuron-methyl, dimethachloor en lufenuron worden toegevoegd)

- Verordening 2018/685 van de Commissie van 3 mei 2018 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0685&from=NL) (PB L 121 van 16.V.2018) (de kolommen voor abamectine en maleïnehydrazide
worden vervangen)

- Verordening 2018/686 van de Commissie van 4 mei 2018 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0686&from=NL) (PB L 121 van 16.V.2018) (de kolommen voor chloorpyrifos en chloorpyrifos-
methyl worden vervangen en een kolom voor triclopyr wordt toegevoegd)

- Verordening 2018/687 van de Commissie van 4 mei 2018 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0687&from=NL) (PB L 121 van 16.V.2018) (de kolommen voor acibenzolar-S-methyl,
benzovindiflupyr, bifenthrin, deltamethrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimethalin en
teflubenzuron worden vervangen)

- Verordening 2018/832 van de Commissie van 5 juni 2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0832&from=NL) (PB L 140 van 6.VI.2018) (de kolommen voor cyantraniliprole, cymoxanil,
deltamethrin, fenamidone, folpet, mandestrobine, mepiquat, metazachloor, propamocarb, pyrimethanil,
sulfoxaflor en trifloxystrobin worden vervangen; een kolom voor propargite wordt toegevoegd)

- Verordening 2018/960 van de Commissie van 5 juli 2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0960&from=NL) (PB L 169 van 6.VII.2018) (een kolom voor lambda-cyhalothrin wordt
toegevoegd)

- Verordening 2018/1514 van de Commissie van 10 okober 2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R1514&from=NL) (PB L 256 van 12.X.2018) (de kolommen voor abamectine, acibenzolar-S-methyl,
fenhexamide, fluazifop-P, isofetamid en tebuconazool worden vervangen)

- Verordening 2018/1515 van de Commissie van 10 okober 2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R1515&from=NL) (PB L 256 van 12.X.2018) (de kolommen voor difenylamine en oxadixyl worden
geschrapt)
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- Verordening 2018/1516 van de Commissie van 10 okober 2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R1516&from=NL) (PB L 256 van 12.X.2018) (kolommen voor penoxsulam, triflumizool en
triflumuron worden toegevoegd)

- Verordening 2019/38 van de Commissie van 10 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0038&from=NL) (PB L 9 van 11.I.2019, van toepassing vanaf 31 juli 2019) (de kolom voor iprodion
wordt geschrapt)

- Verordening 2019/50 van de Commissie van 11 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0050&from=NL) (PB L 10 van 14.I.2019, rectif PB L 109 van 24.IV.2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0050R(01)&from=NL)) (de kolommen voor clomazone, fluoxastrobin, lambda-
cyhalothrin, mepiquat en thiacloprid worden vervangen; een kolom voor fenpicoxamid wordt toegevoegd)
(rectif. voor lambda-cyhalothrin (met inbegrip van gamma-cyhalothrin) (som van R,S- en S,R-isomeren) (F) en
katoenzaad)

- Verordening 2019/58 van de Commissie van 14 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0038&from=NL) (PB L 12 van 15.I.2019) (de kolom voor linuron wordt geschrapt)

- Verordening 2019/88 van de Commissie van 18 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0088&from=NL) (PB L 22 van 24.I.2019) (de kolom voor acetamiprid wordt vervangen)

- Verordening 2019/89 van de Commissie van 18 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0089&from=NL) (PB L 22 van 24.I.2019) (kolommen voor etofenprox en paclobutrazol worden
toegevoegd en de kolom voor penconazool wordt vervangen)

- Verordening 2019/90 van de Commissie van 18 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0090&from=NL) (PB L 22 van 24.I.2019) (kolommen voor bromuconazool, carboxin,
fenpyrazamine en pyridaben worden toegevoegd en de kolom voor fenbutatinoxide wordt geschrapt)

- Verordening 2019/91 van de Commissie van 18 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0091&from=NL) (PB L 22 van 24.I.2019) (de kolommen voor ethoxysulfuron, ioxynil, molinaat,
picoxystrobin en tepraloxydim worden geschrapt)

- Verordening 2019/552 van de Commissie van 4 april 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0552&from=NL) (PB L 96 van 5.IV.2019) (de kolommen voor azoxystrobin, chloormequat,
cyprodinil, fenpropimorf, fenpyroximaat, oxamyl, prothioconazool en trifloxystrobin worden vervangen)

- Verordening 2019/973 van de Commissie van 13 juni 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0973&from=FR) (PB L 157 van 14.VI.2019) (kolommen voor bispyribac, denatoniumbenzoaat,
fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop en tebufenozide worden toegevoegd)

- Verordening 2019/977 van de Commissie van 13 juni 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0977&from=NL) (PB L 159 van 14.VI.2019) (de kolommen voor aclonifen, fenpyrazamine en
penconazool worden vervangen en een kolom voor mefentrifluconazool wordt toegevoegd)

- Verordening 2019/1015 van de Commissie van 20 juni 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R1015&from=NL) (PB L 165 van 21.VI.2019) (de kolommen voor captan, cyazofamide, kresoxim-
methyl, lambda-cyhalothrin, pyraclostrobine en teflubenzuron worden vervangen en een kolom voor flutianil
wordt toegevoegd)

- Verordening 2019/1176 van de Commissie van 10 juli 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R1176&from=NL) (PB L 185 van 11.VII.2019) (kolommen voor mandipropamid en profoxydim
worden toegevoegd)

- Verordening 2019/1559 van de Commissie van 16 september 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1559&from=NL) (PB L 239 van 17.IX.2019) (kolommen voor cyflufenamid,
fenbuconazool, fluquinconazool en tembotrion worden toegevoegd)
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- Verordening 2019/1561 van de Commissie van 17 september 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1561&from=NL) (PB L 240 van 18.IX.2019) (de kolom voor chloormequat
wordt geschrapt)

- Verordening 2019/1582 van de Commissie van 25 september 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1582&from=NL) (PB L 246 van 26.IX.2019) (de kolom voor imazalil wordt
vervangen)

- Verordening 2019/1791 van de Commissie van 17 oktober 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R1791&from=NL) (PB L 277 van 29.X.2019) (de kolommen voor 2,4-D, cyprodinil, dimethenamid,
fludioxonil, pendimethalin, picolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben en trifloxystrobin worden vervangen, een
kolom voor florpyrauxifen-benzyl wordt toegevoegd en de kolom voor mepiquat wordt geschrapt)

- Verordening 2019/1792 van de Commissie van 17 oktober 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R1792&from=NL) (PB L 277 van 29.X.2019) (de kolommen voor amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-
methyl, imazosulfuron, isoproturon en triasulfuron worden geschrapt)

- Verordening 2020/192 van de Commissie van 12 februari 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R0192&from=NL) (PB L 40 van 13.II.2020) (de kolom voor prochloraz wordt vervangen)

- Verordening 2020/703 van de Commissie van 26 mei 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R0703&from=NL) (PB L 164 van 27.V.2020) (de kolommen voor dimethoaat en omethoaat worden
vervangen – er zijn enkel wijzigingen voor de gegevens van kersen)

- Verordening 2020/770 van de Commissie van 8 juni 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R0770&from=NL) (PB L 184 van 12.VI.2020) (de kolom voor myclobutanil wordt vervangen en
kolommen voor napropamide en sintofen worden toegevoegd)

- Verordening 2020/785 van de Commissie van 9 juni 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R0785&from=NL) (PB L 190 van 16.VI.2020) (kolommen voor chromafenozide, fluometuron,
pencycuron, sedaxaan, tau-fluvalinaat en triazoxide worden toegevoegd)

- Verordening 2020/856 van de Commissie van 9 juni 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R0856&from=NL) (PB L 195 van 19.VI.2020) (de kolommen voor cyantraniliprole, cyazofamid,
cyprodinil, fenpyroximaat, fludioxonil, imazalil, isofetamid, kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid,
propamocarb en pyraclostrobin worden vervangen)

- Verordening 2020/1085 van de Commissie van 23 juli 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R1085R(01)&from=NL) (PB L 239 van 24.VII.2020, rectif. PB L 245 van 30.VII.2020) (de kolommen
voor chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl worden geschrapt)

- Verordening 2020/1565 van de Commissie van 27 oktober 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R1565&from=NL) (PB L 358 van 28.X.2020) (de kolommen voor 1-methylcyclopropeen, bifenazaat,
cyprodinil, mandipropamid en pyridaben worden vervangen)

- Verordening 2020/1566 van de Commissie van 27 oktober 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R1566&from=NL) (PB L 358 van 28.X.2020) (kolommen voor bupirimaat, ethirimol en pyriofenone
worden toegevoegd en de kolom voor carfentrazone-ethyl wordt vervangen)

- Verordening 2020/1633 van de Commissie van 27 oktober 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R1633&from=NL) (PB L 367 van 5.XI.2020) (de kolommen voor azinfos-methyl, bentazon,
dimethomorf, fludioxonil, pyraclostrobin en teflubenzuron worden vervangen en kolommen voor flunoxuron en
fosalone worden toegevoegd)

- Verordening 2021/155 van de Commissie van 9 februari 2021 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?

uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.046.01.0005.01.NLD) (PB L 46 van 10.II.2021) (de kolommen voor tetrachloorkoolstof,
chloorthalonil, chloorprofam, dimethoaat, fenamidone, omethoaat, propiconazool en pymetrozine worden
geschrapt)
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Alle gegevens over de bestrijdingsmiddelen kunnen geraadpleegd worden op de EU – Pesticides database
van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?

event=homepage&language=EN) (enkel in het Engels).

 

 

 

 

 

 

[BIJLAGE III]

(V.C. 149/2008 van 29.I.2008, art. 1)

 

Tijdelijke MRL's als bedoeld in artikel 16, lid 1 en artikel 22, lid 1

 

DEEL A - Tijdelijke MRL's voor stoffen waarvoor geen MRL is vastgesteld krachtens de Richtlijnen
86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=CELEX:32008R0149&from=NL)

 

gewijzigd door:

- Verordening nr. 839/2008 van de Commissie van 31 juli 2008 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2008:234:0001:0216:NL:PDF) (PB L 234 van 30.VIII.2008) (de kolommen voor acequinocyl, acrinathrin,
amidosulfuron, beflubutamid, boscalid, bromide-ion, buprofezin, chloordecone, chloridazon, chloorthal-
dimethyl, clethodim, clopyralid, cymoxanil, cyproconazool, cyprodinil, difenoconazool, diflubenzuron,
dimethomorf, dimoxystrobin, dinocap, dithianon, epoxiconazool, fenazaquin, fenbuconazool, fenpyroximaat,
fipronil, fluazifop-P-butyl, fludioxonil, fluoxastrobin, flusilazool, fosetyl-Al, imidacloprid, lufenuron, mepiquat,
metazachloor, methiocarb, fosalon, fosmet, picloram, pirimicarb, propamocarb, propaquizafop, prosulfocarb,
prothioconazool, pyridaben, pyriproxyfen, quizalofop, simazin, spinosad, spirodiclofen, spiromesifen,
tebuconazool, tebufenpyrad, teflubenzuron, tetraconazool, thiametoxam, tolclofos-methyl, triflumizool en
triflumuron worden vervangen en kolommen voor aminopyralid, chlorantranilipole (DPX E-2Y45), chloorpicrine,
chromafenozide, clomazone, clothianidin, cyflufenamid, fenpropathrin, flonicamid, flubendiamide, fluometuron,
fluopicolide, fluoride-ion, fluorglycofen, flurprimidool, fomesafen, furfural, halosulfuron-methyl, ipconazool,
lactofeen, malathion, mandipropamid, mepronil, meptyldinocap, metaflumizon, orthosulfamuron, oryzalin,
oxadixyl, penoxsulam, fentoaat, pinoxaden, profoxydim, proquinazid, pyrasulfutool, pyroxsulam, quinclorac,
spinetoram (XDE-175), spirotetramat en de vier metabolieten BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy,
BYI08330-monohydroxy en BYI08330 enol-glucoside, sulfurylfluoride, tembotrion, tepraloxydim, topramezone
(BAS 670H), tralkoxydim, triflusulfuron, tritosulfuron, valifenal worden toegevoegd)

- Verordening nr. 256/2009 van de Commissie van 23 maart 2009 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2009:081:0003:0014:NL:PDF) (PB L 81 van 27.III.2009) (de kolom voor fludioxonil wordt vervangen)

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0149&from=NL
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- Verordening nr. 822/2009 van de Commissie van 27 augustus 2009 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:239:0005:0045:NL:PDF) (PB L 239 van 10.IX.2009, rect. PB L 60 van
10.III.2010 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:060:0026:0046:NL:PDF)) (de kolommen voor
fludioxonil, mandipropamid en spirotetramat worden vervangen)

- Verordening nr. 1050/2009 van de Commissie van 28 oktober 2009 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2009:290:0007:0055:NL:PDF) (PB L 290 van 6.IX.2009, rect. PB L 338 van 19.XII.2009 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:338:0105:0106:NL:PDF)) (de kolommen voor clomazone,
cyflufenamid, flufenoxuron, fluopicolide en prothioconazool worden vervangen en kolommen voor
emamectinbenzoaat en pyridalyl worden toegevoegd)

- Verordening nr. 459/2010 van de Commissie van 27 mei 2010 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2010:129:0003:0049:NL:PDF) (PB L 129 van 28.V.2010) (de kolommen voor aminopyralid, boscalid,
buprofezin, chlorantraniliprole, cyprodinil, difenoconazool, flusilazool, fosetyl, imidacloprid, mandipropamid,
metazachloor, prothioconazool, spinetoram, spirotetramat en tebuconazool worden vervangen en de kolom
voor zwavel wordt geschrapt en zwavel wordt toegevoegd in bijlage IV)

- Verordening nr. 750/2010 van de Commissie van 7 juli 2010 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2010:220:0001:0056:NL:PDF) (PB L 220 van 21.VIII.2010) (de kolom voor valifenal wordt vervangen een
kolom voor valifenalaat, de kolommen voor dimethomorf, fludioxonil, pirimicarb, prosulfocarb, tebuconazool en
triclopyr worden vervangen, kolommen voor amisulbrom, ametoctradine en bixafen worden toegevoegd)

- Verordening nr. 765/2010 van de Commissie van 25 augustus 2010 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:226:0001:0037:NL:PDF) (PB L 226 van 28.VIII.2010) (de kolommen
voor clothianidin, difenoconazool, flubendiamide, spirotetramat en thiamethoxam worden vervangen en een
kolom voor nicotine wordt toegevoegd)

- Verordening nr. 893/2010 van de Commissie van 8 oktober 2010 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2010:266:0010:0038:NL:PDF) (PB L 266 van 9.X.2010) (de kolommen voor acequinocyl, fenazaquin,
flonicamid, flutriafol, imidacloprid, metconazool, prothioconazool en tebufenozide worden vervangen)

- Verordening nr. 310/2011 van de Commissie van 28 maart 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:086:0001:0050:NL:PDF) (PB L 86 van 1.IV.2011) (de kolommen voor fomesafen, methabenzthiazuron
en tetradifon worden vervangen)

- Verordening nr. 460/2011 van de Commissie van 12 mei 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:124:0023:0040:NL:PDF) (PB L 124 van 13.V.2011) (de kolom voor chlorantraniliprole (DPX E-2Y45)
wordt vervangen)

- Verordening nr. 508/2011 van de Commissie van 24 mei 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:137:0003:0052:NL:PDF) (PB L 137 van 25.V.2011) (de kolommen voor cyprodinil, difenoconazool,
dimethomorf, proquinazid, prothioconazool, spirotetramat en thiamethoxam worden vervangen)

- Verordening nr. 520/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:140:0002:0047:NL:PDF) (PB L 140 van 27.V.2011) (de kolommen voor boscalid, buprofezin,
fluopicolide, hexythiazox, metaflumizon, prothioconazool en spirodiclofen worden vervangen)

- Verordening nr. 524/2011 van de Commissie van 26 mei 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:142:0001:0056:NL:PDF) (PB L 142 van 28.V.2011) (de kolom voor tebuconazool wordt vervangen en
kolommen voor isopyrazam en bifenyl worden toegevoegd)

- Verordening nr. 812/2011 van de Commissie van 10 augustus 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:208:0001:0022:NL:PDF) (PB L 208 van 13.VIII.2011) (de kolommen voor dimethomorf, fluopicolide,
mandipropamid, metrafenon, nicotine en spirotetramat worden vervangen)

- Verordening nr. 813/2011 van de Commissie van 10 augustus 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:208:0023:0079:NL:PDF) (PB L 208 van 13.VIII.2011) (de kolommen voor acequinocyl,
emamectinbenzoaat, flubendiamide, fludioxonil en novaluron worden vervangen en een kolom voor
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ethametsulfuron-methyl wordt toegevoegd)

- Verordening nr. 978/2011 van de Commissie van 3 oktober 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:258:0012:0069:NL:PDF) (PB L 258 van 4.X.2011) (de kolommen voor bifenyl, chlorantraniliprole,
cyflufenamid, cymoxanil, dichloorprop-P, difenoconazool, dimethomorf, epoxiconazool, flutriafol, isopyrazam,
propamocarb, pyrimethanil en spirotetramat worden vervangen en een kolom voor fluxapyroxad wordt
toegevoegd)

- Verordening nr. 270/2012 van de Commissie van 26 maart 2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2012:089:0005:0063:NL:PDF) (PB L 89 van 27.III.2012) (de kolommen voor amidosulfuron, bixafen,
cyproconazool, malathion en spinosad worden vervangen en kolommen voor fluopyram en imazapic worden
toegevoegd)

- Verordening nr. 322/2012 van de Commissie van 16 april 2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2012:105:0001:0040:NL:PDF) (PB L 105 van 17.IV.2012) (de kolommen voor clopyralid en dimethomorf
worden vervangen en een kolom voor fenpyrazamine wordt toegevoegd)

- Verordening nr. 441/2012 van de Commissie van 24 mei 2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2012:135:0004:0056:NL:PDF) (PB L 135 van 25.V.2012) (de kolommen voor boscalid, chlorantraniliprole,
clothianidin, cyproconazool, dicamba, difenoconazool, dinocap, fenpyroximaat, flubendiamide, fludioxonil,
meptyldinocap, novaluron en thiamethoxam worden vervangen en een kolom voor cadusafos wordt
toegevoegd)

- Verordening nr. 473/2012 van de Commissie van 4 juni 2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2012:144:0025:0038:NL:PDF) (PB L 144 van 5.VI.2012) (de kolom voor spinetoram (XDE-175) wordt
vervangen)

- Verordening nr. 556/2012 van de Commissie van 26 juni 2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2012:166:0067:0080:NL:PDF) (PB L 166 van 27.VI.2012) (de kolom voor spinosad wordt vervangen)

- Verordening nr. 592/2012 van de Commissie van 4 juli 2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2012:176:0001:0037:NL:PDF) (PB L 176 van 6.VII.2012) (de kolommen voor cyprodinil, fluopicolide,
hexythiazox, metaldehyde, oxadixyl en fosmet worden vervangen en een kolom voor isoprothiolane wordt
toegevoegd)

- Verordening nr. 899/2012 van de Commissie van 21 september 2012 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:273:0001:0075:NL:PDF) (PB L 273 van 6.X.2012) (de kolommen voor
dimethipin, methopreen, fosalon en quinclorac worden vervangen en de kolommen voor alachloor, anilazin,
butylaat, chloorthal-dimethyl, chloorthiamide, dichlobenil, diniconazool, flufenzin, lactofeen, mepronil, monuron,
oxycarboxin, propachloor, trichloorfon en trifluralin worden geschrapt)

- Verordening nr. 897/2012 van de Commissie van 1 oktober 2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2012:266:0001:0031:NL:PDF) (PB L 266 van 2.X.2012) (de kolommen voor amisulbrom, diflufenican,
dimoxystrobin en nicotine worden vervangen)

- Verordening nr. 34/2013 van de Commissie van 16 januari 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:025:0049:0073:NL:PDF) (PB L 25 van 26.I.2013) (de kolommen voor ametoctradin, cyproconazool,
difenoconazool, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpyrad en tetraconazool worden vervangen)

- Verordening nr. 35/2013 van de Commissie van 18 januari 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:025:0049:0073:NL:PDF) (PB L 25 van 26.I.2013) (de kolom voor dimethomorf wordt vervangen)

- Verordening nr. 241/2013 van de Commissie van 14 maart 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:075:0001:0024:NL:PDF) (PB L 75 van 19.III.2013) (de kolommen voor chlorantraniliprole en fludioxonil
worden vervangen)
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- Verordening nr. 293/2013 van de Commissie van 20 maart 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:096:0001:0030:NL:PDF) (PB L 96 van 5.IV.2013) (de kolommen voor emamectinbenzoaat, etofenprox,
flutriafol, fosmet, spinosad en spirotetramat worden vervangen)

- Verordening nr. 251/2013 van de Commissie van 22 maart 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:088:0001:0044:NL:PDF) (PB L 88 van 27.III.2013) (de kolommen voor aminopyralid, fluazinam,
fluopicolide, proquinazid en tembotrion worden vervangen en een kolom voor penthiopyrad wordt toegevoegd)

- Verordening nr. 500/2013 van de Commissie van 30 mei 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:151:0001:0032:NL:PDF) (PB L 151 van 4.VI.2013, rect. PB L 245 van 14.IX.2013 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:245:0027:0027:NL:PDF)) (de kolommen voor clothianidin,
fenpyrazamine, metrafenon, quizalofop-P, spiromesifen, tebuconazool en thiamethoxam worden vervangen)

- Verordening nr. 668/2013 van de Commissie van 12 juli 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:192:0039:0071:NL:PDF) (PB L 192 van 13.VII.2013, rect. PB L 64 van 7.III.2015 (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0668R(02)&from=NL)) (de kolommen voor 2,4-DB,
dimethomorf, indoxacarb en pyraclostrobine worden geschrapt)

- Verordening nr. 772/2013 van de Commissie van 8 augustus 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:217:0001:0027:NL:PDF) (PB L 217 van 13.VIII.2013) (een kolom voor difenylamine wordt toegevoegd)

- Verordening nr. 777/2013 van de Commissie van 12 augustus 2013 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:221:0001:0048:NL:PDF) (PB L 221 van 17.VIII.2013, rect. PB L 245
van 14.IX.2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:245:0027:0027:NL:PDF)) (de kolommen voor
clodinafop, clomazone, diuron, ethalfluralin, ioxynil, iprovalicarb, maleïnehydrazide, mepanipyrim,
metconazool, prosulfocarb en tepraloxydim worden geschrapt)

- Verordening nr. 834/2013 van de Commissie van 30 augustus 2013 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:233:0011:0042:NL:PDF) (PB L 233 van 31.VIII.2013) (de kolommen
voor acequinocyl, bixafen, difenoconazool, fludioxonil, isopyrazam en prothioconazool worden vervangen)

- Verordening nr. 1004/2013 van de Commissie van 15 oktober 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:279:0010:0056:NL:PDF) (PB L 279 van 19.X.2013) (de kolommen voor cyproconazool, cyprodinil,
fluopyram, nicotine en penthiopyrad worden vervangen en een kolom voor 8-hydroxyquinoline wordt
toegevoegd)

- Verordening nr. 1138/2013 van de Commissie van 8 november 2013 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:307:0001:0044:NL:PDF) (PB L 307 van 16.XI.2013) (de kolom voor
dodine wordt vervangen)

- Verordening nr. 1317/2013 van de Commissie van 16 december 2013 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:339:0001:0043:NL:PDF) (PB L 339 van 17.XII.2013) (de kolommen
voor 2,4-D, beflubutamide, cyclanilide, diniconazool, florasulam, metolachloor en S-metolachloor, en
milbemectin worden geschrapt)

- Verordening nr. 36/2014 van de Commissie van 16 januari 2014 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2014:017:0001:0041:NL:PDF) (PB L 17 van 21.I.2014) (de kolommen voor aminopyralid, chlorantraniliprole,
cyflufenamid, mepiquat en propamocarb worden vervangen en een kolom voor pyriofenon wordt toegevoegd)

- Verordening nr. 61/2014 van de Commissie van 24 januari 2014 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2014:022:0001:0032:NL:PDF) (PB L 22 van 25.I.2014) (de kolommen voor cyromazin, fenpropidin,
formetanaat, oxamyl en tebuconazool worden geschrapt)

- Verordening nr. 79/2014 van de Commissie van 29 januari 2014 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2014:027:0009:0055:NL:PDF) (PB L 27 van 30.I.2014) (de kolommen voor fludioxonil en thiobencarb worden
geschrapt)
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- Verordening nr. 87/2014 van de Commissie van 31 januari 2014 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2014:035:0001:0048:NL:PDF) (PB L 35 van 5.II.2014) (de kolommen voor butralin, chloortoluron en
trinexapac worden geschrapt)

- Verordening nr. 289/2014 van de Commissie van 21 maart 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?

uri=uriserv:OJ.L_.2014.087.01.0049.01.NLD) (PB L 87 van 22.III.2014) (de kolom voor propamocarb wordt geschrapt)

- Verordening nr. 318/2014 van de Commissie van 27 maart 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2014_093_R_0028_01&from=NL) (PB L 93 van 28.III.2014) (de kolommen voor metaflumizon en
teflubenzuron worden vervangen)

- Verordening nr. 364/2014 van de Commissie van 4 april 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?

uri=uriserv:OJ.L_.2014.112.01.0001.01.NLD) (PB L 112 van 15.IV.2014) (de kolommen voor fenpyroximaat,
flubendiamide, isopyrazam en spirotetramat worden vervangen)

- Verordening nr. 398/2014 van de Commissie van 22 april 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?

uri=uriserv:OJ.L_.2014.119.01.0003.01.NLD) (PB L 119 van 23.IV.2014) (de kolommen voor benthiavalicarb en
forchlorfenuron worden geschrapt)

- Verordening nr. 491/2014 van de Commissie van 5 mei 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2014_146_R_0001&from=NL) (PB L 146 van 16.V.2014) (de kolommen voor ametoctradin, cycloxydim,
fenbuconazool, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, glufosinaat-ammonium, imidacloprid, penthiopyrad en
spinetoram worden vervangen en een kolom voor dinotefuran wordt toegevoegd)

- Verordening nr. 588/2014 van de Commissie van 2 juni 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2014_164_R_0005&from=NL) (PB L 164 van 3.VI.2014) (de kolom voor gibberellinezuur wordt geschrapt)

- Verordening nr. 617/2014 van de Commissie van 3 juni 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:L:2014:171:FULL&from=NL) (PB L 171 van 11.VI.2014) (de kolommen voor ethoxysulfuron, metsulfuron-
methyl, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron en thifensulfuron-methyl worden geschrapt)

- Verordening nr. 703/2014 van de Commissie van 19 juni 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2014_186_R_0001&from=FR) (PB L 186 van 26.VI.2014) (de kolommen voor acibenzolar, ethoxyquine,
flusilazool, isoxaflutool, molinaat, propoxycarbazon en pyraflufen-ethyl worden geschrapt)

- Verordening nr. 737/2014 van de Commissie van 24 juni 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2014_202_R_0001&from=NL) (PB L 202 van 10.VII.2014) (de kolommen voor cyflufenamid, dicamba,
fluopicolide, flutriafol, fosetyl, isoprothiolane, mandipropamid, metaldehyde, fosmet, picloram, pyriproxyfen en
spinosad worden vervangen en een kolom voor saflufenacil wordt toegevoegd)

- Verordening nr. 991/2014 van de Commissie van 19 september 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_279_R_0001&from=NL) (PB L 279 van 23.IX.2014) (de kolom voor fosetyl wordt
vervangen)

- Verordening nr. 1119/2014 van de Commissie van 16 oktober 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_304_R_0004&from=NL) (PB L 304 van 23.X.2014) (kolommen voor
benzalkoniumchloride en didecyldimethylammoniumchloride worden toegevoegd)

- Verordening nr. 1126/2014 van de Commissie van 17 oktober 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_305_R_0002&from=NL) (PB L 305 van 24.X.2014) (de kolommen voor asulam,
cyaanamide, dichloran, flumioxazine, flupyrsulfuron-methyl, picolinafen en propisochloor worden geschrapt)

- Verordening nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_305_R_0003&from=NL) (PB L 305 van 24.X.2014) (de kolommen voor amitrol,
dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en pyridaat worden geschrapt)

- Verordening nr. 1146/2014 van de Commissie van 23 oktober 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_308_R_0002&from=NL) (PB L 308 van 29.X.2014) (de kolommen voor
benfluralin, bentazon, bromoxynil, chloorthalonil, famoxadone, imazamox en propanil worden geschrapt)
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- Verordening 2015/399 van de Commissie van 25 februari 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2015_071_R_0001&from=NL) (PB L 71 van 14.III.2015) (de kolommen voor malathion en spirotetramat
worden vervangen en kolommen voor 1,4-dimethylnaftaleen en imazapyr worden toegevoegd)

- Verordening 2015/400 van de Commissie van 25 februari 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2015_071_R_0002&from=NL) (PB L 71 van 14.III.2015) (de kolommen voor cyprodinil, iprodion,
metaldehyde, metazachloor en propargite worden geschrapt)

- Verordening 2015/401 van de Commissie van 25 februari 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2015_071_R_0003&from=NL) (PB L 71 van 14.III.2015) (de kolommen voor chromafenozide, dicamba,
difenoconazool, fenpyrazamine, fluazinam, nicotine en tau-fluvalinaat worden vervangen)

- Verordening 2015/552 van de Commissie van 7 april 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_092_R_0005&from=FR) (PB L 92 van 8.IV.2015) (de kolommen voor dimethenamid-P, prohexadion,
1,3-dichloorpropeen en bifenox worden geschrapt)

- Verordening 2015/603 van de Commissie van 13 april 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_100_R_0003&from=NL) (PB L 100 van 17.IV.2015, rect. PB L 234 van 8.IX.2015 (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_234_R_0008&from=NL)) (de kolommen voor acetochloor,
chloorpicrine, diflufenican, flurprimidol, flutolanil en spinosad worden geschrapt)

- Verordening 2015/845 van de Commissie van 27 mei 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2015_138_R_0001&from=NL) (PB L 138 van 4.VI.2015) (de kolommen voor chlorantraniliprole, dicamba,
difenoconazool, glufosinaat-ammonium, imazapic, imazapyr, mandipropamid, penthiopyrad en spirotetramat
worden vervangen en een kolom voor cyantraniliprole wordt toegevoegd)

- Verordening 2015/846 van de Commissie van 28 mei 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_140_R_0001&from=NL) (PB L 140 van 5.VI.2015) (de kolommen voor ametoctradin, amisulbrom,
bupirimaat, ethirimol, fluopicolide, imazapic en tau-fluvalinaat worden vervangen)

- Verordening 2015/868 van de Commissie van 26 mei 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_145_R_0001&from=NL) (PB L 145 van 10.VI.2015) (de kolommen voor flucycloxuron en fenothrin
worden geschrapt)

- Verordening 2015/1040 van de Commissie van 30 juni 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32015R1040&from=NL) (PB L 167 van 1.VII.2015) (de kolommen voor dimoxystrobin en metrafenon
worden geschrapt)

- Verordening 2015/1101 van de Commissie van 8 juli 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_181_R_0002&from=NL) (PB L 181 van 9.VII.2015) (de kolommen voor difenoconazool, fluopicolide,
fluopyram en isopyrazam worden vervangen)

- Verordening 2015/1200 van de Commissie van 22 juli 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_195_R_0001&from=NL) (PB L 195 van 23.VII.2015) (de kolom voor amidosulfuron wordt geschrapt)

- Verordening 2015/1910 van de Commissie van 21 oktober 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32015R1910&from=NL) (PB L 280 van 24.X.2015) (de kolom voor guazatine wordt geschrapt)

- Verordening 2015/2075 van de Commissie van 18 november 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2075&from=NL) (PB L 302 van 19.XI.2015, rectif. PB L 314 van 1.XII.2015
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2075R(01)&from=NL)) (de kolommen voor
dichloorprop, haloxyfop inclusief haloxyfop-R en oryzalin worden geschrapt)

- Verordening 2016/1 van de Commissie van 3 december 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0001&from=NL) (PB L 2 van 5.I.2016) (de kolommen voor boscalid, dazomet, fluazifop-P,
picloram, pyridaben, pyriofenon en tebufenpyrad worden vervangen en een kolom voor sulfoxaflor wordt
toegevoegd)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_071_R_0001&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_071_R_0002&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_071_R_0003&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_092_R_0005&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_100_R_0003&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_234_R_0008&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_138_R_0001&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_140_R_0001&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_145_R_0001&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1040&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_181_R_0002&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_195_R_0001&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1910&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2075&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2075R(01)&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0001&from=NL


- Verordening 2016/46 van de Commissie van 18 januari 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0046&from=NL) (PB L 12 van 19.I.2016) (de kolommen voor oxadixyl en spinetoram worden
vervangen)

- Verordening 2016/53 van de Commissie van 19 januari 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2016_013_R_0003&from=NL) (PB L 13 van 20.I.2016) (de kolommen voor diethofencarb en metosulam
worden geschrapt)

- Verordening 2016/67 van de Commissie van 19 januari 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0067&from=NL) (PB L 15 van 22.I.2016) (de kolommen voor ametoctradin, difenylamine,
flonicamide, fluazinam, fluoxastrobin en prothioconazool worden vervangen)

- Verordening 2016/71 van de Commissie van 26 januari 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0071&from=NL) (PB L 20 van 27.I.2016) (de kolommen voor 1-methylcyclopropeen, flonicamide,
flutriafol, pethoxamide, pirimicarb, prothioconazool en teflubenzuron worden geschrapt)

- Verordening 2016/156 van de Commissie van 18 januari 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2016_031_R_0001&from=NL) (PB L 31 van 6.II.2016) (de kolommen voor boscalid, clothianidin,
thiamethoxam en tolclofos-methyl worden geschrapt)

- Verordening 2016/486 van de Commissie van 29 maart 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0486&from=NL) (PB L 90 van 6.IV.2016) (de kolommen voor cycloxydim, fenoxycarb, fluopicolide,
fluxapyroxad en tefluthrin worden vervangen en kolommen voor difluorazijnzuur en flupyradifuron worden
toegevoegd)

- Verordening 2016/567 van de Commissie van 6 april 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0567&from=NL) (PB L 100 van 15.IV.2016) (de kolommen voor chlorantraniliprole, fluopyram,
spirodiclofen en sulfoxaflor worden vervangen en kolommen voor cyflumetofen en sedaxaan worden
toegevoegd)

- Verordening 2016/1002 van de Commissie van 17 juni 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1002&from=NL) (PB L 167 van 24.VI.2016) (de kolommen voor dodine en glufosinaat worden
geschrapt)

- Verordening 2016/1003 van de Commissie van 17 juni 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1003&from=NL) (PB L 167 van 24.VI.2016) (de kolommen voor acequinocyl, fluopicolide, fosetyl,
mepiquat en proquinazid worden vervangen)

- Verordening 2016/1015 van de Commissie van 17 juni 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1015&from=NL) (PB L 172 van 29.VI.2016, rectif. PB L 340 van 15.XII.2016 (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1015R(01)&from=NL)) (de kolommen voor 1-naftylaceetamide,
1-naftylazijnzuur, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazool, mepiquat en tralkoxydim worden geschrapt)

- Verordening 2016/1785 van de Commissie van 7 oktober 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1785&from=NL) (PB L 273 van 8.X.2016) (de kolommen voor cymoxanil en fosfines en fosfiden
worden geschrapt)

- Verordening 2016/1822 van de Commissie van 13 oktober 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1822&from=NL) (PB L 281 van 18.X.2016) (de kolommen voor aclonifen, deltamethrin, fluazinam,
methomyl en sulcotrione worden geschrapt)

- Verordening 2016/1902 van de Commissie van 27 oktober 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1902&from=NL) (PB L 298 van 4.XI.2016) (de kolommen voor ametoctradin, difluorazijnzuur,
fenpyrazamine, fluazinam, flupyradifuron, fluxapyroxad, proquinazid, pyriproxyfen en spirodiclofen worden
vervangen)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0046&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2016_013_R_0003&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0067&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0071&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2016_031_R_0001&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0486&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0567&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1002&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1003&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1015&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1015R(01)&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1785&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1822&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1902&from=NL


- Verordening 2017/170 van de Commissie van 30 januari 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0170&from=NL) (PB L 30 van 3.II.2017) (de kolommen voor bifenthrin, carbetamide, cinidon-ethyl,
fenpropimorf en triflusulfuron worden geschrapt)

- Verordening 2017/171 van de Commissie van 30 januari 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0171&from=NL) (PB L 30 van 3.II.2017) (de kolommen voor aminopyralide, cyflufenamid,
cyproconazool, fluopyram en propaquizafop worden vervangen en de kolom voor cyantraniliprole wordt
geschrapt)

- Verordening 2017/405 van de Commissie van 8 maart 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0405&from=NL) (PB L 63 van 9.III.2017) (de kolom voor sulfoxaflor wordt geschrapt)

- Verordening 2017/623 van de Commissie van 30 maart 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0623&from=NL) (PB L 93 van 6.IV.2017) (de kolommen voor acequinocyl en metribuzin worden
vervangen)

- Verordening 2017/626 van de Commissie van 31 maart 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0626&from=NL) (PB L 96 van 7.IV.2017) (de kolommen voor difenoconazool, fluopyram,
fluxapyroxad, imazapic, imazapyr en spirotetramat worden vervangen)

- Verordening 2017/627 van de Commissie van 3 april 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0627&from=NL) (PB L 96 van 7.IV.2017) (de kolom voor fenpyroximaat wordt geschrapt)

- Verordening 2017/693 van de Commissie van 7 april 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0693&from=NL) (PB L 101 van 13.IV.2017) (de kolom voor tebufenpyrad wordt geschrapt)

- Verordening 2017/983 van de Commissie van 9 juni 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0983&from=NL) (PB L 148 van 10.VI.2017) (de kolom voor tricyclazool wordt geschrapt)

- Verordening 2017/978 van de Commissie van 9 juni 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0978&from=NL) (PB L 151 van 14.VI.2017) (de kolommen voor fluopyram en nicotine worden
vervangen)

- Verordening 2017/1016 van de Commissie van 14 juni 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R1016&from=NL) (PB L 159 van 21.VI.2017) (de kolommen voor chlorantraniliprole, penthiopyrad
en spirotetramat worden vervangen)

- Verordening 2017/1164 van de Commissie van 22 juni 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R1164&from=NL) (PB L 170 van 1.VII.2017) (de kolommen voor acrinathrin, metalaxyl en
thiabendazool worden geschrapt)

- Verordening 2017/1777 van de Commissie van 29 september 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1777&from=FR) (PB L 253 van 30.IX.2017) (de kolommen voor etridiazool,
spinetoram en tau-fluvalinaat  worden vervangen)

- Verordening 2018/70 van de Commissie van 16 januari 2018 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0070&from=NL) (PB L 12 van 17.I.2018) (de kolommen voor ametoctradin, cyproconazool en
difenoconazool worden vervangen)

- Verordening 2018/73 van de Commissie van 16 januari 2018 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0073&from=NL) (PB L 13 van 18.I.2018) (een kolom voor kwikverbindingen wordt toegevoegd)

- Verordening 2018/78 van de Commissie van 16 januari 2018 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0078&from=NL) (PB L 14 van 17.I.2018) (de kolommen voor dimethachloor en lufenuron worden
geschrapt)

- Verordening 2018/685 van de Commissie van 3 mei 2018 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0685&from=NL) (PB L 121 van 16.V.2018) (de kolommen voor fluopyram, fluxapyroxad en
tefluthrin worden vervangen)
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- Verordening 2018/686 van de Commissie van 4 mei 2018 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0686&from=NL) (PB L 121 van 16.V.2018) (de kolom voor triclopyr wordt geschrapt)

- Verordening 2018/687 van de Commissie van 4 mei 2018 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0687&from=NL) (PB L 121 van 16.V.2018) (de kolommen voor bixafen en chlorantraniliprole
worden vervangen)

- Verordening 2018/832 van de Commissie van 5 juni 2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0832&from=NL) (PB L 140 van 6.VI.2018, rectif. PB L 247 van 3.X.2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0832R(01)&from=NL)) (de kolommen voor difenoconazool, flubendiamide,
fluopicolide en fosetyl worden vervangen)

- Verordening 2018/960 van de Commissie van 5 juli 2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0960&from=NL) (PB L 169 van 6.VII.2018) (de kolom voor lambda-cyhalothrin wordt geschrapt)

- Verordening 2018/1514 van de Commissie van 10 okober 2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R1514&from=NL) (PB L 256 van 12.X.2018) (de kolommen voor clopyralid, emamectine en
fenpyrazamine worden vervangen)

- Verordening 2019/50 van de Commissie van 11 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0050&from=NL) (PB L 10 van 14.I.2019) (de kolommen voor chlorantraniliprole, fenazaquin en
valifenalaat worden vervangen)

- Verordening 2019/89 van de Commissie van 18 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0089&from=NL) (PB L 22 van 24.I.2019) (de kolommen voor etofenprox en paclobutrazol worden
geschrapt)

- Verordening 2019/90 van de Commissie van 18 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0090&from=NL) (PB L 22 van 24.I.2019) (de kolommen voor bromuconazool, carboxin,
fenpyrazamine en pyridaben worden geschrapt)

- Verordening 2019/91 van de Commissie van 18 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0091&from=NL) (PB L 22 van 24.I.2019) (de kolommen voor buprofezin, diflubenzuron en
ethoxysulfuron worden geschrapt)

- Verordening 2019/552 van de Commissie van 4 april 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0552&from=NL) (PB L 96 van 5.IV.2019) (de kolommen voor difenoconazool, fluopyram, fosetyl,
isoprothiolane, isopyrazam en spinetoram worden vervangen)

- Verordening 2019/973 van de Commissie van 13 juni 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0973&from=FR) (PB L 157 van 14.VI.2019) (de kolommen voor fenoxycarb, flurochloridon,
quizalofop, propaquizafop en tebufenozide worden geschrapt)

- Verordening 2019/1015 van de Commissie van 20 juni 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R1015&from=NL) (PB L 165 van 21.VI.2019) (de kolommen voor aminopyralide, mandipropamid,
spiromesifen, spirotetramat en tetraconazool worden vervangen)

- Verordening 2019/1176 van de Commissie van 10 juli 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R1176&from=NL) (PB L 185 van 11.VII.2019) (de kolommen voor mandipropamid en profoxydim
worden geschrapt)

- Verordening 2019/1559 van de Commissie van 16 september 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1559&from=NL) (PB L 239 van 17.IX.2019) (de kolommen voor cyflufenamid,
fenbuconazool, fluquinconazool en tembotrion worden geschrapt)

- Verordening 2019/1561 van de Commissie van 17 september 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1561&from=NL) (PB L 240 van 18.IX.2019) (een kolom voor chloormequat
wordt toegevoegd)
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- Verordening 2019/1791 van de Commissie van 17 oktober 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R1791&from=NL) (PB L 277 van 29.X.2019) (de kolom voor fluopyram wordt vervangen en een
kolom voor mepiquat wordt toegevoegd)

- Verordening 2019/1792 van de Commissie van 17 oktober 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R1792&from=NL) (PB L 277 van 29.X.2019) (de kolom voor orthosulfamuron wordt geschrapt)

- Verordening 2020/749 van de Commissie van 4 juni 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R0749&from=NL) (PB L 178 van 8.VI.2020) (een kolom voor chloraat wordt toegevoegd)

- Verordening 2020/770 van de Commissie van 8 juni 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R0770&from=NL) (PB L 184 van 12.VI.2020) (de kolom voor napropamide wordt geschrapt)

- Verordening 2020/785 van de Commissie van 9 juni 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R0785&from=NL) (PB L 190 van 16.VI.2020) (de kolommen voor chromafenozide, fluometuron,
pencycuron, sedaxaan, tau-fluvalinaat en triazoxide worden geschrapt)

- Verordening 2020/856 van de Commissie van 9 juni 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R0856&from=NL) (PB L 195 van 19.VI.2020) (de kolommen voor fluxapyroxad, pyriofenone,
pyriproxyfen en spinetoram worden vervangen)

- Verordening 2020/1565 van de Commissie van 27 oktober 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R1565&from=NL) (PB L 358 van 28.X.2020) (de kolommen voor chlorantraniliprole en
chloormequat worden vervangen)

- Verordening 2020/1566 van de Commissie van 27 oktober 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R1566&from=NL) (PB L 358 van 28.X.2020) (de kolommen voor bupirimaat, ethirimol en
pyriofenone xorden geschrapt)

- Verordening 2020/1633 van de Commissie van 27 oktober 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R1633&from=NL) (PB L 367 van 5.XI.2020) (de kolommen voor flufenoxuron, oxadiazon en
fosalone worden geschrapt)

- Verordening 2021/155 van de Commissie van 9 februari 2021 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?

uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.046.01.0005.01.NLD) (PB L 46 van 10.II.2021) (de kolommen voor ethoprofos en methiocarb
worden geschrapt)

 

Alle gegevens over de bestrijdingsmiddelen kunnen geraadpleegd worden op de EU – Pesticides database
van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?

event=homepage&language=EN) (enkel in het Engels).

 

DEEL B - Tijdelijke MRL's voor niet in bijlage I bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG
omschreven producten (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0149&from=NL)

 

gewijzigd door:

- Verordening nr. 839/2008 van de Commissie van 31 juli 2008 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2008:234:0001:0216:NL:PDF) (PB L 234 van 30.VIII.2008) (de kolommen voor acefaat, azinfos-methyl,
chloorpyrifos, chloorpyrifos-methyl, cyfluthrin, cypermethrin, diazinon, dichloorvos, dicofol, dimethoaat,
endosulfan, ethion, fenitrothion, fluroxypyr, indoxacarb, metalaxyl, methamidofos, parathion, parathion-methyl,
foraat, pyraclostrobin, pirimifos-methyl, pymetrozine, quintozeen, thiacloprid en trifloxystrobin worden
vervangen, een kolom voor permethrin wordt toegevoegd en de kolom voor malathion wordt geschrapt)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.046.01.0005.01.NLD
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0149&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:234:0001:0216:NL:PDF


- Verordening nr. 822/2009 van de Commissie van 27 augustus 2009 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:239:0005:0045:NL:PDF) (PB L 239 van 10.IX.2009, rect. PB L 60 van
10.III.2010 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:060:0026:0046:NL:PDF)) (de kolommen voor
cyprodinil en fluroxypyr worden vervangen)

- Verordening nr. 1050/2009 van de Commissie van 28 oktober 2009 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2009:290:0007:0055:NL:PDF) (PB L 290 van 6.XI.2009, rect. PB L 338 van 19.XII.2009 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:338:0105:0106:NL:PDF)) (de kolommen voor acetamiprid,
famoxadone, fenbutatinoxide, indoxacarb en trifloxystrobin worden vervangen)

- Verordening nr. 459/2010 van de Commissie van 27 mei 2010 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2010:129:0003:0049:NL:PDF) (PB L 129 van 28.V.2010) (de kolom voor Isoxaflutool wordt gewijzigd, de
kolom voor ethefon wordt geschrapt, de kolommen voor azoxystrobin, cypermethrin, indoxacarb, fenitrothion,
lambda-cyhalothrin, methomyl, profenofos, pyraclostrobin, thiacloprid, triadimefon, triadimenol en trifloxystrobin
worden vervangen)

- Verordening nr. 750/2010 van de Commissie van 7 juli 2010 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2010:220:0001:0056:NL:PDF) (PB L 220 van 21.VIII.2010) (de kolommen voor pyraclostrobine en
acibenzolar-S-methyl worden vervangen)

- Verordening nr. 310/2011 van de Commissie van 28 maart 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:086:0001:0050:NL:PDF) (PB L 86 van 1.IV.2011) (de kolommen voor aldicarb, broompropylaat,
chloorfenvinfos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, methidathion, simazin en triforine vervangen)

- Verordening nr. 508/2011 van de Commissie van 24 mei 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:137:0003:0052:NL:PDF) (PB L 137 van 25.V.2011) (de kolommen voor abamectine, acetamiprid,
fenhexamide en trifloxystrobin worden vervangen)

- Verordening nr. 520/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:140:0002:0047:NL:PDF) (PB L 140 van 27.V.2011) (de kolommen voor cypermethrin, indoxacarb en
methoxyfenozide worden vervangen)

- Verordening nr. 524/2011 van de Commissie van 26 mei 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:142:0001:0056:NL:PDF) (PB L 142 van 28.V.2011) (de kolommen voor deltamethrin, ethofumesaat,
propiconazool, pymetrozine (rect. PB L 79 van 21.III.2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:079:0034:0035:NL:PDF)) en pyrimethanil worden vervangen)

- Verordening nr. 559/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:152:0001:0021:NL:PDF) (PB L 152 van 11.VI.2011) (de kolommen voor ethefon, fenamifos, triasulfuron
en triticonazool worden geschrapt)

- Verordening nr. 813/2011 van de Commissie van 10 augustus 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:208:0023:0079:NL:PDF) (PB L 208 van 13.VIII.2011) (de kolommen voor kresoxim-methyl en
methoxyfenozide worden vervangen)

- Verordening nr. 978/2011 van de Commissie van 3 oktober 2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:258:0012:0069:NL:PDF) (PB L 258 van 4.X.2011) (de kolommen voor acetamiprid en pyraclostrobine
worden vervangen)

- Verordening nr. 270/2012 van de Commissie van 26 maart 2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2012:089:0005:0063:NL:PDF) (PB L 89 van 27.III.2012) (de kolommen voor azoxystrobin en bentazon
worden vervangen)

- Verordening nr. 322/2012 van de Commissie van 16 april 2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2012:105:0001:0040:NL:PDF) (PB L 105 van 17.IV.2012) (de kolommen voor folpet en pendimethalin worden
vervangen)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:239:0005:0045:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:060:0026:0046:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:290:0007:0055:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:338:0105:0106:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:129:0003:0049:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:220:0001:0056:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:086:0001:0050:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:137:0003:0052:NL:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:152:0001:0021:NL:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:105:0001:0040:NL:PDF


- Verordening nr. 441/2012 van de Commissie van 24 mei 2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2012:135:0004:0056:NL:PDF) (PB L 135 van 25.V.2012) (de kolommen voor bifenazaat, bifenthrin,
chloorthalonil, deltamethrin, etoxazool, glyfosaat, metalaxyl-M en triazofos worden vervangen)

- Verordening nr. 899/2012 van de Commissie van 21 september 2012 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:273:0001:0075:NL:PDF) (PB L 273 van 6.X.2012) (de kolommen voor
acefaat, azocyclotin, chloorfenapyr, cyhexatin, diazinon, dicofol, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, disulfoton,
fenitrothion, methamidofos, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, foraat, procymidon, profenofos en
quintozeen worden vervangen en de kolommen voor benfuracarb, captafol, furathiocarb, hexaconazool,
monocrotofos, tridemorf en tolylfluanide worden geschrapt)

- Verordening nr. 897/2012 van de Commissie van 1 oktober 2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2012:266:0001:0031:NL:PDF) (PB L 266 van 2.X.2012) (de kolommen voor acibenzolar-S-methyl,
cyazofamide en methoxyfenozide worden vervangen)

- Verordening nr. 293/2013 van de Commissie van 20 maart 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:096:0001:0030:NL:PDF) (PB L 96 van 5.IV.2013) (de kolommen voor etoxazool en glyfosaat worden
vervangen)

- Verordening nr. 251/2013 van de Commissie van 22 maart 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:088:0001:0044:NL:PDF) (PB L 88 van 27.III.2013) (de kolommen voor bifenazaat, captan, kresoxim-
methyl en pyridaat worden vervangen)

- Verordening nr. 500/2013 van de Commissie van 30 mei 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:151:0001:0032:NL:PDF) (PB L 151 van 4.VI.2013, rect. PB L 245 van 14.IX.2013 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:245:0027:0027:NL:PDF)) (de kolom voor azoxystrobin wordt
vervangen)

- Verordening nr. 668/2013 van de Commissie van 12 juli 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:192:0039:0071:NL:PDF) (PB L 192 van 13.VII.2013, rect. PB L 64 van 7.III.2015 (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0668R(02)&from=NL)) (de kolommen voor 2,4-DB,
dimethomorf, indoxacarb en pyraclostrobine worden geschrapt)

- Verordening nr. 772/2013 van de Commissie van 8 augustus 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:217:0001:0027:NL:PDF) (PB L 217 van 13.VIII.2013) (de kolom voor difenylamine wordt geschrapt)

- Verordening nr. 777/2013 van de Commissie van 12 augustus 2013 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:221:0001:0048:NL:PDF) (PB L 221 van 17.VIII.2013, rect. PB L 245
van 14.IX.2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:245:0027:0027:NL:PDF)) (de kolommen voor
clodinafop, clomazone, diuron, ethalfluralin, ioxynil, iprovalicarb, maleïnehydrazide, mepanipyrim,
metconazool, prosulfocarb en tepraloxydim worden geschrapt)

- Verordening nr. 834/2013 van de Commissie van 30 augustus 2013 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:233:0011:0042:NL:PDF) (PB L 233 van 31.VIII.2013) (de kolom voor
lambda-cyhalothrin wordt vervangen)

- Verordening nr. 1004/2013 van de Commissie van 15 oktober 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:279:0010:0056:NL:PDF) (PB L 279 van 19.X.2013) (de kolom voor pendimethalin wordt vervangen)

- Verordening nr. 1138/2013 van de Commissie van 8 november 2013 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:307:0001:0044:NL:PDF) (PB L 307 van 16.XI.2013) (de kolom voor
bitertanol wordt vervangen en de kolommen voor chloorfenvinfos en vinclozolin worden geschrapt)

- Verordening nr. 1317/2013 van de Commissie van 16 december 2013 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:339:0001:0043:NL:PDF) (PB L 339 van 17.XII.2013) (de kolommen
voor 2,4-D, beflubutamide, cyclanilide, diniconazool, florasulam, metolachloor en S-metolachloor, en
milbemectin worden geschrapt)
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- Verordening nr. 36/2014 van de Commissie van 16 januari 2014 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2014:017:0001:0041:NL:PDF) (PB L 17 van 21.I.2014) (de kolommen voor metalaxyl-M en quinoxyfen
worden vervangen)

- Verordening nr. 61/2014 van de Commissie van 24 januari 2014 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2014:022:0001:0032:NL:PDF) (PB L 22 van 25.I.2014) (de kolommen voor cyromazin, fenpropidin,
formetanaat, oxamyl en tebuconazool worden geschrapt)

- Verordening nr. 79/2014 van de Commissie van 29 januari 2014 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2014:027:0009:0055:NL:PDF) (PB L 27 van 30.I.2014) (de kolommen voor bifenazaat, chloorprofam,
„fenvaleraat en esfenvaleraat (som van RR- en SS- isomeren)” en „fenvaleraat en esfenvaleraat (som van RS-
en SR-isomeren)” worden geschrapt)

- Verordening nr. 87/2014 van de Commissie van 31 januari 2014 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2014:035:0001:0048:NL:PDF) (PB L 35 van 5.II.2014) (de kolommen voor acetamiprid, daminozide,
isoproturon, picoxystrobin en pyrimethanil worden geschrapt)

- Verordening nr. 289/2014 van de Commissie van 21 maart 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?

uri=uriserv:OJ.L_.2014.087.01.0049.01.NLD) (PB L 87 van 22.III.2014) (de kolommen voor foramsulfuron,
azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron en imazosulfuron worden geschrapt)

- Verordening nr. 318/2014 van de Commissie van 27 maart 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2014_093_R_0028_01&from=NL) (PB L 93 van 28.III.2014) (de kolom voor fenarimol wordt vervangen)

- Verordening nr. 364/2014 van de Commissie van 4 april 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?

uri=uriserv:OJ.L_.2014.112.01.0001.01.NLD) (PB L 112 van 15.IV.2014) (de kolommen voor kresoxim-methyl en
thiacloprid worden vervangen)

- Verordening nr. 398/2014 van de Commissie van 22 april 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?

uri=uriserv:OJ.L_.2014.119.01.0003.01.NLD) (PB L 119 van 23.IV.2014) (de kolommen voor cyazofamide, cyhalofop-
butyl, pymetrozine en silthiofam worden geschrapt)

- Verordening nr. 491/2014 van de Commissie van 5 mei 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2014_146_R_0001&from=NL) (PB L 146 van 16.V.2014) (de kolommen voor azoxystrobin, cyfluthrin,
MCPA, methoxyfenozide en trifloxystrobin worden vervangen)

- Verordening nr. 588/2014 van de Commissie van 2 juni 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2014_164_R_0005&from=NL) (PB L 164 van 3.VI.2014) (de kolom voor gibberellinezuur wordt geschrapt)

- Verordening nr. 617/2014 van de Commissie van 3 juni 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:L:2014:171:FULL&from=NL) (PB L 171 van 11.VI.2014 (de kolommen voor ethoxysulfuron, metsulfuron-
methyl, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron en thifensulfuron-methyl worden geschrapt)

- Verordening nr. 703/2014 van de Commissie van 19 juni 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2014_186_R_0001&from=FR) (PB L 186 van 26.VI.2014) (de kolommen voor acibenzolar, ethoxyquine,
flusilazool, isoxaflutool, molinaat, propoxycarbazon en pyraflufen-ethyl worden geschrapt)

- Verordening nr. 737/2014 van de Commissie van 24 juni 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2014_202_R_0001&from=NL) (PB L 202 van 10.VII.2014) (de kolommen voor voor chloormequat en
propyzamide worden vervangen)

- Verordening nr. 1096/2014 van de Commissie van 15 oktober 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_300_R_0003&from=NL) (PB L 300 van 18.X.2014) (de kolommen voor carbaryl
en profenofos worden vervangen en de kolom voor procymidon wordt geschrapt)

- Verordening nr. 1126/2014 van de Commissie van 17 oktober 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_305_R_0002&from=NL) (PB L 305 van 24.X.2014) (de kolommen voor asulam,
cyaanamide, dichloran, flumioxazine, flupyrsulfuron-methyl, picolinafen en propisochloor worden geschrapt)
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- Verordening nr. 1127/2014 van de Commissie van 20 oktober 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_305_R_0003&from=NL) (PB L 305 van 24.X.2014) (de kolommen voor amitrol,
dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en pyridaat worden geschrapt)

- Verordening nr. 1146/2014 van de Commissie van 23 oktober 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_308_R_0002&from=NL) (PB L 308 van 29.X.2014) (de kolommen voor
benfluralin, bentazon, bromoxynil, chloorthalonil, famoxadone, imazamox en propanil worden geschrapt)

- Verordening 2015/399 van de Commissie van 25 februari 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2015_071_R_0001&from=NL) (PB L 71 van 14.III.2015) (de kolommen voor carbofuran, fenamidone en
fenhexamide worden vervangen en de kolom voor carbosulfan wordt geschrapt)

- Verordening 2015/400 van de Commissie van 25 februari 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2015_071_R_0002&from=NL) (PB L 71 van 14.III.2015) (de kolommen voor cyprodinil, iprodion,
metaldehyde, metazachloor en propargite worden geschrapt)

- Verordening 2015/401 van de Commissie van 25 februari 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2015_071_R_0003&from=NL) (PB L 71 van 14.III.2015) (de kolom voor penconazool wordt vervangen)

- Verordening 2015/552 van de Commissie van 7 april 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_092_R_0005&from=FR) (PB L 92 van 8.IV.2015) (de kolommen voor dimethenamid-P, prohexadion,
1,3-dichloorpropeen en bifenox worden geschrapt)

- Verordening 2015/603 van de Commissie van 13 april 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_100_R_0003&from=NL) (PB L 100 van 17.IV.2015, rect. PB L 234 van 8.IX.2015 (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_234_R_0008&from=NL)) (de kolommen voor acetochloor,
chloorpicrine, diflufenican, flurprimidol, flutolanil en spinosad worden geschrapt)

- Verordening 2015/845 van de Commissie van 27 mei 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2015_138_R_0001&from=NL) (PB L 138 van 4.VI.2015) (de kolom voor propiconazool wordt vervangen)

- Verordening 2015/846 van de Commissie van 28 mei 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_140_R_0001&from=NL) (PB L 140 van 5.VI.2015) (de kolom voor clofentezine wordt vervangen)

- Verordening 2015/868 van de Commissie van 26 mei 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_145_R_0001&from=NL) (PB L 145 van 10.VI.2015) (de kolommen voor 2,4,5-T, barban, binapacryl,
bromofos-ethyl, camfechloor (chloorcamfeen, toxafeen), chloorbufam, chlooroxuron, chlozolinaat, DNOC,
diallaat, dinoseb, dinoterb, dioxathion, ethyleenoxide, fentinacetaat, fentinhydroxide, flucythrinaat, formothion,
mecarbam, methacrifos, monolinuron, profam, pyrazofos, quinalfos, resmethrin en tecnazeen worden
geschrapt)

- Verordening 2015/1040 van de Commissie van 30 juni 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32015R1040&from=NL) (PB L 167 van 1.VII.2015) (de kolommen voor azoxystrobin, fluroxypyr,
methoxyfenozide, oxadiargyl en tribenuron-methyl worden geschrapt)

- Verordening 2015/1200 van de Commissie van 22 juli 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_195_R_0001&from=NL) (PB L 195 van 23.VII.2015) (de kolommen voor fenhexamide, kresoxim-
methyl, thiacloprid en trifloxystrobin worden geschrapt)

- Verordening 2015/1910 van de Commissie van 21 oktober 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32015R1910&from=NL) (PB L 280 van 24.X.2015) (de kolom voor guazatine wordt geschrapt)

- Verordening 2015/2075 van de Commissie van 18 november 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2075&from=NL) (PB L 302 van 19.XI.2015, rectif. PB L 314 van 1.XII.2015
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2075R(01)&from=NL)) (de kolommen voor abamectine,
desmedifam en fenmedifam  worden geschrapt)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_305_R_0003&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_308_R_0002&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_071_R_0001&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_071_R_0002&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_071_R_0003&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_092_R_0005&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_100_R_0003&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_234_R_0008&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_138_R_0001&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_140_R_0001&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_145_R_0001&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1040&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_195_R_0001&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1910&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2075&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2075R(01)&from=NL


- Verordening 2016/1 van de Commissie van 3 december 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0001&from=NL) (PB L 2 van 5.I.2016) (de kolommen voor dithiocarbamaten en thiram worden
vervangen)

- Verordening 2016/53 van de Commissie van 19 januari 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2016_013_R_0003&from=NL) (PB L 13 van 20.I.2016) (de kolommen voor mesotrione en pirimifos-methyl
worden geschrapt)

- Verordening 2016/60 van de Commissie van 19 januari 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2016_014_R_0001&from=NL) (PB L 14 van 21.I.2016) (de kolom voor chloorpyrifos wordt vervangen)

- Verordening 2016/71 van de Commissie van 26 januari 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0071&from=NL) (PB L 20 van 27.I.2016) (de kolommen voor 1-methylcyclopropeen, flonicamide,
flutriafol, pethoxamide, pirimicarb, prothioconazool en teflubenzuron worden geschrapt)

- Verordening 2016/156 van de Commissie van 18 januari 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2016_031_R_0001&from=NL) (PB L 31 van 6.II.2016) (de kolom voor folpet wordt geschrapt)

- Verordening 2016/440 van de Commissie van 23 maart 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0440&from=NL) (PB L 78 van 24.III.2016) (de kolom voor atrazine wordt geschrapt)

- Verordening 2016/452 van de Commissie van 29 maart 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0452&from=NL) (PB L 79 van 30.III.2016) (de kolommen voor captan, propiconazool en
spiroxamine worden geschrapt)

- Verordening 2016/567 van de Commissie van 6 april 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0567&from=NL) (PB L 100 van 15.IV.2016) (de kolommen voor dithiocarbamaten, myclobutanil en
propiconazool  worden vervangen)

- Verordening 2016/1002 van de Commissie van 17 juni 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1002&from=NL) (PB L 167 van 24.VI.2016) (de kolom voor diquat wordt geschrapt)

- Verordening 2016/1016 van de Commissie van 17 juni 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1016&from=NL) (PB L 172 van 29.VI.2016) (de kolommen voor ethofumesaat, etoxazool,
fenamidone, fluoxastrobin en flurtamone worden geschrapt)

- Verordening 2016/1785 van de Commissie van 7 oktober 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1785&from=NL) (PB L 273 van 8.X.2016) (de kolom voor waterstoffosfide wordt geschrapt)

- Verordening 2016/1822 van de Commissie van 13 oktober 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1822&from=NL) (PB L 281 van 18.X.2016) (de kolommen voor aclonifen, deltamethrin, fluazinam,
methomyl en sulcotrione worden geschrapt)

- Verordening 2016/1866 van de Commissie van 17 oktober 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1866&from=NL) (PB L 286 van 21.X.2016) (de kolom voor hexachloorbenzeen wordt geschrapt)

- Verordening 2017/170 van de Commissie van 30 januari 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0170&from=NL) (PB L 30 van 3.II.2017) (de kolommen voor bifenthrin, carbetamide, cinidon-ethyl,
fenpropimorf en triflusulfuron worden geschrapt)

- Verordening 2017/171 van de Commissie van 30 januari 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0171&from=NL) (PB L 30 van 3.II.2017) (de kolommen voor dithiocarbamaten, metalaxyl en
zoxamide worden vervangen)

- Verordening 2017/623 van de Commissie van 30 maart 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0623&from=NL) (PB L 93 van 6.IV.2017) (de kolommen voor amitraz en permethrin worden
geschrapt)
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- Verordening 2017/626 van de Commissie van 31 maart 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0626&from=NL) (PB L 96 van 7.IV.2017) (de kolommen voor cypermethrin, lambda-cyhalothrin,
profenofos en triazofos worden vervangen)

- Verordening 2017/627 van de Commissie van 3 april 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0627&from=NL) (PB L 96 van 7.IV.2017) (de kolommen voor triadimefon en triadimenol worden
geschrapt)

- Verordening 2017/693 van de Commissie van 7 april 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0693&from=NL) (PB L 101 van 13.IV.2017) (de kolommen voor bitertanol en chloormequat
worden geschrapt)

- Verordening 2017/978 van de Commissie van 9 juni 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0978&from=NL) (PB L 151 van 14.VI.2017, rectif. PB L 11 van16.I.2018 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0978R(01)&from=NL)) (de kolom voor profenofos wordt vervangen en de
kolommen voor hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer;
lindaan (gamma-isomeer van hexachloorcyclohexaan (HCH)) en hexachloorcyclohexaan (HCH), som van de
isomeren, met uitzondering van het gamma-isomeer worden geschrapt)

- Verordening 2017/1135 van de Commissie van 23 juni 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R1135&from=NL) (PB L 164 van 27.VI.2017) (de kolom voor dimethoaat wordt geschrapt)

- Verordening 2017/1164 van de Commissie van 22 juni 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R1164&from=NL) (PB L 170 van 1.VII.2017) (de kolommen voor acrinathrin, metalaxyl en
thiabendazool worden geschrapt)

- Verordening 2018/70 van de Commissie van 16 januari 2018 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0070&from=NL) (PB L 12 van 17.I.2018) (de kolom voor chloorpyrifos-methyl wordt vervangen)

- Verordening 2018/73 van de Commissie van 16 januari 2018 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0073&from=NL) (PB L 13 van 18.I.2018) (de kolom voor kwikverbindingen wordt geschrapt)

- Verordening 2018/78 van de Commissie van 16 januari 2018 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0078&from=NL) (PB L 14 van 17.I.2018) (de kolommen voor dimethachloor en lufenuron worden
geschrapt)

- Verordening 2018/686 van de Commissie van 4 mei 2018 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0686&from=NL) (PB L 121 van 16.V.2018) (de kolommen voor chloorpyrifos en chloorpyrifos-
methyl worden geschrapt)

- Verordening 2018/960 van de Commissie van 5 juli 2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0960&from=NL) (PB L 169 van 6.VII.2018) (de kolom voor lambda-cyhalothrin wordt geschrapt)

- Verordening 2018/1516 van de Commissie van 10 okober 2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R1516&from=NL) (PB L 256 van 12.X.2018) (de kolommen voor penoxsulam, triflumizool en
triflumuron worden geschrapt)

- Verordening 2019/58 van de Commissie van 14 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0038&from=NL) (PB L 12 van 15.I.2019) (de kolom voor linuron wordt geschrapt)

- Verordening 2019/89 van de Commissie van 18 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0089&from=NL) (PB L 22 van 24.I.2019) (de kolom voor penconazool wordt geschrapt)

- Verordening 2019/90 van de Commissie van 18 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0090&from=NL) (PB L 22 van 24.I.2019) (de kolom voor fenbutatinoxide wordt geschrapt)

- Verordening 2019/91 van de Commissie van 18 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0091&from=NL) (PB L 22 van 24.I.2019) (de kolommen voor buprofezin, diflubenzuron en
ethoxysulfuron worden geschrapt)
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- Verordening 2019/552 van de Commissie van 4 april 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0552&from=NL) (PB L 96 van 5.IV.2019) (kolommen voor bicyclopyrone en triflumezopyrim
worden toegevoegd)

- Verordening 2019/1582 van de Commissie van 25 september 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1582&from=NL) (PB L 246 van 26.IX.2019) (de kolom voor imazalil wordt
geschrapt)

- Verordening 2020/192 van de Commissie van 12 februar 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R0192&from=NL) (PB L 40 van 13.II.2020) (de kolom voor prochloraz wordt geschrapt)

- Verordening 2020/770 van de Commissie van 8 juni 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R0770&from=NL) (PB L 184 van 12.VI.2020) (de kolom voor myclobutanil wordt geschrapt)

- Verordening 2020/1633 van de Commissie van 27 oktober 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R1633&from=NL) (PB L 367 van 5.XI.2020) (de kolom voor  azinfos-methyl wordt geschrapt)

- Verordening 2021/155 van de Commissie van 9 februari 2021 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?

uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.046.01.0005.01.NLD) (PB L 46 van 10.II.2021) (de kolom voor tetrachloorkoolstof wordt
geschrapt)

 

Alle gegevens over de bestrijdingsmiddelen kunnen geraadpleegd worden op de EU – Pesticides database
van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?

event=homepage&language=EN) (enkel in het Engels).

 

 

 

 

 

 

[BIJLAGE IV]

(V.C. 149/2008 van 29.I.2008, art. 1)

 

Lijst van werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen die overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG

zijn beoordeeld en waarvoor geen MRL's vereist zijn, als bedoeld in artikel 5, lid 1 [(2)] (*)

(V.C. 2015/1608 van 24.IX.2015, bijl. 4)

 

[1-Decanol]

(V.C. 2019/1791 van 17.X.2019, bijl. 3, b)

[1,4-Diaminobutaan]

(V.C. 2020/1565 van 27.X.2020, art. 1 + bijl. 3)

[ABE-IT 56]
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(V.C. 2019/1791 van 17.X.2019, bijl. 3, a)

[Adoxophyes orana granulovirus stam BV-0001]

(V.C. 500/2013 van 30.V.2013, bijl. 3)

[Afweermiddel: bloedmeel]

(V.C. 2020/1565 van 27.X.2020, art. 1 + bijl. 3)

Afweermiddel: schapenvet

[…]

(V.C. 2020/1633 van 27.X.2020, art. 1 + bijl. 3)

Afweermiddel: visolie

Aluminiumsilicaat (1)

[Ammoniumacetaat]

(V.C. 2020/1565 van 27.X.2020, art. 1 + bijl. 3)

Ampelomyces quisqualis stam AQ10

Aureobasidium pullulans stammen DSM 14940 en DSM 14941]

(V.C. 34/2013 van 16.I.2013)

[Azijn]

(V.C. 2016/143 van 18.I.2016, art. 1)

Azijnzuur

[Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24]

Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600]

(V.C. 2017/1777 van 29.IX.2017, bijl. 3)

[Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stam D747].

(V.C. 2016/143 van 18.I.2016, art. 1)

[Bacillus firmus I-1582]

(V.C. 588/2014 van 2.VI.2014, art. 1, 2)

Bacillus subtilis stam QST 713

[Beauveria bassiana stam ATCC 74040

Beauveria bassiana stam GHA]

(V.C. 2016/439 van 23.III.2016, bijl. 1)

[Beauveria bassiana stam PPRI 5339]

(V.C. 2019/977 van 13.VI.2019, bijl. 2, a)

Benzoëzuur (1)

[Bier]

(V.C. 2018/685 van 3.V.2018, bijl. 3)

[Calciumcarbide]



(V.C. 2016/439 van 23.III.2016, bijl. 1)

Calciumcarbonaat

[Calciumhydroxide]

(V.C. 2016/143 van 18.I.2016, art. 1

[Californische pap (1)]

(V.C. 2015/1608 van 24.IX.2015, bijl. 1)

[Candida oleophila stam O]

(V.C. 2016/805 van 20.V.2016, art. 1)

[Caprinezuur]

(V.C. 2015/1608 van 24.IX.2015, bijl. 1)

[Carvon (*)]

(V.C. 2016/1726 van 27.IX.2016, art. 1)

[Cerevisaan]

(V.C. 2016/143 van 18.I.2016, art. 1)

[Chitosanhydrochloride]

(V.C. 2015/165 van 3.II.2015, art. 1)

[Clonostachys rosea stam J1446]

(V.C. 2019/977 van 13.VI.2019, bijl. 2, b)

Coniothyrium minitans stam CON/M/91-08 (DSM 9660)

[COS-OGA]

(V.C. 2016/143 van 18.I.2016, art. 1)

[Courgettegeelmozaïekvirus – zwakke stam]

(V.C. 500/2013 van 30.V.2013, bijl. 3)

[Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)]

(V.C. 2016/439 van 23.III.2016, bijl. 1)

[Diammoniumfosfaat]

(V.C. 2016/1726 van 27.IX.2016, art. 1)

Diatomeeënaarde

[Equisetum arvense L.]

(V.C. 2015/165 van 3.II.2015, art. 1)

Etheen

Extract van theeboom

[FEN 560 (ook fenegriek of fenegriekzaadpoeder genoemd)]

(V.C. 2016/805 van 20.V.2016, art. 1)

Foliumzuur [(1)]



(V.C. 2015/896 van 11.VI.2015, bijl. 4)

[Fructose]

(V.C. 2016/143 van 18.I.2016, art. 1)

[Geraniol (1)]

(V.C. 2015/896 van 11.VI.2015, bijl. 2)

Gibberelline

[Gibberellinezuur]

(V.C. 588/2014 van 2.VI.2014, art. 1, 2)

[Helicoverpa armigera kernpolyedervirus]

(V.C. 588/2014 van 2.VI.2014, art. 1, 2)

[Heptamaloxyloglucan]

(V.C. 500/2013 van 30.V.2013, bijl. 3)

IJzer(II)sulfaat

IJzer(III)fosfaat

[…]

(V.C. 2015/896 van 11.VI.2015, bijl. 3)

Kaliumjodide

Kaliumthiocyanaat

[Kaliumtrijodide]

(V.C. 822/2009 van 27.VIII.2009)

[Kalksteen]

(V.C. 2020/1565 van 27.X.2020, art. 1 + bijl. 3)

Knoflookextract

Koolstofdioxide

Kwartszand

Laminarin

[L-ascorbinezuur]

(V.C. 588/2014 van 2.VI.2014, art. 1, 2)

[Lecanicillium muscarium stam V 6]

(V.C. 2015/165 van 3.II.2015, art. 1)

[Lecithinen]

(V.C. 2016/143 van 18.I.2016, art. 1)

Maltodextrine

[Melkzuur]

(V.C. 2015/165 van 3.II.2015, art. 1)

e



[Methyldecanoaat (CAS 110-42-9)]

(V.C. 2016/805 van 20.V.2016, art. 1)

Methylnonylketon

[Methyloctanoaat (CAS 111-11-5)]

(V.C. 2016/805 van 20.V.2016, art. 1)

[Met klei gemengde houtskool]

(V.C. 2017/1777 van 29.IX.2017, bijl. 3)

[Mosterdzaadpoeder]

(V.C. 2018/685 van 3.V.2018, bijl. 3)

Natriumaluminiumsilicaat

[Natriumchloride]

(V.C. 2018/70 van 16.I.2018, bijl. 3)

[Natriumwaterstofcarbonaat]

(V.C. 2016/439 van 23.III.2016, bijl. 1)

Paecilomyces fumosoroseus stam Apopka 97

[Paecilomyces lilacinus stam 251]

(V.C. 500/2013 van 30.V.2013, bijl. 3)

[Paecilomyces fumosoroseus stam FE 9901]

(V.C. 588/2014 van 2.VI.2014, art. 1, 2)

[Paraffineolie (CAS 64742-46-7)

Paraffineolie (CAS 72623-86-0)

Paraffineolie (CAS 8042-47-5)

Paraffineolie „(CAS 97862-82-3)]

(V.C. 2015/1608 van 24.IX.2015)

[Pasteuria nishizawae Pn1]

(V.C. 2018/1514 van 10.X.2018, bijl. 3)

[Peper]

(V.C. 2020/1565 van 27.X.2020, art. 1 + bijl. 3)

[Pepinomozaïekvirus stam CH2 isolaat 1906]

(V.C. 2016/143 van 18.I.2016, art. 1)

[Phlebiopsis gigantea]

(V.C. 588/2014 van 2.VI.2014, art. 1, 2)

Plantaardige oliën: citronellol, citroengrasolie

Plantaardige oliën: groene muntolie

Plantaardige oliën: koolzaadolie



Plantaardige oliën: kruidnagelolie, eugenol

Pseudomonas chlororaphis stam MA342

[Rescalure]

(V.C. 2016/439 van 23.III.2016, bijl. 1)

[S-Abscisinezuur]

(V.C. 2019/1791 van 17.X.2019, bijl. 3, b)

[Saccharomyces cerevisiae stam LAS02]

(V.C. 2016/1726 van 27.IX.2016, art. 1)

[Sacharose]

(V.C. 2015/896 van 11.VI.2015, bijl. 2)

[Salix spp. cortex]

(V.C. 2016/143 van 18.I.2016, art. 1)

[Sinaasappelolie]

(V.C. 588/2014 van 2.VI.2014, art. 1, 2)

[Spodoptera exigua kernpolyedervirus]

(V.C. 588/2014 van 2.VI.2014, art. 1, 2)

[Spodoptera littoralis kernpolyedervirus]

(V.C. 588/2014 van 2.VI.2014, art. 1, 2)

[Streptomyces K61 (voorheen S. griseoviridis)]

(V.C. 2016/805 van 20.V.2016, art. 1)

[Talk E 553b]

(V.C. 2018/1514 van 10.X.2018, bijl. 3)

[Terpenoïdenmengsel QRD 460]

(V.C. 2016/805 van 20.V.2016, art. 1)

[Thymol (1)]

(V.C. 2015/896 van 11.VI.2015, bijl. 2)

[Trichoderma atroviride stam SC1]

(V.C. 2017/171 van 30.I.2017, bijl. 3)

[Trichoderma polysporum stam IMI 206039, Trichoderma asperellum (voorheen T. harzianum) stammen
ICC012, T25 en TV1, Trichoderma atroviride (voorheen T. harzianum) stammen IMI 206040 en T11,
Trichoderma harzianum stammen T-22 en ITEM 908, Trichoderma gamsii (voorheen T. viride) stam ICC080,
Trichoderma asperellum (stam T34), Trichoderma atroviride stam I-1237]

(V.C. 2015/896 van 11.VI.2015, bijl. 3)

[Trimethylamine-hydrochloride]

(V.C. 2020/1565 van 27.X.2020, art. 1 + bijl. 3)

[Uienolie]



(V.C. 2019/50 van 11.I.2019, bijl. 3)

[Ureum]

(V.C. 2015/1608 van 24.IX.2015, bijl. 1)

[Urtica spp.]

(V.C. 2017/1777 van 29.IX.2017, bijl. 3)

[Verticillium albo-atrum isolaat WCS850]

(V.C. 2016/143 van 18.I.2016, art. 1)

[Vetalcoholen/alifatische alcoholen]

(V.C. 2019/1791 van 17.X.2019, bijl. 3, b)

Vetzuren: C7-C20 (1)

Vetzuren: decaanzuur (1)

Vetzuren: dodecaanzuur (1)

Vetzuren: heptaanzuur (1)

Vetzuren: nonaanzuur (1)

Vetzuren: octaanzuur (1)

Vetzuren: oliezuur, inclusief ethyloleaat (1)

Vetzuren: vetzuren, methylesters (1)

[Waterstofperoxide]

(V.C. 2017/1777 van 29.IX.2017, bijl. 3)

[Wei]

(V.C. 2016/1726 van 27.IX.2016, art. 1)

[Zeewierextract]]

(V.C. 2020/1565 van 27.X.2020, art. 1 + bijl. 3)

(V.C. 839/2008 van 31.VII.2008, art. 1)

[Zonnebloemolie]

(V.C. 2017/1016 van 14.VI.2017, bijl. 3)

[Zwak pepinomozaïekvirusisolaat VC1

Zwak pepinomozaïekvirusisolaat VX1]

(V.C. 2017/1016 van 14.VI.2017, bijl. 3)

[Zwavel]

(V.C. 459/2010 van 27.V.2010, art. 1)

[Zwavelzuur]

(V.C. 1146/2010 van 23.X.2014, bijl. 3)

 

 



(*) Op het moment van opneming in bijlage IV verwijst de aanbeveling van de Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid naar de bestaande toepassingen. Indien nieuwe toepassingen worden voorzien, moet de
lidstaat die de toelating verleent het effect op de blootstelling van de consument opnieuw bekijken.

(1) Deze stoffen worden in bijlage IV opgenomen onverminderd Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement
en van de Raad van 20 februari 1995 betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen
en zoetstoffen.

(2) [In bijlage IV opgenomen stoffen onverminderd andere specifieke wetgeving inzake levensmiddelen en/of
diervoeders, zoals levensmiddelenadditieven, toevoegingsmiddelen voor diervoeding, voedingssupplementen,
aroma's, enz.]

(V.C. 2015/1608 van 24.IX.2015, bijl. 2)

 

 

 

 

 

 

[BIJLAGE V]

(V.C. 899/2012 van 21.IX.2012, art. 1)

 

Lijst van standaardwaarden, als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder b) (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.273.01.0001.01.NLD)

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?

uri=uriserv:OJ.L_.2012.273.01.0001.01.NLD)

 

gewijzigd door:

- Verordening nr. 772/2013 van de Commissie van 8 augustus 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:217:0001:0027:NL:PDF) (PB L 217 van 13.VIII.2013) (een kolom voor difenylamine wordt toegevoegd)

- Verordening nr. 777/2013 van de Commissie van 12 augustus 2013 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:221:0001:0048:NL:PDF) (PB L 221 van 17.VIII.2013, rect. PB L 245
van 14.IX.2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:245:0027:0027:NL:PDF)) (een kolom voor
ethalfluralin wordt toegevoegd)

- Verordening nr. 1138/2013 van de Commissie van 8 november 2013 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:307:0001:0044:NL:PDF) (PB L 307 van 16.XI.2013) (kolommen voor
chloorfenvinfos en vinclozolin worden toegevoegd)

- Verordening nr. 1317/2013 van de Commissie van 16 december 2013 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:339:0001:0043:NL:PDF) (PB L 339 van 17.XII.2013) (kolommen voor
cyclanilide en diniconazool worden toegevoegd)

- Verordening nr. 79/2014 van de Commissie van 29 januari 2014 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2014:027:0009:0055:NL:PDF) (PB L 27 van 30.I.2014) (een kolom voor thiobencarb wordt toegevoegd)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.273.01.0001.01.NLD
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.273.01.0001.01.NLD
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:217:0001:0027:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:221:0001:0048:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:245:0027:0027:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:307:0001:0044:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:339:0001:0043:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:027:0009:0055:NL:PDF


- Verordening nr. 87/2014 van de Commissie van 31 januari 2014 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2014:035:0001:0048:NL:PDF) (PB L 35 van 5.II.2014) (kolommen voor butralin en daminozide worden
toegevoegd)

- Verordening nr. 289/2014 van de Commissie van 21 maart 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?

uri=uriserv:OJ.L_.2014.087.01.0049.01.NLD) (PB L 87 van 22.III.2014) (de gegevens voor thiobencarb en 4-
chloorbenzylmethylsulfon wordenb gewijzigd)

- Verordening nr. 703/2014 van de Commissie van 19 juni 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2014_186_R_0001&from=FR) (PB L 186 van 26.VI.2014) (kolommen voor warfarine, quinoclamine,
ethoxyquine en flusilazool worden toegevoegd)

- Verordening nr. 1096/2014 van de Commissie van 15 oktober 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_300_R_0003&from=NL) (PB L 300 van 18.X.2014) (een kolom voor procymidon
wordt toegevoegd)

- Verordening nr. 1126/2014 van de Commissie van 17 oktober 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_305_R_0002&from=NL) (PB L 305 van 24.X.2014) (kolommen voor asulam,
cyaanamide en propisochloor worden toegevoegd)

- Verordening nr. 1146/2014 van de Commissie van 23 oktober 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_308_R_0002&from=NL) (PB L 308 van 29.X.2014) (kolommen voor antrachinon
en propanil worden toegevoegd)

- Verordening 2015/399 van de Commissie van 25 februari 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2015_071_R_0001&from=NL) (PB L 71 van 14.III.2015) (de kolommen voor benfuracarb en furathiocarb
worden geschrapt)

- Verordening 2015/400 van de Commissie van 25 februari 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOL_2015_071_R_0002&from=NL) (PB L 71 van 14.III.2015) (kolommen voor beenderolie, koolstofmonoxide,
dodemorf, paraffineolie (CAS 64742-54-7), petroleumolie (CAS 92062-35-6) en propargite worden
toegevoegd)

- Verordening 2015/552 van de Commissie van 7 april 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_092_R_0005&from=FR) (PB L 92 van 8.IV.2015) (de kolommen voor tolylfluanide en trifluralin
worden vervangen en een kolom voor 1,3-dichloorpropeen wordt toegevoegd)

- Verordening 2015/603 van de Commissie van 13 april 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_100_R_0003&from=NL) (PB L 100 van 17.IV.2015, rect. PB L 234 van 8.IX.2015 (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_234_R_0008&from=NL)) (kolommen voor 2-naftyloxyazijnzuur,
acetochloor, chloorpicrine en flurprimidol worden toegevoegd)

- Verordening 2015/868 van de Commissie van 26 mei 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=OJ:JOL_2015_145_R_0001&from=NL) (PB L 145 van 10.VI.2015) (de kolom voor vinclozolin wordt vervangen en
kolommen voor 2,4,5-T, barban, bromofos-ethyl, camfechloor (chloorcamfeen, toxafeen), chloorbufam,
chlooroxuron, chlozolinaat, DNOC, diallaat, dinoseb, dinoterb, dioxathion, ethyleenoxide, fentin, flucycloxuron,
flucythrinaat, formothion, mecarbam, methacrifos, monolinuron, fenothrin, profam, pyrazofos, quinalfos,
resmethrin en tecnazeen worden toegevoegd)

- Verordening 2015/1040 van de Commissie van 30 juni 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32015R1040&from=NL) (PB L 167 van 1.VII.2015) (een kolom voor oxadiargyl wordt toegevoegd)

- Verordening 2015/1910 van de Commissie van 21 oktober 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32015R1910&from=NL) (PB L 280 van 24.X.2015) (een kolom voor guazatine wordt toegevoegd)

- Verordening 2016/71 van de Commissie van 26 januari 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0071&from=NL) (PB L 20 van 27.I.2016) (kolommen voor indolylazijnzuur en indolylboterzuur
worden toegevoegd)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:035:0001:0048:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.087.01.0049.01.NLD
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_186_R_0001&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_300_R_0003&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_305_R_0002&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_308_R_0002&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_071_R_0001&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_071_R_0002&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_092_R_0005&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_100_R_0003&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_234_R_0008&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_145_R_0001&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1040&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1910&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0071&from=NL


- Verordening 2016/440 van de Commissie van 23 maart 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0440&from=NL) (PB L 78 van 24.III.2016) (een kolom voor atrazine wordt toegevoegd)

- Verordening 2016/1002 van de Commissie van 17 juni 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1002&from=NL) (PB L 167 van 24.VI.2016) (kolommen voor AMTT en tritosulfuron worden
toegevoegd)

- Verordening 2016/1822 van de Commissie van 13 oktober 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1822&from=NL) (PB L 281 van 18.X.2016) (een kolom voor thiodicarb wordt toegevoegd)

- Verordening 2016/1866 van de Commissie van 17 oktober 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R1866&from=NL) (PB L 286 van 21.X.2016) (een kolom voor dec-3-een-2-on wordt toegevoegd)

- Verordening 2017/170 van de Commissie van 30 januari 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0170&from=NL) (PB L 30 van 3.II.2017) (een kolom voor cinidon-ethyl wordt toegevoegd)

- Verordening 2017/624 van de Commissie van 30 maart 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0624&from=NL) (PB L 93 van 6.IV.2017) (de kolommen voor daminozide en tolylfluanide worden
vervangen)

- Verordening 2017/627 van de Commissie van 3 april 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0627&from=NL) (PB L 96 van 7.IV.2017) (een kolom voor triadimefon wordt toegevoegd)

- Verordening 2017/693 van de Commissie van 7 april 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0693&from=NL) (PB L 101 van 13.IV.2017) (een kolom voor bitertanol wordt toegevoegd)

- Verordening 2017/983 van de Commissie van 9 juni 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0983&from=NL) (PB L 148 van 10.VI.2017) (een kolom voor tricyclazool wordt toegevoegd)

- Verordening 2017/978 van de Commissie van 9 juni 2017 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32017R0978&from=NL) (PB L 151 van 14.VI.2017) (kolommen voor hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-
isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer; lindaan (gamma-isomeer van hexachloorcyclohexaan
(HCH)) worden toegevoegd)

- Verordening 2018/832 van de Commissie van 5 juni 2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R0832&from=NL) (PB L 140 van 6.VI.2018) (de kolom voor propargite wordt geschrapt)

- Verordening 2018/1515 van de Commissie van 10 okober 2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32018R1515&from=NL) (PB L 256 van 12.X.2018) (kolommen voor difenylamine en oxadixyl worden
toegevoegd)

- Verordening 2019/38 van de Commissie van 10 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0038&from=NL) (PB L 256 van 12.X.2018, van toepassing vanaf 31 juli 2019) (een kolom voor
iprodion wordt toegevoegd)

- Verordening 2019/50 van de Commissie van 11 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0050&from=NL) (PB L 10 van 14.I.2019) (een kolom voor cyclaniliprool wordt toegevoegd)

- Verordening 2019/58 van de Commissie van 14 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0038&from=NL) (PB L 12 van 15.I.2019) (een kolom voor linuron wordt toegevoegd)

- Verordening 2019/89 van de Commissie van 18 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0089&from=NL) (PB L 22 van 24.I.2019) (een kolom voor bromadiolon wordt toegevoegd)

- Verordening 2019/90 van de Commissie van 18 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0090&from=NL) (PB L 22 van 24.I.2019) (een kolom voor fenbutatin-oxide wordt toegevoegd)

- Verordening 2019/91 van de Commissie van 18 januari 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0091&from=NL) (PB L 22 van 24.I.2019) (kolommen voor buprofezin, diflubenzuron,
ethoxysulfuron, ioxynil, molinaat, picoxystrobin en tepraloxydim worden toegevoegd)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0440&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1002&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1822&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1866&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0170&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0624&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0627&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0693&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0983&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0978&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0832&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1515&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0038&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0050&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0038&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0089&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0090&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0091&from=NL


- Verordening 2019/1176 van de Commissie van 10 juli 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R1176&from=NL) (PB L 185 van 11.VII.2019) (een kolom voor 2,5-dichloorbenzoëzuurmethylester
wordt toegevoegd)

- Verordening 2019/1792 van de Commissie van 17 oktober 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R1792&from=NL) (PB L 277 van 29.X.2019) (kolommen voor amitrool, fipronil, flupyrsulfuron-
methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron en triasulfuron worden toegevoegd)

- Verordening 2020/1085 van de Commissie van 23 juli 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R1085R(01)&from=NL) (PB L 239 van 24.VII.2020, rectif. PB L 245 van 30.VII.2020) (kolommen
voor chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl worden toegevoegd)

- Verordening 2020/1633 van de Commissie van 27 oktober 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32020R1633&from=NL) (PB L 367 van 5.XI.2020) (kolommen voor  oxadiazon en afweermiddel: tallolie
worden toegevoegd)

- Verordening 2021/155 van de Commissie van 9 februari 2021 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?

uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.046.01.0005.01.NLD) (PB L 46 van 10.II.2021) (de kolommen voor tetrachloorkoolstof,
chloorthalonil, dimethoaat, ethoprofos, fenamidone, methiocarb, omethoaat, propiconazool en pymetrozine
worden toegevoegd)

 

Alle gegevens over de bestrijdingsmiddelen kunnen geraadpleegd worden op de EU – Pesticides database
van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?

event=homepage&language=EN) (enkel in het Engels).

 

 

 

 

 

 

[BIJLAGE VII]

(V.C. 260/2008 van 18.III.2008)

 

Combinaties werkzame stof/product als bedoeld in artikel 18, lid 3

 

Werkzame stof Product in bijlage I

(codenummer)

Waterstoffosfide Fruit (0100000), groenten (0200000), peulvruchten
(0300000), oliehoudende zaden en vruchten
(0400000), granen (0500000), thee, koffie,
kruidenthee en cacao (0600000), specerijen
(0800000).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1176&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1792&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1085R(01)&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1633&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.046.01.0005.01.NLD
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN


Aluminiumfosfide Fruit (0100000), groenten (0200000), peulvruchten
(0300000), oliehoudende zaden en vruchten
(0400000), granen (0500000), thee, koffie,
kruidenthee en cacao (0600000), specerijen
(0800000).

Magnesiumfosfide Fruit (0100000), groenten (0200000), peulvruchten
(0300000), oliehoudende zaden en vruchten
(0400000), granen (0500000), thee, koffie,
kruidenthee en cacao (0600000), specerijen
(0800000).

Sulfurylfluoride Fruit (0100000), granen (0500000).

 

 

 


