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Verslag 41ste vergadering van het Codex Committee on Pesticides Residues (CCPR), 
20 t/m 25 april 2009 in Beijing (China) 

Inleiding 
De bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van 71 landen, de EU en 8 
niet-gouvermentele organisaties (NGO’s). Voor Nederland namen Erica Muller (PD), 
Bernadette Ossendorp (RIVM), Kees Planken (VWS) en Fabianne Huis in’t veld (HPA) deel 
aan de vergadering. Tijdens en vóór de bijeenkomst in Beijing hebben er ook een aantal 
EU-coördinatieoverleggen plaatsgevonden.   
 
Opening 
Dr Zhang Taolin, vice minister van Landbouw van de Volksrepubliek China benadrukte in  
zijn inleiding het belang van de CCPR bij het beschermen van de gezondheid van de 
consument wereldwijd en het verminderen van handelsbeperkingen. Ook gaf hij aan dat 
op 28 februari  2009 in het Volkscongres een nieuwe voedselveiligheidswet was 
aangenomen. Deze is in juni 2009 van kracht geworden.  Met deze wet als basis worden 
bestaande, aan voedselveiligheid gerelateerde richtlijnen en standaarden, geconsolideerd 
in een nationale voedselveiligheidswetgeving. 
 
Matters of Interest arising from other Committees and Task Forces 
Codex Standard ‘Analysis of Pesticides Residues: Recommended methods 
Het blijkt dat deze standaard nog een aantal referenties bevat die officieel vervangen 
hadden moeten worden. Omdat dit niet is gebeurt zijn deze feitelijk nog steeds van 
kracht. Het Codex secretariaat is daarom verzocht een document op stellen met een 
analyse van deze discrepanties zodat dit besproken kan worden tijdens de volgende 
vergadering. 
Persisent Organic Pollutants (POP’s) 
De WHO vertegenwoordiger informeerde het comité dat DDT tijdens de 4e conferentie 
van de Stockhom Conventie besproken zal worden. Daaraan vooraf zal de WHO, mede op 
basis van nieuwe informatie, experts consulteren om DDT en mogelijke 
gezondheidseffecten te herzien. Hierop volgde enige discussie over de noodzaak van 
EMRL’s waarna door het comité werd besloten om een circulaire rond te laten gaan 
waarin verzocht wordt monitoringgegevens van POP’s aan te leveren in het GEMS/Food 
format. Een elektronische werkgroep (WG) zal op basis van deze informatie een 
document opstellen met voorstellen hoe om te gaan met POP’s zodat tijdens de volgende 
CCPR mogelijk een gefundeerde beslissing genomen kan worden. 
Amendment to the Standard for Natural Mineral Waters 
Deze standaard was in 2007  herzien omdat zij niet meer in lijn was met de richtlijnen van 
de WHO voor drinkwaterkwaliteit. In 2008 stelde de Commissie vast dat voor een aantal 
chemische stoffen, waaronder pesticiden, specifieke analyse en bemonsteringsmethoden 
ontbraken en verwees de zaak terug naar de relevante comités waaronder de CCPR. Het 
comité kwam vervolgens overeen geen aparte lijst op te stellen van gevalideerde 
analysemethoden van residuen van pesticiden in natuurlijke mineraalwaters maar stelde 
wel dat gevalideerde methoden dan moeten worden onderhouden in de IAEA database. 
Ook is besloten dat dergelijke informatie via een circulaire verzameld zal worden. 
 
Report on items of general consideration by the 2008  JMPR meeting  
De “Global assessment” van chlorantraniliprole (werkverdeling tussen JMPR en OECD) 
JMPR gaf aan deze wereldwijde aanpak van de beoordeling van stoffen als behulpzaam te 
ervaren bij de voorbereiding van haar eigen beoordelingsprocedure. Enkele mogelijke 
verbeterpunten op dit gebied zijn aangegeven. 
Risicobeoordeling van cumulatieve effecten van pesticide residuen:(activiteit van EFSA) 
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JMPR stelde de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet te volgen en waar nodig een 
aanbeveling te zullen doen voor de risicobeoordeling van bepaalde groepen middelen 
en/of de actieve componenten hiervan. 
Transparantie bij proces van MRL-schatting door JMPR 
Tijdens de vorige CCPR is JMPR verzocht in het (JMPR) verslag een toelichting te geven 
over de wijze waarop zij MRL’s schat inclusief een rekenmodel. JMPR heeft hierop te 
kennen gegeven het ‘NAFTA’ spreadsheet als rekenmodel toe te passen, maar slechts als 
hulpmiddel, omdat deze spreadsheet als statistisch model eigenlijk niet accuraat genoeg 
is. JMPR meldt verder positief te staan tegenover het voorstel om de statistische 
rekenmodellen zoveel mogelijk te harmoniseren, daarom zou in de JMPR evaluatie van 
2009 het ‘OECD rekenmodel voor MRLs’ als trial gebruikt kunnen worden.  
Na enige discussie werd besloten dat voor de JMPR 2009 bijeenkomst het OECD 
rekenmodel gebruikt zal worden, tenzij niet beschikbaar, dan zal toch het NAFTA model 
gebruikt moeten worden. Ook is n.a.v. verzoek van enkele lidstaten besloten een circular 
letter rond te sturen om meer informatie te verzamelen over het actuele gebruik van 
rekenmodellen. Deze circular letter zal daarom een questionnaire bevatten en er is een 
elektronische werkgroep opgestart onder leiding van de VS, welke de resultaten van deze 
questionnaire zal uitwerken in een werkdocument, gepresenteerd tijdens de volgende 
CCPR.   

Draft and proposed draft maximum residue limits for pesticides in food and feed 
Tijdens de vergadering zijn 45 verschillende gewasbeschermingsmiddelen besproken 
vanwege voorstellen voor residunormen, of omdat er een andere reden was om een 
betreffend middel te bespreken. Zo werd bij diverse middelen besloten om voorstellen 
naar een hogere of juist lagere stap in de stappenprocedure (terug) te brengen, bv. als 
JMPR een nieuwe ARfD had afgeleid. Voor een aantal middelen werd besloten om alle of 
een deel van de voorstellen in te trekken omdat het middel niet meer ondersteund wordt 
door de producent, onvoldoende data aangeleverd is door producent/aanvrager, of 
natuurlijk wanneer sprake is van gevaar voor de consument.  
Alle voorstellen die tijdens deze CCPR zijn doorgeschoven naar ‘step 8’, zullen worden 
voorgelegd aan het Commissie voor aanname. 
 
Proposed Draft Revision of the Codex Classification on Foods and Feeds 
Het afgelopen jaar is door Nederland als een van de voorzitters van de elektronische WG 
hard gewerkt aan deze draft, zodat tijdens deze CCPR een nieuw classificatievoorstel 
gepresenteerd kon worden. Het Comité stemde in met het voorstel voor de codering van 
nieuwe producten en productgroepen van de elektronische werkgroep om: 1. het huidige 
coderingssysteem te behouden; 2. slechts codes toe te voegen voor nieuwe 
productgroepen en producten; 3. huidige codes voor synoniemen te verwijderen. Verder 
zijn 8 herziene productgroepen besproken. Na enige nog te verwerken op- en 
aanmerkingen besloot het comité daarop dit punt door te verwijzen naar de Commissie 
voor aanname op step 5. De elektronische WG zal zich het komende jaar buigen over 
verder invulling van de classificatie.  
Verder wordt voorgesteld, na enige opmerkingen van deelnemers, een document over de 
‘selectie van representatieve producten voor de extrapolatie van MRL’s naar 
productgroepen’ terug te zetten naar step 2. 
 
Proposed Draft Principles and Guidance for the Selection of Representative 
Commodities for the Extrapolation of MRL’s to Commodity Groups 
Een elektronische WG onder leiding van de IAEA heeft vorig jaar een conceptrevisie 
opgesteld met praktische aanbevelingen voor de schatting en toepassing van 
meetonzekerheden voor analysemethoden van pesticide residuen; hiermee werd  
ingestemd door de Commissie. Een afgevaardigde van de IAEA presenteerde nu de 
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herziene versie van de richtlijnen. Veel lidstaten gaven aan dit voorstel te ondersteunen, 
maar een van de voorwaarden die werden genoemd is dat deze revisie moet aansluiten 
bij de algemene voorstellen die op dit moment ontwikkeld worden door het Comité voor 
methoden van analyse en monstername. Het comité stemde er mee in om dit voorstel 
terug te zetten naar step 3 voor circulatie en verdere bewerking door de elektronische 
werkgroep onder leiding van de IAEA.  
  
Achieving Globally Harmonized MRL’s Through Codex 
Het afgelopen jaar is door een elektronische werkgroep onder leiding van de VS aan een 
voorstel gewerkt  om een pilotproject uit te voeren aangaande JMPR beoordeling van 
normen voor pesticiden, vóór nationale of regionale beoordeling en/of registratie van 
deze middelen heeft plaatsgevonden. Eén van de voordelen die genoemd werden is een 
snellere en soepelere vaststelling van geharmoniseerde normen (Codex normen) 
wereldwijd. De VS benadrukte hierbij dat dit niet ten koste zal gaan van alle rechten en 
onafhankelijkheid van overheden of autoriteiten m.b.t. pesticidenregistraties en dat de 
JMPR gewoon alle huidige afspraken en verantwoordelijkheden moet blijven nakomen. 
JMPR gaf aan dit project te ondersteunen, vooral omdat een pilot op dit vlak volgens hen 
zeer gewenst is: juist praktische ervaring is nodig om uit te wijzen of een dergelijk 
voorgestelde procedure werkelijk goed zal uitpakken.  
Enkele delegaties, waaronder EC en Australië, betwijfelen de toegevoegde waarde van 
het project en vinden de huidige Codex stappenprocedure voldoende toereikend voor 
efficiënte beoordeling van middelen. Veel andere delegaties, waaronder vooral veel 
ontwikkelingslanden, zijn voorstander van dit project omdat het een uitkomst biedt voor 
het probleem dat veel ontwikkelingslanden zelf niet over middelen en capaciteiten 
beschikken om adequaat risicobeoordelingen uit te voeren. Het feit dat wereldwijd MRL’s 
nog vaak enorm verschillen veroorzaakt ook veel belemmeringen van hun exporthandel. 
Elk project dat kan bijdragen aan versnelde harmonisatie is voor hen dus welkom. 
Na een vrij intensieve discussie kon geen overeenstemming bereikt worden over 
doorgang van dit voorstel.  
 
Revision of the Risk Analysis Principles Applied by the Codex Committee on Pesticide 
Residues 
Argentinië als voorzitter van de elektronische WG voor de herziening van de zogenaamde 
‘risk analysis principles applied by the CCPR’ presenteerde het werkdocument en 
benoemde een aantal nog lopende zaken die door de werkgroep nog nader behandeld 
moeten worden. Na enkele opmerkingen van deelnemers over het werkdocument (die 
zullen worden meegenomen door de werkgroep), was er overeenstemming om de 
werkgroep voort te zetten, waarbij lopende zaken voor commentaar zullen worden 
gecirculeerd en een nieuwe versie behandeld zal worden bij de volgende CCPR. .  
 
Establishment of Codex Priority List for Pesticides 
De priority lijst van pesticiden voor beoordeling is samengesteld door een elektronische 
in-session WG onder leiding van Australië.  De voorzitter van de WG geeft de planning 
van de te beoordelen pesticiden ingedeeld in nieuwe middelen, periodieke her-evaluaties 
en evaluaties. Het is de bedoeling dat deze planning door de JMPR 2010 meeting gebruikt 
wordt om diens uiteindelijke planning te maken. De nieuwe prioriteitenlijst zal 
voorgelegd worden aan de Commissie. 
 
Other Business and Future Work  
Geen bijzonderheden 
 
Volgende bijeenkomst 
De volgende CCPR staat onder voorbehoud gepland voor 19-24 april 2010 in Xi’an, China. 


