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RICHTLĲN 2000/50/EG VAN DE COMMISSIE
van 26 juli 2000

houdende opneming van een werkzame stof (prohexadion-calcium) in bĳlage I bĳ Richtlĳn
91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermings-
middelen (1), hierna „de richtlĳn” te noemen, laatstelĳk gewĳ-
zigd bĳ Richtlĳn 2000/10/EG van de Commissie (2), en met
name op artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Frankrĳk heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de
richtlĳn, op 10 februari 1994 van BASF AG, hierna „de
aanvrager” te noemen, een aanvraag ontvangen om
opneming van de werkzame stof prohexadion-calcium
in bĳlage I bĳ de richtlĳn.

(2) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, lid 3, van de
richtlĳn heeft de Commissie bĳ Beschikking 96/
520/EG (3) erkend dat het dossier dat voor prohexadion-
calcium is ingediend, geacht kon worden in beginsel te
voldoen aan de voorschriften inzake gegevens en infor-
matie die zĳn opgenomen in bĳlage II en, voor een
gewasbeschermingsmiddel dat de betrokken werkzame
stof bevat, in bĳlage III bĳ de richtlĳn.

(3) Krachtens artikel 5, lid 1, van de richtlĳn mag een
werkzame stof voor een periode van ten hoogste tien
jaar in bĳlage I worden opgenomen indien mag worden
verwacht dat het gebruik van gewasbeschermingsmid-
delen die de werkzame stof bevatten, of de residuen
daarvan geen schadelĳke uitwerking op de gezondheid
van mens of dier of op het grondwater en geen onaan-
vaardbaar milieueffect zal hebben.

(4) Voor prohexadion-calcium zĳn de uitwerking op de
menselĳke gezondheid en het milieueffect overeenkom-
stig het bepaalde in artikel 6, leden 2 en 4, van de
richtlĳn beoordeeld voor de door de aanvrager voorge-
stelde toepassingen. Frankrĳk, optredend als de als
rapporteur aangewezen lidstaat, heeft het betrokken
beoordelingsverslag op 9 juni 1998 bĳ de Commissie
ingediend.

(5) Het ingediende verslag is door de lidstaten en de
Commissie onderzocht in het kader van het Permanent
Plantenziektekundig Comité. Dit onderzoek is op 16
juni 2000 afgesloten met het evaluatieverslag van de
Commissie over het onderzoek betreffende prohexadion-
calcium. Het kan nodig zĳn dit verslag bĳ te werken om
rekening te houden met technische en wetenschappelĳke
ontwikkelingen. In dat geval zullen ook de voorwaarden
voor de opneming van prohexadion-calcium in bĳlage I
bĳ de richtlĳn moeten worden gewĳzigd overeenkomstig
artikel 6, lid 1, van de richtlĳn.

(6) Het dossier en de resultaten van het onderzoek zĳn op
26 novemer 1999 ook voor advies voorgelegd aan het
Wetenschappelĳk Comité voor planten. Dit comité heeft
een advies uitgebracht op 6 juni 2000.

(7) Uit de verschillende analyses is gebleken dat mag
worden verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die
de betrokken werkzame stof bevatten, in het algemeen
zullen voldoen aan de in artikel 5, lid 1, onder a) en b),
en lid 3, van de richtlĳn gestelde eisen, inzonderheid
voor de toepassingen waarvoor zĳ zĳn onderzocht. De
betrokken werkzame stof moet derhalve in bĳlage I
worden opgenomen om ervoor te zorgen dat alle
lidstaten de toelating van de gewasbeschermingsmid-
delen die de betrokken werkzame stof bevatten, kunnen
verlenen overeenkomstig het bepaalde in de richtlĳn.

(8) De lidstaten moeten na de opneming over een redelĳke
termĳn beschikken om de bepalingen van de richtlĳn
betreffende gewasbeschermingsmiddelen die prohexa-
dion-calcium bevatten, ten uitvoer te leggen en inzon-
derheid om binnen deze termĳn bestaande voorlopige
toelatingen te wĳzigen of vóór het verstrĳken van deze
termĳn nieuwe toelatingen te verlenen overeenkomstig
de bepalingen van de richtlĳn. Ook voor de gewasbe-
schermingsmiddelen die prohexadion-calcium en andere
in bĳlage I opgenomen werkzame stoffen bevatten, kan
een langere termĳn nodig zĳn.

(9) Het is dienstig te bepalen dat het uiteindelĳke evaluatie-
verslag (met uitzondering van de vertrouwelĳke infor-
matie zoals bedoeld in artikel 14 van de richtlĳn) door
de lidstaat ter beschikking moet worden gesteld of
gehouden van alle belanghebbenden die erom
verzoeken.

(10) Het evaluatieverslag is nodig voor de correcte tenuitvoer-
legging door de lidstaten van verschillende punten van
de in bĳlage VI bĳ de richtlĳn opgenomen uniforme
beginselen, voorzover deze beginselen betrekking
hebben op de evaluatie van de in bĳlage II bedoelde
gegevens die met het oog op de opneming van de
werkzame stof in bĳlage I bĳ de richtlĳn zĳn verstrekt.

(11) De in deze richtlĳn vervatte maatregelen zĳn in overeen-
stemming met het advies dat door het Permanent Plan-
tenziektekundig Comité is uitgebracht op 16 juni 2000,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1

De werkzame stof prohexadion-calcium wordt hierbĳ opge-
nomen in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG, zoals in de bĳlage
aangegeven.

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
(2) PB L 57 van 2.3.2000, blz. 28.
(3) PB L 220 van 30.8.1996, blz. 19.
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Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechte-
lĳke bepalingen in werking treden om uiterlĳk op 1 januari
2001 aan deze richtlĳn te voldoen.

2. Voor de evaluatie en de besluitvorming overeenkomstig
de in bĳlage VI bĳ Richtlĳn 91/414/EEG bepaalde uniforme
beginselen op basis van een dossier dat beantwoordt aan de
eisen van bĳlage III, wordt voor bestaande voorlopige toela-
tingen van gewasbeschermingsmiddelen die prohexadion-
calcium bevatten, de in lid 1 vastgestelde termĳn verlengd tot
en met 1 januari 2002.

3. Voor gewasbeschermingsmiddelen die behalve prohexa-
dion-calcium ook een andere werkzame stof bevatten die in
bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG is opgenomen, wordt de in
lid 1 bedoelde termĳn echter verlengd, voorzover in de richtlĳn
die voorziet in de opneming van deze andere werkzame stof in
bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG, een langere uitvoerings-
termĳn is vastgesteld.

4. De lidstaten houden het evaluatieverslag (met uitzonde-
ring van de vertrouwelĳke informatie zoals bedoeld in artikel

14 van Richtlĳn 91/414/EEG) voor raadpleging ter beschikking
van alle belangstellende partĳen die daarom verzoeken.

5. Wanneer de lidstaten de maatregelen vaststellen, moeten
deze een verwĳzing naar deze richtlĳn bevatten of moeten zĳ
bĳ de officiële bekendmaking ervan van een dergelĳke verwĳ-
zing vergezeld gaan. De regels voor deze verwĳzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3

Deze richtlĳn treedt in werking op 1 oktober 2000.

Artikel 4

Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 juli 2000.

Voor de Commissie

David BYRNE

Lid van de Commissie

BĲLAGE

1. Prohexadion-calcium

1. Identificatie (IUPAC): Calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexaancarboxylaat.

2. Voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

2.1. De werkzame stof heeft een zuiverheid van ten minste 890 g/kg.

2.2. Alleen gebruik van de stof als groeiregulator mag worden toegestaan.

2.3. Voor de toepassing van de in bĳlage VI opgenomen uniforme beginselen moet rekening worden gehouden met de
conclusies van het evaluatieverslag over prohexadion-calcium, en inzonderheid met de aanhangsels I en II
daarvan, zoals die door het Permanent Plantenziektekundig Comité zĳn goedgekeurd op 16 juni 2000.

3. De opneming geldt tot en met 1 oktober 2010.


