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VERORDENING (EG) Nr. 2266/2000 VAN DE COMMISSIE
van 12 oktober 2000

tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 3600/92 houdende bepalingen voor de uitvoering van de
eerste fase van het werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van 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), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/50/EG van
de Commissie (2), inzonderheid op artikel 8, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Verordening (EEG) nr. 3600/92 van de Commissie
van 11 december 1992 houdende bepalingen voor de
uitvoering van de eerste fase van het werkprogramma als
bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlĳn 91/414/EEG van
de Raad betreffende het op de markt brengen van gewas-
beschermingsmiddelen (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Veror-
dening (EG) nr. 1972/1999 van de Commissie (4), zĳn
voorschriften vastgesteld om 90 werkzame stoffen die
twee jaar na de datum van de kennisgeving van Richtlĳn
91/414/EEG reeds op de markt waren en waarvan de
herevaluatie prioritair geacht wordt, opnieuw door de
Commissie te laten evalueren. Dit geschiedt via een bĳ
verordening opgezet samenwerkings- en coördinatiepro-
gramma in het kader waarvan de lidstaten specifieke
taken uitvoeren die bĳdragen tot de wetenschappelĳke
en technische evaluatie op grond waarvan besluiten op
Gemeenschapsniveau worden genomen.

(2) Bĳ Verordening (EG) nr. 451/2000 van de Commissie
van 28 februari 2000 houdende bepalingen voor de
uitvoering van de tweede en de derde fase van het
werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van
Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad (5), zĳn nadere voor-
schriften vastgesteld voor de uitvoering van de tweede
en de derde fase van het werkprogramma.

(3) De ervaring leert dat pas kan worden besloten een werk-
zame stof in bĳlage I van de richtlĳn op te nemen,
wanneer de kennisgever voor een beperkt scala van
gedocumenteerde gebruiksdoeleinden kan aantonen dat
voor één of meer preparaten kan worden voldaan aan de
in de richtlĳn gestelde eisen ten aanzien van de in artikel
5 van de richtlĳn bedoelde criteria. Daarom moet voor
de gedocumenteerde gebruiksdoeleinden alle informatie
voor elk punt van de bĳlagen II en III van de richtlĳn
worden verschaft.

(4) Tot nu toe is voor de meeste onderzochte werkzame
stoffen onvoldoende informatie verstrekt. Daarom moet,
om de Commissie in staat te stellen haar werkpro-
gramma met betrekking tot deze 90 werkzame stoffen
zo snel mogelĳk te beëindigen, een termĳn worden vast-
gesteld waarbinnen de kennisgevers hun dossiers moeten

afronden, rekening houdend met de vereisten inzake te
verstrekken gegevens die in de periode van juli 1993 tot
oktober 1996 nauwkeurig bepaald zĳn.

(5) Om de evaluatie en besluitvorming te bespoedigen, moet
een besluit over de eventuele opname in bĳlage I worden
genomen aan de hand van de overgelegde gegevens en
mag geen verder uitstel van de besluiten worden toege-
staan. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van de
richtlĳn wordt niet met de indiening van nieuwe studies
ingestemd, tenzĳ de als rapporteur optredende lidstaat
met toestemming van de Commissie de kennisgevers
verzoekt nadere gegevens te verstrekken die nodig zĳn
ter verduidelĳking van het dossier.

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Plantenziektekundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3600/92 wordt als volgt gewĳzigd:

1. In artikel 6, lid 2, wordt aan punt b) de volgende zin
toegevoegd:

„De kennisgever moet aan de hand van de meegedeelde
gegevens aantonen dat voor één of meer preparaten ten
aanzien van een beperkte reeks representatieve gebruiks-
doeleinden kan worden voldaan aan de in de richtlĳn
gestelde eisen ten aanzien van de in artikel 5 van de richtlĳn
bedoelde criteria;”.

2. In artikel 7, lid 4, wordt aan het eerste streepje de volgende
zin toegevoegd:

„Tenzĳ de Commissie voor een bepaalde werkzame stof een
eerdere datum vaststelt, is de termĳn hiervoor 25 mei 2002,
behalve voor de uitslagen van langetermĳnstudies die de als
rapporteur optredende lidstaat en de Commissie bĳ het
onderzoek van het dossier noodzakelĳk achten en die
vermoedelĳk niet binnen de vastgestelde termĳn volledig
beëindigd kunnen worden, voorzover de verstrekte infor-
matie het bewĳs omvat dat opdracht gegeven is tot deze
studies en dat de uitslagen ervan uiterlĳk op 25 mei 2003
overgelegd zullen worden. In uitzonderlĳke gevallen mag,
wanneer de als rapporteur optredende lidstaat en de
Commissie op 25 mei 2001 nog niet in staat waren derge-
lĳke studies aan te wĳzen, een andere datum voor de beëin-
diging ervan worden vastgesteld, voorzover de kennisgever
de als rapporteur optredende lidstaat het bewĳs levert dat
binnen drie maanden na het verzoek tot het uitvoeren van
de studies opdracht tot deze studies gegeven is, en uiterlĳk
op 25 mei 2002 hierover een protocol en voortgangsverslag
worden ingediend.”.

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
(2) PB L 198 van 4.8.2000, blz. 39.
(3) PB L 366 van 15.12.1992, blz. 10.
(4) PB L 244 van 16.9.1999, blz. 41.
(5) PB L 55 van 29.2.2000, blz. 25.
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3. In artikel 7 worden aan lid 4 de volgende alinea's toege-
voegd:

„Onverminderd artikel 7 van de richtlĳn, wordt niet inge-
stemd met de indiening van nieuwe studies. De als rappor-
teur optredende lidstaat kan met toestemming van de
Commissie de kennisgevers verzoeken nadere gegevens te
verstrekken die nodig zĳn ter verduidelĳking van het
dossier.

De als rapporteur optredende lidstaat deelt de Commissie
onverwĳld mee voor welke werkzame stoffen de in het
eerste streepje bedoelde uitslagen of gegevens niet binnen de
vastgestelde termĳn zĳn overgelegd. De Commissie besluit
overeenkomstig artikel 8, lid 2, laatste alinea, van de
richtlĳn dergelĳke werkzame stoffen niet in bĳlage I van de
richtlĳn op te nemen en vermeldt daarbĳ de redenen voor
de niet-opneming. De lidstaten trekken uiterlĳk op 25 juli
2003 de toelatingen in voor de gewasbeschermingsmiddelen
die deze werkzame stoffen bevatten.”.

4. In artikel 8 wordt lid 1, onder c), vervangen door:

„de Commissie zo snel mogelĳk, en uiterlĳk binnen zes
maanden nadat hĳ alle verlangde gegevens ontvangen heeft,
zĳn evaluatie van het dossier te zenden ter aanvulling van
het reeds bĳ de Commissie ingediende evaluatieverslag. Dit
verslag wordt opgesteld in de door de Commissie in het
kader van het Permanent Plantenziektekundig Comité
aanbevolen vorm en bevat een aanbeveling om:
— hetzĳ de werkzame stof in bĳlage I bĳ de richtlĳn op te

nemen, zulks onder vermelding van de voorwaarden
voor die opneming;

— hetzĳ de werkzame stof niet in bĳlage I bĳ de richtlĳn
op te nemen, zulks onder vermelding van de redenen
om de stof niet op te nemen.”.

5. In artikel 8 wordt lid 3 vervangen door:

„Na ontvangst van het in lid 1 bedoelde résumé en verslag
legt de Commissie deze voor onderzoek aan het Comité
voor.

Voordat het dossier en het verslag aan het Comité worden
voorgelegd, zendt de Commissie dit verslag ter informatie
aan de lidstaten en kan zĳ deskundigen uit één of meer
lidstaten raadplegen. De Commissie kan bepaalde of alle
kennisgevers voor een werkzame stof raadplegen over het
verslag inzake de betrokken werkzame stof of over delen
van dit verslag. De als rapporteur optredende lidstaat draagt
bĳ deze raadplegingen zorg voor de nodige technische en
wetenschappelĳke ondersteuning.

Onverminderd artikel 7 van de richtlĳn wordt niet met de
indiening van nieuwe studies ingestemd. De als rapporteur
optredende lidstaat kan na overleg met de Commissie de
kennisgevers verzoeken nadere gegevens te verstrekken die
nodig zĳn ter verduidelĳking van het dossier.

Na het in artikel 7, lid 3 bedoelde onderzoek legt de
Commissie, onverminderd een eventueel door haar in te
dienen voorstel tot wĳziging van de bĳlage bĳ Richtlĳn
79/117/EEG, aan het Comité:

a) een ontwerp-richtlĳn voor tot opneming van de werk-
zame stof in bĳlage I bĳ de richtlĳn, waarin zo nodig de
voorwaarden, met inbegrip van de termĳn, voor die
opneming zĳn aangegeven, of

b) een tot de lidstaten gerichte ontwerp-beschikking voor,
waarbĳ hun opgedragen wordt de toelatingen voor
gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof
bevatten, overeenkomstig artikel 8, lid 2, vierde alinea,
van de richtlĳn in te trekken en waarbĳ die werkzame
stof niet in bĳlage I bĳ de richtlĳn wordt opgenomen,
onder vermelding van de redenen voor de niet-opne-
ming.”.

6. In artikel 8 wordt lid 4 geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 november 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 oktober 2000.

Voor de Commissie

David BYRNE

Lid van de Commissie


