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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/80/EF
af 4. december 2000

om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelses-
midler, med henblik på konsolidering af dette bilag og optagelse af endnu et aktivt stof (lambda-

cyhalothrin)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli
1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), senest
ændret ved Kommissionens direktiv 2000/68/EF (2), særlig
artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af
11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for
iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der
er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/
414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelses-
midler (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2266/
2000 (4), fastsattes nærmere bestemmelser for iværksæt-
telsen af første fase af det arbejdsprogram, der er
omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF (i
det følgende benævnt »direktivet«). I henhold til nævnte
forordning blev der ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 933/94 af 27. april 1994 om gennemførelsesbestem-
melser til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92
for så vidt angår aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler
og udpegning af rapporterende medlemsstater (5), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2230/95 (6), opstillet en
liste over aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler, som
skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i direk-
tivets bilag I.

(2) I henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, bør et aktivt
stof optages i bilag I for en periode på højst ti år, hvis
det kan forventes, at hverken anvendelsen af plantebe-
skyttelsesmidler, som indeholder det aktive stof, eller
restkoncentrationer heraf har skadelige virkninger på
menneskers eller dyrs sundhed eller på grundvandet eller
en uacceptabel indvirkning på miljøet.

(3) Lambda-cyhalothrins virkninger på menneskers sundhed
og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning
(EØF) nr. 3600/92 for en række anvendelsesformål, som
anmelderne har foreslået. Sverige blev udpeget som
rapporterende medlemsstat i henhold til Kommissionens
forordning (EF) nr. 491/95 (7) om ændring af forordning
(EØF) nr. 3600/92 og (EF) nr. 933/94, særlig med
hensyn til integrering af de offentlige myndigheder og

producenterne i Østrig, Finland og Sverige i iværksæt-
telsen af første fase af det arbejdsprogram, der er
omhandlet i direktivets artikel 8, stk. 2. Sverige fore-
lagde den 12. juni 1996 Kommissionen den pågældende
vurderingsrapport og henstilling i overensstemmelse
med artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EØF) nr.
3600/92.

(4) Vurderingsrapporten er blevet behandlet af medlemssta-
terne og Kommissionen i Den Stående Komité for Plan-
tesundhed. Behandlingen blev afsluttet den 19. oktober
2000 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport
om lambda-cyhalothrin. Hvis det er nødvendigt at ajour-
føre den reviderede vurderingsrapport for at tage hensyn
til den tekniske og videnskabelige udvikling, skal betin-
gelserne for optagelsen af lambda-cyhalothrin i direkti-
vets bilag I også ændres i henhold til direktivet.

(5) Dossieret og resultaterne af behandlingen er ligeledes
blevet forelagt Den Videnskabelige Komité for Planter til
udtalelse. I sin udtalelse af 28. januar 2000 (8) gjorde
denne komité opmærksom på, at der bør foretages en
vurdering af den akutte risiko for forbrugerne ved indta-
gelse, og at der bør fastsættes en akut referencedosis.
Endvidere understregede komitéen med hensyn til
beskyttelsen af miljøet, at der må træffes passende risiko-
begrænsende foranstaltninger for at undgå en uaccep-
tabel påvirkning af vandorganismer og leddyr, som ikke
er målarter, herunder bier. Der er ved foranstaltningerne
i dette direktiv og i den relevante vurderingsrapport
taget hensyn til disse henstillinger.

(6) Det fremgår af de forskellige foretagne undersøgelser, at
plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende
aktive stof, kan forventes generelt at opfylde kravene i
direktivets artikel 5, stk. 1, litra a) og b), især med
hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og
udførligt beskrevet i den reviderede vurderingsrapport.
Det pågældende aktive stof bør derfor optages i bilag I
for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler,
der indeholder det pågældende aktive stof, i alle
medlemsstater finder sted i overensstemmelse med direk-
tivet.

(7) Ifølge direktivet skal medlemsstaterne, efter at et aktivt
stof er blevet optaget i bilag I, inden udløbet af en fastsat
frist meddele, ændre eller tilbagekalde godkendelserne af
de plantebeskyttelsesmidler, som indeholder det aktive
stof. Navnlig bør plantebeskyttelsesmidler ikke

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.
(2) EFT L 276 af 28.10.2000, s. 41.
(3) EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.
(4) EFT L 259 af 13.10.2000, s. 27.
(5) EFT L 107 af 28.4.1994, s. 8.
(6) EFT L 225 af 22.9.1995, s. 1.
(7) EFT L 49 af 4.3.1995, s. 50. (8) Den Videnskabelige Komité for Planter, 28.1.2000.
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godkendes, medmindre dette sker på grundlag af et
dossier, som opfylder de foreskrevne datakrav, og under
hensyntagen til de betingelser, som er knyttet til opta-
gelsen af det aktive stof i bilag I, og til de ensartede
principper, der er fastlagt i direktivet.

(8) Før et aktivt stof optages i bilag I, bør medlemsstaterne
og interesserede parter have en rimelig frist til at forbe-
rede sig på opfyldelsen af de nye krav, som følger af
optagelsen. Desuden bør medlemsstaterne efter opta-
gelsen have den nødvendige tid til at gennemføre direk-
tivets bestemmelser om plantebeskyttelsesmidler, der
indeholder lambda-cyhalothrin. Medlemsstaterne skal
bl.a. inden udløbet af denne frist tage de eksisterende
godkendelser op til fornyet overvejelse og i givet fald
meddele nye godkendelser i overensstemmelse med
direktivet. Der kræves en længere frist for forelæggelse
og vurdering af hele dossieret for hvert plantebeskyttel-
sesmiddel i overensstemmelse med de ensartede prin-
cipper, som er fastlagt i direktivet. For plantebeskyttel-
sesmidler, der indeholder flere aktive stoffer, kan den
fuldstændige vurdering efter de ensartede principper
først finde sted, når alle de aktive stoffer er blevet
optaget i direktivets bilag I.

(9) Medlemsstaterne bør have pligt til at opbevare den ende-
lige reviderede vurderingsrapport, så den (bortset fra
fortrolige oplysninger) er tilgængelig for interesserede
parter eller kan stilles til rådighed for dem.

(10) Den reviderede vurderingsrapport er påkrævet, for at
medlemsstaterne på rette måde kan gennemføre flere
afsnit af de ensartede principper, som er fastlagt i direk-
tivet, hvor disse principper henviser til vurderingen af de
data, som er blevet forelagt med henblik på optagelse af
det aktive stof i direktivets bilag I.

(11) Der er blevet optaget en række stoffer i direktivets bilag I
ved forskellige kommissionsdirektiver, nemlig ved
direktiv 97/73/EF (1), 98/47/EF (2), 1999/1/EF (3), 1999/
73/EF (4), 1999/80/EF (5), 2000/10/EF (6), 2000/49/
EF (7) og 2000/50/EF (8). Af hensyn til klarheden og en
rationel anvendelse vil det være hensigtsmæssigt at
opstille de nærmere oplysninger om disse stoffer i tabel-
form og at ophæve de pågældende direktiver uden dog
derved at indskrænke medlemsstaternes forpligtelser
med hensyn til de frister for gennemførelse og anven-
delse, der er fastsat i bilag II.

(12) For at sikre konsekvens og ensartet anvendelse vil det
være hensigtsmæssigt at fastsætte, at der skal tages
hensyn til den endelige vurderingsrapport om hvert
enkelt stof ved anvendelsen af de ensartede principper
for vurdering og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler
i direktivets bilag VI. Tilsvarende bør alle vurderingsrap-
porter opbevares, så de (bortset fra fortrolige oplys-
ninger) er tilgængelige for interesserede parter eller af
medlemsstaterne kan stilles til rådighed for disse.

(13) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overens-
stemmelse med udtalelse af 19. oktober 2000 fra Den
Stående Komité for Plantesundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF affattes som angivet i bilag I til
nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og admini-
strative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
senest den 1. juli 2002. De underretter straks Kommissionen
herom.

De skal i givet fald i henhold til direktiv 91/414/EØF ændre
eller tilbagekalde eksisterende godkendelser af plantebeskyttel-
sesmidler, der indeholder lambda-cyhalothrin som aktivt stof,
inden udløbet af nævnte frist.

Medlemsstaternes love og bestemmelser skal ved vedtagelsen
indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offent-
liggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere negler
for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Når det gælder evaluering og beslutningstagning efter de
ensartede principper, der er fastlagt i bilag VI til direktiv 91/
414/EØF, på basis af et dossier, som opfylder kravene i direkti-
vets bilag III, forlænges fristen for ændring eller tilbagekaldelse
af godkendelser til den 1. januar 2006 for plantebeskyttelses-
midler, der indeholder lambda-cyhalothrin som eneste aktive
stof.

3. For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder lambda-
cyhalothrin sammen med et andet aktivt stof, som er optaget i
bilag I til direktiv 91/414/EØF, udløber fristen for ændring eller
tilbagekaldelse af godkendelser fire år efter, at direktivet om
optagelsen af det sidste af disse stoffer i bilag I er trådt i kraft.

(1) EFT L 353 af 24.12.1997, s. 26.
(2) EFT L 191 af 7.7.1998, s. 50.
(3) EFT L 21 af 28.1.1999, s. 21.
(4) EFT L 206 af 5.8.1999, s. 16.
(5) EFT L 210 af 10.8.1999, s. 13.
(6) EFT L 57 af 2.3.2000, s. 28.
(7) EFT L 197 af 3.8.2000, s. 32.
(8) EFT L 198 af 4.8.2000, s. 39.
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Artikel 3

De i bilag II, tredje kolonne, nævnte direktiver ophæves, uden
at dette dog indskrænker medlemsstaternes forpligtelser med
hensyn til gennemførelsesfristen og de særlige bestemmelser,
der er fastsat i bilag II.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggø-
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Bestemmelserne i artikel 2 vedrørende det aktive stof lambda-
cyhalothrin anvendes fra den 1. januar 2002 og optagelsen af

dette aktive stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF får virkning
fra samme dato.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2000.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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Nr. Almindeligt anvendt navn,
identifikationsnr. IUPAC-navn Renhed (1) Ikrafttrædelse

Udløbsdato for
stoffets optagelse

i listen
Særlige bestemmelser

BILAG I

»BILAG I

AKTIVE STOFFER, SOM MÅ INDGÅ I PLANTEBESKYTTELSESMIDLER

Generelle bestemmelser for alle de i dette bilag anførte stoffer:

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der for hvert stof tages hensyn til konklusio-
nerne i den reviderede vurderingsrapport om det pågældende stof, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående
Komité for Plantesundhed på den dato, der er anført under »særlige bestemmelser«.

Medlemsstaterne opbevarer alle reviderede vurderingsrapporter, så de er tilgængelige for interesserede parter (bortset fra
fortrolige oplysninger efter direktivets artikel 14) eller stilles til rådighed for dem efter udtrykkelig anmodning herom.

1 Imazalil

CAS-nr. 73790-28-0,
35554-44-0

CIPAC-nr. 335

(±)-1-(β-allyloxy-2,4-
dichlorphenylethyl)-
imidazol

eller

(±)-allyl 1-(2,4-dichlor-
phenyl)-2-imidazol-1-
ylethylether

975 g/kg 1.1.1999 31.12.2008 Må kun tillades anvendt som fungicid

For nedennævnte anvendelsesformål gælder følgende særlige bestemmelser:

— der må kun gives tilladelse til behandling af frugt, grøntsager og kartofler efter høst, hvis
der findes et passende rensningsanlæg, eller hvis det ved en risikoanalyse over for den
medlemsstat, som skal give godkendelsen, er påvist, at bortledningen af behandlingsop-
løsningen ikke udgør nogen uacceptabel risiko for miljøet, især vandorganismer

— der må kun gives tilladelse til behandling af kartofler efter høst, hvis det ved en
risikoanalyse over for den medlemsstat, som skal give godkendelsen, er påvist, at
bortledningen af affaldet fra behandlede kartofler ikke udgør nogen uacceptabel risiko
for vandorganismer

— der må kun gives tilladelse til udendørs anvendelse på blade, hvis det ved en risikoana-
lyse over for den medlemsstat, som skal give godkendelsen, er påvist, at anvendelsen
ikke har nogen uacceptable virkninger for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet.

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for
Plantesundhed: 11.7.1997

2 Azoxystrobin

CAS-nr. 131860-33-8

CIPAC-nr. 571

methyl (E)-2-{2[6-(2-
cyanophenoxy)-pyrimidin-
4-yloxyl]phenyl}-3-metho-
xyacrylat

930 g/kg (Z
isomeer
maksimum
25 g/kg)

1.7.1998 1.7.2008 Må kan tillades anvendt som fungicid

Ved beslutningstagningen i henhold til de ensartede principper skal opmærksomheden især
være henledt på virkningen på vandorganismer. Betingelserne for godkendelse bør omfatte
risikobegrænsende foranstaltninger

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for
Plantesundhed: 22.4.1998
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3 Kresoxim-methyl

CAS-nr. 143390-89-0

CIPAC-nr. 568

methyl (E)-2-methoxyim-
mino-2-[2-(o-tolyloxyme-
thyl) phenyl] acetat

910 g/kg 1.2.1999 31.1.2009 Må kun tillades anvendt som fungicid

Ved beslutningstagningen i henhold til de ensartede principper skal medlemsstaterne være
særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når forholdene kræver særlige
hensyn

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for
Plantesundhed: 16.10.1998

4 Spiroxamin

CAS-nr. 1181134-30-8

CIPAC-nr. 572

(8-tert-butyl-1,4-dioxa-
spiro [4,5] decan-2-ylme-
thyl)-ethyl-propylamin

940 g/kg (de
diastereomere
stoffer A og B
tilsammen)

1.9.1999 1.9.2009 Må kun tillades anvendt som fungicid

Ved beslutningstagningen i henhold til de ensartede principper skal medlemsstaterne:

— være særligt opmærksomme på sprøjtepersonalets sikkerhed og sikre, at godkendelsesbe-
tingelserne omfatter de relevante beskyttelsesforanstaltninger, og

— være særligt opmærksomme på indvirkningen på vandorganismer og sikre, at godken-
delsesbetingelserne, når det er relevant, omfatter risikobegrænsende foranstaltninger

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for
Plantesundhed: 12.5.1999

5 Azimsulfuron

CAS-nr. 120162-55-2

CIPAC-nr. 584

1-(4,6-dimethoxypyri-
midin-2-yl)-3-[1-methyl-4-
(2-methyl-2H-tetrazol-5-
yl)-pyrazol-5-ylsulfonyl]-
urea

980 g/kg 1.10.1999 1.10.2009 Må kun tillades anvendt som herbicid

Sprøjtning fra luften må ikke tillades

Ved beslutningstagningen i henhold til de ensartede principper skal medlemsstaterne være
særligt opmærksomme på indvirkningen på vandorganismer og landplanter uden for
målgruppen og sikre, at godkendelsesbetingelserne, når det er relevant, omfatter risikobe-
grænsende foranstaltninger (f.eks. ved risdyrkning minimumsperioder for tilbageholdelse af
vand inden udledning)

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for
Plantesundhed: 2.7.1999

6 Fluroxypyr

CAS-nr. 69377-81-7

CIPAC-nr. 431

4-amino-3,5-dichlor-6-
fluor-2-pyridyloxyeddike-
syre

950 g/kg 1.12.2000 30.11.2010 Må kun tillades anvendt som herbicid

Ved beslutningstagningen i henhold til de ensartede principper skal medlemsstaterne:

— tage hensyn til de supplerende oplysninger, der ønskes i punkt 7 i den reviderede
vurderingsrapport

— være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet

— være særligt opmærksomme på indvirkningen på vandorganismer og sikre sig, at betin-
gelserne for godkendelsen omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er
nødvendigt

Hvis de ønskede supplerende undersøgelser og oplysninger, som er nævnt i punkt 7 i den
reviderede vurderingsrapport, ikke forelægges inden den 1.12.2000, underretter medlemssta-
terne Kommissionen herom

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for
Plantesundhed: 30.11.1999
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7 Metsulfuron-methyl

CAS-nr. 74223-64-6

EØF-nr. 441

Methyl-2-(4-methoxy-6-
methyl-1,3,5,-triazin-2-
ylcarbamoylsulfamoyl)-
benzoat

960 g/kg 1.7.2001 30.6.2001 Må kun tillades anvendt som herbicid

Ved beslutningstagningen i henhold til de ensartede principper skal medlemsstaterne:

— være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet

— være særligt opmærksomme på indvirkningen på vandorganismer og sikre sig, at
godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er
nødvendigt

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for
Plantesundhed: 16.6.2000

8 Prohexadion calcium

CAS-nr. 127277-53-6

CIPAC-nr. 567

Calcium 3,5-dioxo-4-pro-
pionylcyclohexancarbo-
xylat

890 g/kg 1.10.2000 1.10.2010 Må kun tillades anvendt som plantevækstregulator

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for
Plantesundhed: 16.6.2000

9 Triasulfuron

CAS-nr. 82097-50-5

CIPAC-nr. 480

1-[2-(2-chlorethoxy)
phenylsulfonyl]-3-(4-
methoxy-6-methyl-1,3,5-
triazin-2-yl)-urea

940 g/kg 1.8.2001 31.7.2011 Må kun tillades anvendt som herbicid

Ved beslutningenstagningen i henhold til de ensartede principper skal medlemsstaterne:

— være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet

— være særligt opmærksomme på indvirkningen på vandorganismer og sikre sig, at
godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er
nødvendigt

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for
Plantesundhed: 13.7.2000

10 Esfenvalerat

CAS-nr. 66230-04-4

CIPAC-nr. 481

(S)-α-Cyano-3-phenoxyben-
zyl-(S)-2-(4-chlorophenyl)-
3-methylbutyrat

830 g/kg 1.8.2001 31.7.2011 Må kun tillades anvendt som insekticid

Ved beslutningstagningen i henhold til de ensartede principper skal medlemsstaterne:

— være særligt opmærksomme på den mulige indvirkning på vandorganismer og leddyr,
som ikke er målarter, og sikre sig, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegræn-
sende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for
Plantesundhed: 13.7.2000

11 Bentazon

CAS-nr. 25057-89-0

CIPAC-nr. 366

3-isopropyl-(1H)-2,1,3-
benzothiadiazin-4-
(3H)-on-2,2-dioxid

960 g/kg 1.8.2001 31.7.2011 Må kun tillades anvendt som herbicid

Ved beslutningstagningen i henhold til de ensartede principper skal medlemsstaterne være
særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for
Plantesundhed: 13.7.2000
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12 Lambda-cyhalothrin

CAS-nr. 91465-08-6

CIPAC-nr. 463

En blanding 1:1 af:

(S)-α-cyano-3-phenoxyben-
zyl (Z)-(1R,3R)-3-(2-chlor-
3,3,3-trifluorpropenyl)-
2,2-dimethylcyclopropan-
carboxylat

og

(R)-α-cyano-3-phenoxyben-
zyl (Z)-(1S,3S)-3-(2-chlor-
3,3,3-trifluorpropenyl)-
2,2-dimethylcyclopropan-
carboxylat

810 g/kg 1.1.2002 31.12.2011 Må kun tillades anvendt som insekticid

Ved beslutningstagningen i henhold til de ensartede principper skal medlemsstaterne:

— være særligt opmærksomme på sprøjtepersonalets sikkerhed

— være særligt opmærksomme på den mulige indvirkning på vandorganismer og leddyr,
som ikke er målarter, herunder bier, og sikre sig, at godkendelsesbetingelserne omfatter
risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt

— være særligt opmærksomme på restkoncentrationer i fødevarer og specielt de akutte
virkninger heraf

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for
Plantesundhed: 19.10.2000

(1) Yderligere oplysninger om de aktive stoffers identitet og specifikationer fremgår af den reviderede vurderingsrapport.«



D
A

D
e

Europæ
iske

Fæ
llesskabers

Tidende
9.12.2000

L
309/21

Nr. Almindeligt anvendt navn Optaget ved direktiv Gennemførelsesfrist Særlige bestemmelser

BILAG II

FRISTER FOR GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER I MEDLEMSSTATERNE VEDRØRENDE AKTIVE
STOFFER, SOM MÅ INDGÅ I PLANTEBESKYTTELSESMIDLER

1 Imazalil Direktiv 97/73/EF 30.6.1999 Hvis det er nødvendigt, skal medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF inden gennemførelsesfristens udløb
ændre eller tilbagekalde eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder imazalil

Når det gælder evaluering og beslutningstagning efter de ensartede principper, som er fastlagt i bilag VI til direktiv
91/414/EØF, på basis af et dossier, som opfylder kravene i direktivets bilag III, forlænges gennemførelsesfristen dog

— for plantebeskyttelsesmidler, der kun indeholder imazalil og ikke er bestemt til udendørs anvendelse på blade, til
den 1.1.2003

— for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder imazalil og andre aktive stoffer, som endnu ikke er optaget i bilag I,
og som ikke er bestemt til udendørs anvendelse på blade, til fire år efter, at direktivet om optagelsen af det sidste
af disse stoffer i bilag I er trådt i kraft

2 Azoxystrobin Direktiv 98/47/EF 1.1.1999 For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder azoxystrobin tillige med et andet aktivt stof, som er optaget i bilag I til
direktiv 91/414/EØF, forlænges gennemførelsesfristen i det omfang, der er fastsat en længere gennemførelsesfrist i
direktivet om optagelsen af dette andet aktive stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF

3 Kresoxim-methyl Direktiv 1999/1/EF 31.7.1999 For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder kresoxim-methyl tillige med et andet aktivt stof, som er optaget i bilag I
til direktiv 91/414/EØF, forlænges gennemførelsesfristen i det omfang, der er fastsat en længere gennemførelsesfrist i
direktivet om optagelsen af dette andet aktive stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF

4 Spiroxamin Direktiv 1999/73/EF 1.1.2000 For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder spiroxamin tillige med et andet aktivt stof, som er optaget i bilag I til
direktiv 91/414/EØF, forlænges gennemførelsesfristen i det omfang, der er fastsat en længere gennemførelsesfrist i
direktivet om optagelsen af dette andet aktive stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF

5 Azimsulfuron Direktiv 1999/80/EF 1.4.2000 Når det gælder evaluering og beslutningstagning efter de ensartede principper, som er fastlagt i bilag VI til direktiv
91/414/EØF, på basis af et dossier, som opfylder kravene i direktivets bilag III, forlænges gennemførelsesfristen til den
1.4.2001 for eksisterende foreløbige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder azimsulfuron

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder azimsulfuron tillige med et andet aktivt stof, som er optaget i bilag I til
direktiv 91/414/EØF, forlænges gennemførelsesfristen i det omfang, der er fastsat en længere gennemførelsesfrist i
direktivet om optagelsen af dette andet aktive stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF
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6 Fluroxypyr Direktiv 2000/10/EF 1.6.2000 Hvis det er nødvendigt, skal medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF inden gennemførelsesfristens udløb
ændre eller tilbagekalde eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fluroxypyr som aktivt
stof

Når det gælder evaluering og beslutningstagning efter de ensartede principper, som er fastlagt i bilag VI til direktiv
91/414/EØF, på basis af et dossier, som opfylder kravene i direktivets bilag III, forlænges gennemførelsesfristen dog

— for plantebeskyttelsesmidler, der kun indeholder fluroxypyr, til den 1.12.2004

— for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fluroxypyr og et andet aktivt stof, som er optaget i bilag I til direktiv
91/414/EØF, til fire år efter, at direktivet om optagelsen af det sidste af disse stoffer i bilag I er trådt i kraft

7 Metsulfuron-methyl Direktiv 2000/49/EF 31.12.2001 Hvis det er nødvendigt skal medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF inden gennemførelsesfristens udløb
ændre eller tilbagekalde eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder metsulfuron-methyl
som aktivt stof

Når det gælder evaluering og beslutningstagning efter de ensartede principper, som er fastlagt i bilag VI til direktiv
91/414/EØF, på basis af et dossier, som opfylder kravene i direktivets bilag III, forlænges den i første afsnit fastsatte
frist dog

— for plantebeskyttelsesmidler, der som aktivt stof kun indeholder metsulfuron-methyl, til den 1.7.2005

— for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder metsulfuron-methyl sammen med et andet aktivt stof, som er optaget
i bilag I til direktiv 91/414/EØF, til fire år efter, at direktivet om optagelsen af det sidste af disse stoffer i bilag I er
trådt i kraft

8 Prohexadion-calcium Direktiv 2000/50/EF 1.1.2001 Når det gælder evaluering og beslutningstagning efter de ensartede principper, som er fastlagt i bilag VI til direktiv
91/414/EØF, på basis af et dossier, som opfylder kravene i direktivets bilag III, forlænges gennemførelsesfristen dog til
den 1.1.2002 for eksisterende foreløbige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder prohexadion-
calcium

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder prohexadion-calcium tillige med et andet aktivt stof, som er optaget i
bilag I til direktiv 91/414/EØF, forlænges gennemførelsesfristen dog i det omfang, der er fastsat en længere
gennemførelsesfrist i direktivet om optagelsen af dette andet aktive stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF

9 Triasulfuron Direktiv 2000/66/EF 31.1.2002 Hvis det er nødvendigt, skal medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF inden gennemførelsesfristens udløb
ændre eller tilbagekalde eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder triasulfuron som aktivt
stof

Når det gælder evaluering og beslutningstagning efter de ensartede principper, som er fastlagt i bilag VI til direktiv
91/414/EØF, på basis af et dossier, som opfylder kravene i direktivets bilag III, forlænges gennemførelsesfristen dog

— for plantebeskyttelsesmidler, der som aktivt stof kun indeholder triasulfuron, til den 1.8.2005

— for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder triasulfuron sammen med et andet aktivt stof, som er optaget i bilag I
til direktiv 91/414/EØF, til fire år efter, at direktivet om optagelsen af det sidste af disse stoffer i bilag I er trådt i
kraft



D
A

D
e

Europæ
iske

Fæ
llesskabers

Tidende
9.12.2000

L
309/23

Nr. Almindeligt anvendt navn Optaget ved direktiv Gennemførelsesfrist Særlige bestemmelser

10 Esfenvalerat Direktiv 2000/67/EF 31.1.2002 Hvis det er nødvendigt, skal medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF inden gennemførelsesfristens udløb
ændre eller tilbagekalde eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder esfenvalerat som aktivt
stof

Når det gælder evaluering og beslutningstagning efter de ensartede principper, som er fastlagt i bilag VI til direktiv
91/414/EØF, på basis af et dossier, som opfylder kravene i direktivets bilag III, forlænges gennemførelsesfristen dog

— for plantebeskyttelsesmidler, der som aktivt stof kun indeholder esfenvalerat, til den 1.8.2005

— for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder esfenvalerat sammen med et andet aktivt stof, som er optaget i bilag I
til direktiv 91/414/EØF, til fire år efter, at direktivet om optagelsen af det sidste af disse stoffer i bilag I er trådt i
kraft

11 Bentazon Direktiv 2000/68/EF 31.1.2002 Hvis det er nødvendigt, skal medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF inden gennemførelsesfristens udløb
ændre eller tilbagekalde eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bentazon som aktivt
stof

Når det gælder evaluering og beslutningstagning efter de ensartede principper, som er fastlagt i bilag VI til direktiv
91/41/EØF, på basis af et dossier, som opfylder kravene i direktivets bilag III, forlænges gennemførelsesfristen dog

— for plantebeskyttelsesmidler, der som aktivt stof kun indeholder bentazon, til den 1.8.2005

— for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bentazon sammen med et andet aktivt stof, som er optaget i bilag I til
direktiv 91/414/EØF, til fire år efter, at direktivet om optagelsen af det sidste af disse stoffer i bilag I er trådt i
kraft


