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KOMISSION DIREKTIIVI 2000/80/EY,
annettu 4 päivänä joulukuuta 2000,

kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liit-
teen I muuttamisesta mainitun liitteen kodifioimiseksi ja tehoaineen (lambda-syhalotriinin) sisällyt-

tämiseksi siihen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattami-
sesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direk-
tiivin 91/414/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 2000/68/EY (2), ja erityisesti sen 6
artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta
annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2
kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen
täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista sään-
nöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetussa komission
asetuksessa (ETY) N:o 3600/92 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2266/2000 (4),
säädetään direktiivin 91/414/ETY (jäljempänä ’direktiivi’)
8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensim-
mäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskoh-
taisista säännöistä. Mainitun asetuksen mukaisesti
kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden luettelon vahvistami-
sesta ja esittelijöinä toimivien jäsenvaltioiden nimeämi-
sestä asetuksen (ETY) N:o 3600/92 soveltamiseksi 27
päivänä huhtikuuta 1994 annetussa komission asetuk-
sessa (EY) N:o 933/94 (5), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2230/95 (6),
vahvistetaan arvioitavien kasvinsuojeluaineiden tehoai-
neiden luettelo niiden sisällyttämiseksi mahdollisesti
direktiivin liitteeseen I.

(2) Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaan tehoaine on
sisällytettävä liitteeseen I enintään kymmenen vuoden
pituiseksi ajanjaksoksi, jos voidaan olettaa, että tehoai-
netta sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytöllä tai niiden
jäämillä ei ole haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten
terveyteen tai pohjaveteen taikka kohtuuttomia haittavai-
kutuksia ympäristöön.

(3) Lambda-syhalotriinin osalta vaikutukset ihmisten tervey-
teen ja ympäristöön on arvioitu asetuksen (ETY) N:o
3600/92 säännösten mukaisesti ilmoittajien ehdottamien
tiettyjen käyttötarkoitusten osalta. Ruotsi nimettiin esit-
televäksi jäsenvaltioksi asetusten (ETY) N:o 3600/92 ja
(EY) N:o 933/94 muuttamisesta, erityisesti siltä osin kuin
on kyse Itävallan, Suomen ja Ruotsin nimettyjen viran-
omaisten ja tuottajien liittymisestä kasvinsuojelutuot-

teiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston
direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
työohjelman ensimmäisen vaiheen toteuttamiseen
annetun komission asetuksen (EY) N:o 491/95 (7)
nojalla. Ruotsi toimitti komissiolle asetuksen (ETY) N:o
3600/92 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti 12
päivänä kesäkuuta 1996 asiaa koskevan arviointikerto-
muksen ja suosituksen.

(4) Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet mainittua arvi-
ointia pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa. Tämä tarkas-
telu on saatettu päätökseen 19 päivänä lokakuuta 2000
komission tarkastelukertomuksella lambda-syhalotrii-
nista. Jos on tarpeen saattaa kertomus ajan tasalle
teknisen ja tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi,
myös edellytykset, jotka koskevat lambda-syhalotriinin
sisällyttämistä direktiivin liitteeseen I, on muutettava
kyseisen direktiivin mukaisesti.

(5) Asiakirja-aineisto ja tarkastelusta saadut tiedot toimitet-
tiin myös kasveja käsittelevään tiedekomiteaan lausuntoa
varten. Komitea totesi 28 päivänä tammikuuta 2000
antamassaan lausunnossa (8), että olisi toteutettava kulut-
tajien ravinnon välityksellä tapahtuvaa akuuttia altistu-
mista koskeva riskiarviointi ja määritettävä akuutin altis-
tumisen viiteannos. Lisäksi komitea painotti, että ympä-
ristön suojelun osalta on toteutettava aiheellisia riskin-
hallintatoimenpiteitä vesieliöihin ja muihin kuin kohde-
lajina oleviin niveljalkaisiin, mehiläiset mukaan luettuina,
kohdistuvien haittavaikutusten ehkäisemiksi. Nämä
suositukset on otettu huomioon tässä direktiivissä sääde-
tyissä toimenpiteissä ja asiaa koskevassa tarkastelukerto-
muksessa.

(6) Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että kyseistä tehoai-
netta sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti
olettaa täyttävän direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a ja b
alakohlassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja
tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten
osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää kyseinen teho-
aine liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kaikissa jäsen-
valtioissa kyseistä tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluai-
neita koskevien lupien myöntäminen voidaan järjestää
mainitussa direktiivissä säädetyllä tavalla.

(7) Direktiivin mukaan sen jälkeen, kun tehoaine on sisälly-
tetty direktiivin liitteeseen I, jäsenvaltioiden on tarvit-
taessa myönnettävä, muutettava tai peruutettava tehoai-
netta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat luvat

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.
(2) EYVL L 276, 28.10.2000, s. 41.
(3) EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.
(4) EYVL L 259, 13.10.2000, s. 27.
(5) EYVL L 107, 28.4.1994, s. 8. (7) EYVL L 49, 4.3.1995, s. 50.
(6) EYVL L 225, 22.9.1995, s. 1. (8) Kasveja käsittelevä tiedekomitea, 28.1.2000.
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säädetyn määräajan kuluessa. Erityisesti edellytetään, että
kasvinsuojeluaineita koskevat luvat myönnetään ainoas-
taan tehoaineen liitteeseen I sisällyttämiseen liittyvien
edellytysten ja direktiivissä säädettyjen yhtenäisten
periaatteiden mukaisesti säädetyt tietovaatimukset täyttä-
vien asiakirjojen perusteella.

(8) Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen
sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asian-
omaiset osapuolet voivat valmistautua sisällyttämisestä
seuraaviin uusiin vaatimuksiin. Lisäksi kohtuullinen
määräaika on tarpeen sisällyttämisen jälkeen, jotta jäsen-
valtiot voivat panna direktiivin säännökset täytäntöön
lambda-syhalotriinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden
osalta. Jäsenvaltioiden on erityisesti muutettava tämän
määräajan kuluessa voimassa olevia lupia tai myönnet-
tävä tarvittaessa uusia lupia direktiivin säännösten
mukaisesti. Olisi säädettävä pidemmästä määräajasta
kutakin kasvinsuojeluainetta koskevan täydellisen asia-
kirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivissä
säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti. Yhte-
näisten periaatteiden perusteella tapahtuva kokonaisar-
viointi voidaan useita tehoaineita sisältävien kasvinsuoje-
luaineiden osalta kuitenkin suorittaa vasta sen jälkeen,
kun kaikki asianomaiset tehoaineet on sisällytetty direk-
tiivin liitteeseen I.

(9) On aiheellista säätää, että jäsenvaltioiden on pidettävä
lopullinen tarkastelukertomus (luottamuksellisia tietoja
lukuun ottamatta) asianomaisten osapuolten saatavilla
tai saatettava se näiden käyttöön.

(10) Tarkastelukertomus on välttämätön, jotta jäsenvaltiot
voivat asianmukaisesti panna täytäntöön direktiivissä
säädettyjen yhtenäisten periaatteiden monet osat, jos
näissä periaatteessa viitataan niiden tietojen arviointiin,
jotka on toimitettu tehoaineen lisäämiseksi direktiivin
liitteeseen I.

(11) Direktiivin liitteeseen I on sisällytetty lukuisia aineita eri
komission direktiiveillä, eli direktiiveillä 97/73/EY (1),
98/47/EY (2), 1999/1/EY (3), 1999/73/EY (4), 1999/80/
EY (5), 2000/10/EY (6), 2000/49/EY (7) ja 2000/50/
EY (8). Selkeyden ja järkevyyden vuoksi näitä aineita
koskevat yksityiskohdat olisi julkaistava taulukkona, ja
mainitut direktiivit olisi kumottava, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta liitteessä II vahvistettuja jäsenvaltioiden
velvoitteita, jotka koskevat kansallisen lainsäädännön
osaksi saattamiseen ja soveltamiseen liittyviä määräai-
koja.

(12) Johdonmukaisuuden ja yhdenmukaisen soveltamisen
varmistamiseksi on aiheellista säätää, että kutakin ainetta
koskeva lopullinen tarkastelukertomus otetaan
huomioon sovellettaessa kasvinsuojeluaineiden arviointia
ja lupia koskevia yhtenäisiä periaatteita direktiivin liit-
teen VI mukaisesti. Vastaavasti jäsenvaltioiden olisi
pidettävä kaikki tarkastelukertomukset (luottamuksellisia
tietoja lukuun ottamatta) asianomaisten osapuolten
saatavilla tai saatettava se näiden käyttöön.

(13) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
kasvinsuojelukomitean 19 päivänä lokakuuta 2000
antaman lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liit-
teellä I.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudatta-
misen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2002. Niiden on
ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on erityisesti direktiivin 91/414/ETY mukaisesti
tarvittaessa muutettava tai peruutettava lambda-syhalotriinia
tehoaineenaan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa
olevat luvat tähän määräpäivään mennessä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.

2. Kun on kyse lambda-syhalotriinia ainoana tehoaineenaan
sisältävistä kasvinsuojeluaineista, lupien muuttamista tai
peruuttamista koskeva määräaika on kyseisen direktiivin liit-
teen III vaatimukset täyttävän asiakirjan perusteella 1 päivä
tammikuuta 2006 neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteessä
VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisten arvioinnin ja
päätöksenteon osalta.

3. Lambda-syhalotriinia ja jotain muuta direktiivin 91/
414/ETY liitteeseen I kuuluvaa tehoainetta sisältävien kasvin-
suojeluaineiden osalta lupien muuttamista tai peruuttamista
koskeva määräaika päättyy neljä vuotta sen direktiivin
voimaantulon jälkeen, jolla viimeinen näistä aineista sisällyte-
tään liitteeseen I.

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

Kumotaan liitteen II taulukon kolmannessa sarakkeessa
luetellut direktiivit, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä II
vahvistettuja jäsenvaltioiden velvoitteita, jotka koskevat kansal-
lisen lainsäädännön osaksi saattamiseen liittyvää määräaikaa ja
erityissäännöksiä.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä.

Tehoainetta lambda-syhalotriini ja sen sisällyttämistä neuvoston
direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I koskevia 2 artiklan sään-
nöksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2000.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen
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LIITE I

”LIITE I

KASVINSUOJELUAINEISSA SALLITUT TEHOAINEET

Yleiset säännökset, joita sovelletaan kaikkiin tässä liitteessä lueteltuihin aineisiin:

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi kunkin aineen osalta on otettava huomioon
pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa kyseistä ainetta koskevien erityissäännösten yhteydessä mainittuna päivänä valmiiksi
saadun tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Jäsenvaltioiden on pidettävä asianomaisten osapuolten saatavilla kaikki tarkastelukertomukset (direktiivin 14 artiklassa
tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja lukuun ottamtta) tai saatettava ne erityisestä pyynnöstä näiden käyttöön.

1 Imatsaliili

CAS-numero: 73790-
28-0, 35554-44-0

CIPAC-numero: 335

(±)-1-(β-allyloksi-2,4-
dikloorifenyyli-
etyyli)imidatsoli

tai

(±)-allyyli 1-(2,4-dikloori-
fenyyli)-2-imidatsoli-1-yyli-
etyylieetteri

975 g/kg 1.1.1999 31.12.2008 Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten

Seuraaviin käyttötarkoituksiin sovelletaan seuraavia erityisehtoja:

— sadonkorjuun jälkeen tapahtuvaan käyttöön hedelmien, vihannesten ja perunoiden kä-
sittelyssä voidaan myöntää lupa ainoastaan silloin, kun käytössä on asiaankuuluva
puhdistusjärjestelmä tai luvan myöntävä jäsenvaltio katsoo riskiarvioinnin perusteella
osoitetuksi, että käsittelyliuoksen päästöt eivät aiheuta kohtuutonta vaaraa ympäristölle
eivätkä varsinkaan vesieliöille,

— sadonkorjuun jälkeen tapahtuvaan perunoiden käsittelyyn voidaan myöntää lupa ainoas-
taan silloin, kun luvan myöntävä jäsenvaltio katsoo riskiarvioinnin perusteella osoi-
tetuksi, että käsitellyistä perunoista peräisin olevat käsittelyjätteet eivät aiheuta kohtuu-
tonta vaaraa vesieliöille,

— ulkotiloissa tapahtuvaan lehtien käsittelyyn voidaan myöntää lupa ainoastaan silloin, kun
luvan myöntävä jäsenvaltio katsoo riskiarvioinnin perusteella osoitetuksi, että käyttö ei
aiheuta kohtuuttomia haittavaikutuksia, ihmisten tai eläinten terveyteen eikä ympäris-
töön

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa:
11.7.1997

2 Atsoksistrobiini

CAS-numero: 131860-
33-8

CIPAC-numero: 571

Metyyli (E)-2-{2[6-(2-
syanofenoksi)pyrimidiini-
4-yylioksi]
fenyyli}-3-metoksiakrylaatti

930 g/kg (Z-
isomeeri enin-
tään 25 g/kg)

1.7.1998 1.7.2008 Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten

Yhtenäisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä olisi kiinnitettävä erityistä
huomiota vesieliöihin kohdistuvaan vaikutukseen. Lupaedellytyksiin on sisällyttävä tarvit-
taessa riskinhallintatoimenpiteitä

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa:
22.4.1998.
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3 Kresoksiimimetyyli

CAS-numero: 143390-
89-0

CIPAC-numero 568

Metyyli (E)-2-metoksi-
imino-2-[2-(otolyylioksi-
metyyli)fenyyli] asetaatti

910 g/kg 1.2.1999 31.1.2009 Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten

Yhtenäisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on kiinnitettävä
erityistä huomiota pohjavesien suojeluun herkillä alueilla

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa:
16.10.1998

4 Spiroksamiini

CAS-numero: 1181134-
30-8

CIPAC-numero: 572

(8-tert-butyyli-1,4-dioksa-
spiro [4,5] dekanaani-2-
yylimetyyli)-etyylipropyy-
liamiini

940 g/kg
(diastereo-
meerit A ja B
yhdistettyinä)

1.9.1999 1.9.2009 Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjunta-aineena käyttöä varten

Yhtenäisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on

— kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjän turvallisuuteen ja varmistettava, että lupaedelly-
tyksiin sisältyy asianmukaisia suojatoimenpiteitä, ja

— kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen vaikutuksiin vesieliöihin ja varmistettava, että
lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa:
12.5.1999

5 Atsimsulfuroni

CAS-numero: 120162-
55-2

CIPAC-numero: 584

1-(4,6-dimetoksipyrimi-
diini-2-yyli)-3-[1-metyyli-
4-(2-metyyli-2H-tetrasoli-
5-yyli)-pyratsoli-
5-yylisulfonyyli]-urea.

980 g/kg 1.10.1999 1.10.2009 Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten

Lupaa ei saa myöntää atsimsulfuronin käyttöön lentolevityksenä

Yhtenäisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on kiinnitettävä
erityistä huomiota vesieliöihin ja muihin kuin kohdelajina oleviin maanpäällisiin kasveihin
kohdustuviin vaikutuksiin ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskin-
hallintatoimenpiteitä (esim. riisinviljelyssä vettä on pidettävä pellolla tietty vähimmäisaika
ennen veden valuttamista pois)

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa:
2.7.1999

6 Fluroksipyyri

CAS-numero: 69377-
81-7

CIPAC-numero: 431

4-amino-3,5-dikloori-6-
fluori-2-pyridyylioksietik-
kahappo

950 g/kg 1.12.2000 30.11.2010 Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten

Yhtenäisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on

— otettava huomioon tarkastelukertomuksen 7 kohdassa edellytetyt lisätiedot,

— kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun,

— kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen vaikutuksiin vesieliöihin ja varmistettava, että
lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, jos tarkastelukertomuksen 7 kohdassa edellytet-
tyjen lisäkokeiden tuloksia ja tietoja ei ole toimitettu 1 päivään joulukuuta 2000 mennessä

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa:
30.11.1999
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7 Metsulfuronimetyyli

CAS-numero: 74223-
64-6

EEG-numero: 441

Metyyli-2-(4-metoksi-6-
metyyli-1,3,5,-triatsiini-2-
yylikarbamoyylisulfa-
moyyli)-bentsoaatti

960 g/kg 1.7.2001 30.6.2011 Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten

Yhtenäisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on

— kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun,

— kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen vaikutuksiin vesieliöihin ja varmistettava, että
lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa:
16.6.2000

8 Proheksadioni-kalsium

CAS-numero: 127277-
53-6

CIPAC-numero: 567

Kalsium 3,5-diokso-4-pro-
pionyylisykloheksaani-
karboksylaatti

890 g/kg 1.10.2000 1.10.2010 Lupa voidaan myöntää ainoastaan kasvien kasvunsäätelyaineena käyttöä varten

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa:
16.6.2000

9 Triasulfuroni

CAS-numero: 82097-
50-5

CIPAC-numero: 480

1-[2-(2-kloorietoksi)-
fenyylisulfonyyli]-3-
(4-metoksi-metyyli-1,3,5-
triatsiini-2-yyli)urea

940 g/kg 1.8.2001 31.7.2011 Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten

Yhtenäisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on

— kiinnitettävä erityistä huomiota pohjavesien suojeluun,

— kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen vaikutuksiin vesieliöihin ja varmistettava, että
lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä

Päivämäärä, jona tarkastelukertoumus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa:
13.7.2000

10 Esfenvaleraatti

CAS-numero: 66230-
04-4

CIPAC-numero: 481

(S)-alfa-syano-3-fenoksibent-
syyli-(S)-2-(4-kloo-
rifenyyli)-3-metyylibuty-
raatti

830 g/kg 1.8.2001 31.7.2011 Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten

Yhtenäisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on

— kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen mahdollisiin vaikutuksiin vesieliöihin ja
muihin kuin kohdelajina oleviin niveljalkaisiin sekä varmistettava, että lupaedellytyksiin
sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa:
13.7.2000

11 Bentatsoni

CAS-numero: 25057-
89-0

CIPAC-numero: 366

3-isopropyyli-(1H)-2,1,3-
bentsotiadiatsiini-4-
(3H)-oni-2,2-dioksidi

960 g/kg 1.8.2001 31.7.2011 Lupa voidaan myöntää ainoastaan rikkakasvien torjunta-aineena käyttöä varten

Yhtenäisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on kiinntettävä
erityistä huomiota pohjavesien suojeluun

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa:
13.7.2000
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12 Lambdasyhalotriini

CAS-numero: 91465-
08-6

CIPAC-numero: 463

Seuraavien aineiden 1:1
seos:

(S)-alfa-syaani-3-fenoksi-
bentsyyli-(Z)-(1R,3R)-3-
(2-kloori-3,3,3-trifluorip-
ropenyyli)-2,2-dimetyyli-
syklopropaanikarboksy-
laatti

ja

(R)-alfa-syaani-3-fenok-
sibentsyyli-(Z)-(1S,3S)-3-
(2-kloori-3,3,3-trifluorip-
ropenyyli)-2,2-dimetyyli-
syklopropaanikarboksy-
laatti

810 g/kg 1.1.2002 31.12.2011 Lupa voidaan myöntää ainoastaan hyönteisten torjunta-aineena käyttöä varten

Yhtenäisten periaatteiden mukaisesti tehtävissä päätöksissä jäsenvaltioiden on

— kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjän turvallisuuteen,

— kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen mahdollisiin vaikutuksiin vesieliöihin ja
muihin kuin kohdelajina oleviin niveljalkaisiin, mehiläiset mukaan luettuina, sekä
varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä,

— kiinnitettävä erityistä huomiota elintarvikkeissa oleviin jäämiin ja erityisesti niiden akuut-
teihin vaikutuksiin

Päivämäärä, jona tarkastelukertomus saatiin valmiiksi pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa:
19.10.2000

(1) Lisätietoja tehoaineiden tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan niitä koskevissa tarkastelukertomuksissa.”
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LIITE II

KASVINSUOJELUAINEISSA SALLITTUJA TEHOAINEITA KOSKEVIEN JÄSENVALTIOIDEN TÄYTÄNTÖÖN-
PANOTOIMENPITEIDEN MÄÄRÄAJAT

1 Imatsaliili Direktiivi 97/73/EY 30.6.1999 Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava imatsaliilia sisältäviä
kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevan määräajan
kuluessa

Direktiivin 91/414/ETY liitteen III vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella kyseisen direktiivin liitteessä VI
säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti tehtävän arvioinnin ja päätöksenteon osalta kansallisen lainsää-
dännön osaksi saattamista koskevaa määräaikaa jatketaan kuitenkin seuraavasti:

— imatsaliilia ainoana tehoaineena sisältävien sellaisten kasvinsuojeluaineiden, joita ei ole tarkoitettu ulkotiloissa
tapahtuvaan lehtien käsittelyyn, osalta 1 päivään tammikuuta 2003,

— imatsaliilia ja muita vielä liitteeseen I kuulumattomia tehoaineita sisältävien sellaisten kasvinsuojeluaineiden, joita
ei ole tarkoitettu ulkotiloissa tapahtuvaan lehtien käsittelyyn, osalta neljäksi vuodeksi sen direktiivin voimaantu-
losta, jolla viimeinen näistä aineista sisällytetään liitteeseen I

2 Atsoksistrobiini Direktiivi 98/47/EY 1.1.1999 Kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevaa määräaikaa jatketaan kuitenkin atsoksistrobiinia ja jotain
muuta direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kuuluvaa tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siinä määrin
kuin pidemmästä soveltamisjaksosta säädetään kyseisen toisen tehoaineen sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY
liitteeseen I annatussa direktiivissä

3 Kresoksiimimetyyli Direktiivi 1999/1/EY 31.7.1999 Kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevaa määräaikaa jatketaan kuitenkin kresoksiimimetyyliä ja jotain
muuta direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kuuluvaa tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siinä määrin
kuin pidemmästä soveltamisjaksosta säädetään kyseisen toisen tehoaineen sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY
liitteeseen I annetussa direktiivissä

4 Spiroksamiini Direktiivi 1999/73/EY 1.1.2000 Kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevaa määräaikaa jatketaan kuitenkin spiroksamiinia ja jotain muuta
direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kuuluvaa tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siinä määrin kuin
pidemmästä soveltamisjaksosta säädetään kyseisen toisen tehoaineen sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liittee-
seen I annetussa direktiivissä

5 Atsimsulfuroni Direktiivi 1999/80/EY 1.4.2000 Kun on kyse atsimsulfuronia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevista väliaikaisista luvista, direktiivin
91/414/ETY liitteen III vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella kyseisen direktiivin liitteessä VI säädet-
tyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti tehtävän arvioinnin ja päätöksenteon osalta kansallisen lainsäädännön
osaksi saattamista koskevaa määräaikaa jatketaan kuitenkin 1 päivään huhtikuuta 2001

Kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevaa määräaikaa jatketaan atsimsulfuronia ja jotain muuta direk-
tiivin 91/414/ETY liitteeseen I kuuluvaa tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siinä määrin kuin pidem-
mästä soveltamisjaksosta säädetään kyseisen toisen tehoaineen sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I
annetussa direktiivissä
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6 Fluroksipyyri Direktiivi 2000/10/EY 1.6.2000 Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava fluroksipyyriä tehoai-
neenaan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista
koskevan määräajan kuluessa

Direktiivin 91/414/ETY liitteen III vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella kyseisen direktiivin liitteessä VI
säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti tehtävän arvioinnin ja päätöksenteon osalta kansallisen lainsää-
dännön osaksi saattamista koskevaa määräaikaa jatketaan kuitenkin seuraavasti:

— fluroksipyyriä ainoana tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta 1 päivään joulukuuta 2004,

— fluroksipyyriä ja jotain muuta direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kuuluvaa tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluai-
neiden osalta neljäksi vuodeksi sen direktiivin voimaantulosta, jolla viimeinen näistä aineista sisällytetään liittee-
seen I

7 Metsulfuronimetyyli Direktiivi 2000/49/EY 31.12.2001 Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava metsulfuronimetyyliä
tehoaineenaan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat kansallisen lainsäädännön osaksi saatta-
mista koskevan määräajan kuluessa

Direktiivin 91/414/ETY liitteen III vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella kyseisen direktiivin liitteessä VI
säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti tehtävän arvioinnin ja päätöksenteon osalta edellä 1 kohdassa
vahvistettua määräaikaa jatketaan kuitenkin seuraavasti:

— metsulfuronimetyyliä ainoana tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta 1 päivään heinäkuuta 2005,

— metsulfuronimetyyliä ja jotain muuta direktiivn 91/414/ETY liitteeseen I kuuluvaa tehoainetta sisältävien kasvin-
suojeluaineiden osalta neljäksi vuodeksi sen direktiivin voimaantulosta, jolla viimeinen näistä aineista sisällytetään
liitteeseen I

8 Proheksadionikalsium Direktiivi 2000/50/EY 1.1.2001 Kun on kyse proheksadionikalsiumia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevista väliaikaisista luvista, direk-
tiivin 91/414/ETY liitteen III vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella kyseisen direktiivin liitteessä VI
säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti tehtävän arvioinnin ja päätöksenteon osalta kansallisen lainsää-
dännön osaksi saattamista koskevaa määräaikaa jatketaan 1 päivään tammikuuta 2002

Kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevaa määräaikaa jatketaan proheksadionikalsiumia ja jotain muuta
direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kuuluvaa tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siinä määrin kuin
pidemmästä soveltamisjaksosta säädetään kyseisen toisen tehoaineen sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liittee-
seen I annetussa direktiivissä

9 Triasulfuroni Direktiivi 2000/66/EY 31.1.2002 Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava triasulfuronia tehoainee-
naan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista
koskevan määräajan kuluessa

Direktiivin 91/414/ETY liitteen III vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella kyseisen direktiivin liitteessä VI
säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti tehtävän arvioinnin ja päätöksenteon osalta kansallisen lainsää-
dännön osaksi saattamista koskevaa määräaikaa jatketaan kuitenkin seuraavasti:

— triasulfuronia ainoana tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta 1 päivään elokuuta 2005,

— triasulfuronia ja jotain muuta direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kuuluvaa tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluai-
neiden osalta neljäksi vuodeksi sen direktiivin voimaantulosta, jolla viimeinen näistä aineista sisällytetään liittee-
seen I
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10 Esfenvaleraatti Direktiivi 2000/67/EY 31.1.2002 Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava esfenvaleraattia tehoai-
neenaan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista
koskevan määräajan kuluessa

Direktiivin 91/414/ETY liitteen III vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella kyseisen direktiivin liitteessä VI
säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti tehtävän arvioinnin ja päätöksenteon osalta kansallisen lainsää-
dännön osaksi saattamista koskevaa määräaikaa jatketaan kuitenkin seuraavasti:

— esfenvaleraattia ainoana tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta 1 päivään elokuuta 2005,

— esfenvaleraattia ja jotain muuta direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kuuluvaa tehoainetta sisältävien kasvinsuoje-
luaineiden osalta neljäksi vuodeksi sen direktiivin voimaantulosta, jolla viimeinen näistä aineista sisällytetään
liitteeseen I

11 Bentatsoni Direktiivi 2000/68/EY 31.1.2002 Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava bentatsonia tehoainee-
naan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista
koskevan määräajan kuluessa

Direktiivin 91/414/ETY liitteen III vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella kyseisen direktiivin liitteessä VI
säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti tehtävän arvioinnin ja päätöksenteon osalta kansallisen lainsää-
dännön osaksi saattamista koskevaa määräaikaa jatketaan kuitenkin seuraavasti:

— bentatsonia ainoana tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta 1 päivään elokuuta 2005,

— bentatsonia ja jotain muuta direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kuuluvaa tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluai-
neiden osalta neljäksi vuodeksi sen direktiivin voimaantulosta, jolla viimeinen näistä aineista sisällytetään liittee-
seen I


