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RICHTLĲN 2000/80/EG VAN DE COMMISSIE
van 4 december 2000

tot wĳziging van bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen, met het oog op de consolidatie van die bĳlage en de opneming van

een nieuwe werkzame stof (lambda-cyhalothrin)

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 2000/68/EG van
de Commissie (2), en met name op artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bĳ 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. 2266/2000 (4), zĳn de bepalingen vast-
gesteld voor de uitvoering van de eerste fase van het
werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van
Richtlĳn 91/414/EEG (hierna „de richtlĳn” te noemen).
Op grond van die verordening is bĳ Verordening (EG)
nr. 933/94 van 27 april 1994 houdende vaststelling van
de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen
en aanwĳzing van de als rapporteur optredende lidstaten
voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 3600/
92 (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
2230/95 (6), de lĳst vastgesteld van werkzame stoffen
van gewasbeschermingsmiddelen die moeten worden
beoordeeld met het oog op hun eventuele opneming in
bĳlage I bĳ de richtlĳn.

(2) 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.

(3) Voor lambda-cyhalothrin zĳn voor een aantal door de
kennisgevers voorgestelde toepassingen de effecten op
de menselĳke gezondheid en het milieueffect overeen-
komstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 3600/92
beoordeeld. Zweden was als rapporteur aangewezen in
het kader van Verordening (EG) nr. 491/95 van de
Commissie (7) tot wĳziging van Verordening (EEG) nr.
3600/92 en Verordening (EG) nr. 933/94, met name
met betrekking tot de inschakeling van de aangewezen
autoriteiten en de producenten in Oostenrĳk, Finland en

Zweden bĳ de uitvoering van de eerste fase van het
werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van de
richtlĳn. Zweden heeft op 12 juni 1996 het betrokken
beoordelingsverslag overeenkomstig artikel 7, lid 1, van
Verordening (EEG) nr. 3600/92 bĳ de Commissie inge-
diend.

(4) Dat beoordelingsverslag is door de lidstaten en de
Commissie onderzocht in het kader van het Permanent
Plantenziektekundig Comité. Dit onderzoek is op 19
oktober 2000 afgesloten met het verslag van de
Commissie over het onderzoek betreffende lambda-cyha-
lothrin. Indien het beoordelingsverslag moet worden
bĳgewerkt om rekening te houden met technische en
wetenschappelĳke ontwikkelingen, moeten ook de voor-
waarden voor de opneming van lambda-cyhalothrin in
bĳlage I bĳ de richtlĳn worden gewĳzigd overeenkom-
stig de richtlĳn.

(5) Het dossier en de resultaten van het onderzoek zĳn ook
voor advies aan het Wetenschappelĳk Comité voor
planten voorgelegd. In zĳn advies (8) van 28 januari
2000 heeft het comité opgemerkt dat het acute
voedingsrisico voor de consument moet worden onder-
zocht en dat een acute referentiedosis moet worden
vastgesteld. Voorts heeft het comité, ten aanzien van
milieubescherming, beklemtoond dat passende risicover-
lagende maatregelen moeten worden toegepast om het
aquatisch milieu en geleedpotigen die niet tot de doel-
soorten behoren, met inbegrip van bĳen, te beschermen.
In de bĳ de onderhavige richtlĳn vastgestelde maatre-
gelen en in het betrokken evaluatieverslag is met deze
aanbevelingen rekening gehouden.

(6) 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),
van de richtlĳn gestelde eisen, inzonderheid voor de
toepassingen waarvoor zĳ zĳn onderzocht en die in het
beoordelingsverslag nader zĳn toegelicht. De betrokken
werkzame stof moet derhalve in bĳlage I worden opge-
nomen om ervoor te zorgen dat alle lidstaten de toela-
ting van de gewasbeschermingsmiddelen die de
betrokken werkzame stof bevatten, kunnen verlenen
overeenkomstig het bepaalde in de richtlĳn.

(7) In de richtlĳn is bepaald dat de lidstaten, nadat een
werkzame stof in bĳlage I bĳ de richtlĳn is opgenomen,
de toelatingen voor de gewasbeschermingsmiddelen die
die werkzame stof bevatten, binnen een bepaalde
periode, al naar gelang van het geval, moeten verlenen,

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
(2) PB L 276 van 28.10.2000, blz. 41.
(3) PB L 366 van 15.12.1992, blz. 10.
(4) PB L 259 van 13.10.2000, blz. 27.
(5) PB L 107 van 28.4.1994, blz. 8.
(6) PB L 225 van 22.9.1995, blz. 1.
(7) PB L 49 van 4.3.1995, blz. 50. (8) Wetenschappelĳk Comité voor planten, 28.1.2000
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wĳzigen of intrekken. Met name is vereist dat gewasbe-
schermingsmiddelen pas worden toegelaten als op grond
van een dossier dat de voorgeschreven gegevens bevat,
aan de voorwaarden voor opneming van een werkzame
stof in bĳlage I en aan de uniforme beginselen van de
richtlĳn is voldaan.

(8) Voordat een werkzame stof in bĳlage I wordt opge-
nomen, moeten de lidstaten en de belanghebbenden
over een redelĳke termĳn beschikken om zich te kunnen
voorbereiden op de nieuwe uit de opneming voortvloei-
ende eisen. Bovendien moeten de lidstaten na de opne-
ming over een redelĳke termĳn beschikken om de bepa-
lingen van de richtlĳn betreffende gewasbeschermings-
middelen die lambda-cyhalothrin bevatten, ten uitvoer te
leggen. De lidstaten moeten met name binnen deze
termĳn bestaande toelatingen controleren en, indien
nodig, nieuwe toelatingen verlenen overeenkomstig de
bepalingen van de richtlĳn. Er moet worden voorzien in
een langere termĳn voor de indiening en de beoordeling
van het volledige dossier van elk gewasbeschermings-
middel overeenkomstig de in de richtlĳn vastgestelde
uniforme beginselen. Voor gewasbeschermingsmiddelen
die verschillende werkzame stoffen bevatten, kan de
volledige beoordeling echter pas op basis van de
uniforme beginselen worden uitgevoerd wanneer alle
betrokken werkzame stoffen in bĳlage I bĳ de richtlĳn
zĳn opgenomen.

(9) Bepaald moet worden dat de lidstaten het uiteindelĳke
evaluatieverslag (met uitzondering van vertrouwelĳke
informatie) voor raadpleging door belanghebbenden ter
beschikking moeten stellen of houden.

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

(11) In bĳlage I bĳ de richtlĳn zĳn stoffen opgenomen bĳ
verschillende richtlĳnen van de Commissie, namelĳk de
Richtlĳnen 97/73/EG (1), 98/47/EG (2), 1999/1/EG (3),
1999/73/EG (4), 1999/80/EG (5), 2000/10/EG (6), 2000/
49/EG (7), 2000/50/EG (8). Duidelĳkheidshalve en om
praktische redenen moeten de gegevens over die stoffen
in tabelvorm worden weergegeven en moeten die richt-
lĳnen worden ingetrokken, zonder afbreuk te doen aan
de verplichtingen van de lidstaten wat de in bĳlage II
vermelde termĳnen voor omzetting en toepassing
betreft.

(12) Met het oog op coherentie en uniforme toepassing is het
dienstig te bepalen dat het definitieve evaluatieverslag
voor elke stof in aanmerking moet worden genomen bĳ
de toepassing van de uniforme beginselen van bĳlage VI
van de richtlĳn voor de beoordeling en de toelating van
gewasbeschermingsproducten. Evenzo moeten de
lidstaten alle evaluatieverslagen (met uitzondering van
vertrouwelĳke informatie) voor raadpleging door alle
belanghebbende partĳen ter beschikking stellen of
houden.

(13) De in deze richtlĳn vervatte maatregelen zĳn in overeen-
stemming met het advies dat door het Permanent Plan-
tenziektekundig Comité is uitgebracht op 19 oktober
2000,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG wordt vervangen door bĳlage
I bĳ deze richtlĳn.

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechte-
lĳke bepalingen in werking treden om uiterlĳk op 1 juli 2002
aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de Commissie daarvan
onverwĳld in kennis.

Zĳ moeten tegen die datum met name bestaande toelatingen
voor gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof
lambda-cyhalothrin bevatten, naar gelang van het geval
wĳzigen of intrekken overeenkomstig het bepaalde in richtlĳn
91/414/EEG.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen of wordt
hierna verwezen bĳ de officiële bekendmaking van die bepa-
lingen. De vorm van deze verwĳzing wordt door de lidstaten
bepaald.

2. Met betrekking tot 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, moeten toelatingen
voor gewasbeschermingsmiddelen die lambda-cyhalothrin als
enige werkzame stof bevatten, uiterlĳk op 1 januari 2006 zĳn
gewĳzigd of ingetrokken.

3. Voor gewasbeschermingsmiddelen die naast lambda-cyha-
lothrin een andere in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG
vermelde werkzame stof bevatten, verstrĳkt de termĳn voor de
wĳziging of de intrekking van toelatingen vier jaar na de
inwerkingtreding van de richtlĳn waarbĳ de laatste van die
werkzame stoffen in bĳlage I wordt opgenomen.

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



NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 9.12.2000L 309/16

Artikel 3

De in bĳlage II, derde kolom, vermelde richtlĳnen worden
ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten
wat de voor omzetting beschikbare termĳn betreft en de speci-
fieke in bĳlage II vastgestelde voorschriften.

Artikel 4

Deze richtlĳn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Het bepaalde in artikel 2 ten aanzien van de werkzame stof
lambda-cyhalothrin, alsmede de opneming van deze werkzame

stof in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad zĳn van
toepassing met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 5

Deze richtĳn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 4 december 2000.

Voor de Commissie

David BYRNE

Lid van de Commissie
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Nummer Benaming,
identificatienummers IUPAC-benaming Zuiverheid (1) Inwerkingtreding Geldigheidsduur Specifieke bepalingen

BĲLAGE I

„BĲLAGE I

VOOR GEBRUIK IN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN TOEGELATEN WERKZAME STOFFEN

Voor alle stoffen in deze bĳlage geldende algemene bepalingen.

Voor de toepassing voor elke stof van de in bĳlage VI opgenomen uniforme beginselen moet rekening worden gehouden
met de conclusies van het evaluatieverslag over de betrokken stof, en inzonderheid met de aanhangsels I en II daarvan,
zoals die door het Permanent Plantenziektekundig Comité zĳn goedgekeurd op de voor de betrokken stof in de „specifieke
bepalingen” vermelde datum.

De lidstaten houden alle evaluatieverslagen (met uitzondering van de vertrouwelĳke informatie als bedoeld in artikel 14
van de richtlĳn) voor raadpleging ter beschikking van alle belangstellende partĳen die daarom verzoeken.

1 Imazalil

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

CIPAC nr. 335

(±)-1-(β-allyloxy-2,4-
dichloorfenylethyl)imida-
zool

of

(±)-allyl 1-(2,4-dichloor-
fenyl)-2-imidazol-1-ylethyl
ether

975 g/kg 1.1.1999 31.12.2008 De stof mag alleen worden toegestaan voor gebruik als fungicide.

Voor de hierna vermelde doeleinden zĳn de hierna vermelde bĳzondere voorwaarden van
toepassing:

— behandeling van fruit, groenten en aardappelen na de oogst mag slechts worden toege-
staan wanneer wordt gezorgd voor een passend eliminatiesysteem of wanneer aan de
hand van een risicobeoordeling aan de toelatingverlenende lidstaat is aangetoond, dat het
lozen van de behandelingsoplossing niet leidt tot een onaanvaardbaar risico voor het
milieu en inzonderheid voor in het water levende organismen,

— behandeling van aardappelen na de oogst mag slechts worden toegestaan wanneer aan
de hand van een risicobeoordeling aan de toelatingverlenende lidstaat is aangetoond, dat
het lozen van het verwerkingsafval van behandelde aardappelen geen onaanvaardbaar
risico oplevert voor in het water levende organismen,

— bladbehandeling in de open lucht mag slechts worden toegestaan wanneer aan de hand
van een risicobeoordeling aan de toelatingverlenende lidstaat is aangetoond, dat het
gebruik geen onaanvaardbare uitwerkingen heeft voor de gezondheid van mens en dier
en voor het milieu.

Datum waarop het Permanent Plantenziektekundig Comité het evaluatieverslag heeft
voltooid: 11.7.1997.

2 Azoxystrobin

CAS-nr. 131860-33-8

CIPAC nr. 571

Methyl (E)-2-{2[6-(2-
cyanofenoxy)pyrimidin-4-
yloxyl] fenyl}-3-methoxy-
acrylaat

930 g/kg (Z
isomeer max.
25 g/kg)

1.7.1998 1.7.2008 De stof mag alleen worden toegestaan voor gebruik als fungicide.

In de besluitvorming overeenkomstig de uniforme beginselen moet speciale aandacht
worden besteed aan de gevolgen voor in het water levende organismen. De toelatingsvoor-
waarden moeten passende risicobeperkende maatregelen omvatten.

Datum waarop het Permanent Plantenziektekundig Comité het evaluatieverslag heeft
voltooid: 22.4.1998.
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3 Kresoximmethyl

CAS-nr. 143390-89-0

CIPAC nr. 568

Methyl (E)-2-methoxy-
imino-2-[2-(o-tolyloxyme-
thyl) fenyl] acetaat

910 g/kg 1.2.1999 31.1.2009 De stof mag alleen worden toegestaan voor gebruik als fungicide.

De lidstaten dienen bĳ de besluitvorming overeenkomstig de uniforme beginselen speciale
aandacht te besteden aan de bescherming van het grondwater in kwetsbare omstandigheden.

Datum waarop het Permanent Plantenziektekundig Comité het evaluatieverslag heeft
voltooid: 16.10.1998.

4 Spiroxamine

CAS-nr. 1181134-30-8

CIPAC nr. 572

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

940 g/kg
(diastereo-
meren A en B
gecombi-
neerd)

1.9.1999 1.9.2009 De stof mag alleen worden toegestaan voor gebruik als fungicide.

Bĳ de besluitvorming overeenkomstig de uniforme beginselen moeten de lidstaten:

— in het bĳzonder aandacht besteden aan de veiligheid van degene die de stof toepast en
ervoor zorgen dat de voorwaarden voor de toelating in de toepassing van adequate
beschermingsmaatregelen voorzien, en

— speciale aandacht besteden aan de gevolgen voor in het water levende organismen, en
ervoor zorgen dat de toelatingsvoorwaarden waar nodig ook risicoverlagende maatre-
gelen omvatten.

Datum waarop het Permanent Plantenziektekundig Comité het evaluatieverslag heeft
voltooid: 12.5.1999.

5 Azimsulfuron

CAS-nr. 120162-55-2

CIPAC nr. 582

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 De stof mag alleen worden toegestaan voor gebruik als herbicide.

Toepassing vanuit de lucht mag niet worden toegestaan.

De lidstaten moeten bĳ de besluitvorming overeenkomstig de uniforme beginselen speciale
aandacht besteden aan de gevolgen voor in het water levende organismen en voor andere
terrestrische planten dan die waarvoor de stof is bedoeld, en zĳ moeten ervoor zorgen dat de
toelatingsvoorwaarden indien nodig ook risicoverlagende maatregelen omvatten (bv. in de
rĳstteelt, het bepalen van een wachttĳd voor het lozen van het water).

Datum waarop het Permanent Plantenziektekundig Comité het evaluatieverslag heeft
voltooid: 2.7.1999.

6 Fluroxypyr

CAS-nr. 69377-81-7

CIPAC nr. 431

4-amino-3,5-dichloor-6-
fluor-2-pyridyloxyazĳn-
zuur

950 g/kg 1.12.2000 30.11.2010 De stof mag alleen worden toegestaan voor gebruik als herbicide.

Bĳ de besluitvorming overeenkomstig de uniforme beginselen moeten de lidstaten:

— rekening houden met de aanvullende gegevens die in punt 7 van het evaluatieverslag
worden gevraagd,

— speciale aandacht besteden aan de bescherming van het grondwater en

— speciale aandacht besteden aan de gevolgen voor in het water levende organismen, en
ervoor zorgen dat de toelatingsvoorwaarden waar nodig ook risicoverlagende maatre-
gelen omvatten.

De lidstaten informeren de Commissie als de resultaten van het gevraagde aanvullende
onderzoek en de aanvullende informatie, zoals bedoeld in punt 7 van het evaluatieverslag,
op 1 december 2000 nog niet zĳn ingediend.

Datum waarop het Permanent Plantenziektekundig Comité het evaluatieverslag heeft
voltooid: 30.11.1999.
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7 Metsulfuronmethyl

CAS-nr. 74223-64-6

EEG nr. 441

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

960 g/kg 1.7.2001 30.6.2001 De stof mag alleen worden toegestaan voor gebruik als herbicide.

Bĳ de besluitvorming overeenkomstig de uniforme beginselen moeten de lidstaten:

— speciale aandacht besteden aan de bescherming van het grondwater en

— speciale aandacht besteden aan de gevolgen voor in het water levende organismen, en
ervoor zorgen dat de toelatingsvoorwaarden waar nodig ook risicoverlagende maatre-
gelen omvatten.

Datum waarop het Permanent Plantenziektekundig Comité het evaluatieverslag heeft
voltooid: 16.6.2000.

8 Prohexadion calcium

CAS-nr. 127277-53-6

CIPAC nr. 567

Calcium 3,5-dioxo-4-pro-
pionylcyclohexaancarbo-
xylaat

890 g/kg 1.10.2000 1.10.2010 Alleen gebruik van de stof als groeiregulator mag worden toegestaan.

Datum waarop het Permanent Plantenziektekundig Comité het evaluatieverslag heeft
voltooid: 16.6.2000.

9 Triasulfuron

CAS-nr. 82097-50-5

CIPAC nr. 480

1-[2-(2-chloroethoxy)
fenylsulfonyl]-3-(4-me-
thoxy-6-methyl-1,3,5-
triazin-2-yl)urea

940 g/kg 1.8.2001 31.7.2011 De stof mag alleen worden toegestaan voor gebruik als herbicide.

Bĳ de besluitvorming overeenkomstig de uniforme beginselen moeten de lidstaten:

— speciale aandacht besteden aan de bescherming van het grondwater en

— speciale aandacht besteden aan de gevolgen voor in het water levende organismen, en
ervoor zorgen dat de toelatingsvoorwaarden waar nodig ook risicoverlagende maatre-
gelen omvatten.

Datum waarop het Permanent Plantenziektekundig Comité het evaluatieverslag heeft
voltooid: 13.7.2000.

10 Esfenvaleraat

CAS-nr. 66230-04-4

CIPAC nr. 481

(S)-α-Cyano-3-fenoxyben-
zyl-(S)-2-(4-chloorfenyl)-
3-methylbutyraat

830 g/kg 1.8.2001 31.7.2011 De stof mag alleen worden toegestaan voor gebruik als insecticide.

Bĳ de besluitvorming overeenkomstig de uniforme beginselen moeten de lidstaten:

— speciale aandacht besteden aan de mogelĳke gevolgen voor in het water levende orga-
nismen en voor geleedpotigen die niet tot de doelsoorten behoren, en ervoor zorgen dat
de toelatingsvoorwaarden waar nodig ook risicoverlagende maatregelen omvatten.

Datum waarop het Permanent Plantenziektekundig Comité het evaluatieverslag heeft
voltooid: 13.7.2000.

11 Bentazon

CAS-nr. 25057-89-0

CIPAC nr. 366

3-isopropyl-(1H)-2,1,3-
benzothiadiazin-4-(3H)-
one-2,2-dioxide

960 g/kg 1.8.2001 31.7.2011 De stof mag alleen worden toegestaan voor gebruik als herbicide.

De lidstaten dienen bĳ de besluitvorming overeenkomstig de uniforme beginselen speciale
aandacht te besteden aan de bescherming van het grondwater.

Datum waarop het Permanent Plantenziektekundig Comité het evaluatieverslag heeft
voltooid: 13.7.2000.
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12 Lambdacyhalothrin

CAS-nr. 91465-08-6

CIPAC nr. 463

Een mengsel, in een
verhouding van 1:1, van:

(S)-α-cyano-3-fenoxybenzyl
(Z)-(1R,3R)-3-(2-chloor-
3,3,3-trifluoropropenyl)-
2,2-dimethylcyclopropaan-
carboxylaat

en

(R)-α-cyano-3-fenoxybenzyl
(Z)-(1S,3S)-3-(2-chloor-
3,3,3-trifluoropropenyl)-
2,2-dimethylcyclopropaan-
carboxylaat

810 g/kg 1.1.2002 31.12.2011 De stof mag alleen worden toegestaan voor gebruik als insecticide.

Bĳ de besluitvorming overeenkomstig de uniforme beginselen moeten de lidstaten:

— speciale aandacht besteden aan de veiligheid van de gebruiker,

— speciale aandacht besteden aan de mogelĳke gevolgen voor in het water levende orga-
nismen en voor geleedpotigen die niet tot de doelsoorten behoren, met inbegrip van
bĳen, en ervoor zorgen dat de toelatingsvoorwaarden waar nodig ook risicoverlagende
maatregelen omvatten,

— speciale aandacht besteden aan de residuen in voeding en met name aan de acute
effecten daarvan.

Datum waarop het Permanent Plantenziektekundig Comité het evaluatieverslag heeft
voltooid: 19.10.2000.

(1) De evaluatieverslagen bevatten nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stoffen.”
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BĲLAGE II

TERMĲNEN VOOR TOEPASSING IN DE LIDSTATEN VAN DE BEPALINGEN BETREFFENDE VOOR GEBRUIK
IN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN TOEGELATEN WERKZAME STOFFEN

1 Imazalil Richtlĳn 97/73/EG 30.6.1999 De lidstaten moeten binnen die termĳn bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof
imazalil bevatten, naar gelang van het geval wĳzigen of intrekken overeenkomstig het bepaalde in Richtlĳn
91/414/EEG.

Voor de evaluatie en besluitvorming overeenkomstig de uniforme beginselen van bĳlage VI bĳ de richtlĳn, wordt de
termĳn voor de omzetting op basis van een dossier dat beantwoordt aan de eisen van bĳlage III bĳ de richtlĳn,
verlengd:

— voor gewasbeschermingsmiddelen die uitsluitend imazalil bevatten en niet bestemd zĳn voor bladbehandeling, tot
en met 1.1.2003,

— voor gewasbeschermingsmiddelen die imazalil en andere nog niet in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG opge-
nomen wekzame stoffen bevatten en die niet bestemd zĳn voor bladbehandeling, tot vier jaar na de inwerkingtre-
ding van de richtlĳn, waarbĳ de laatste van die werkzame stoffen in bĳlage I wordt opgenomen.

2 Azoxystrobin Richtlĳn 98/47/EG 1.1.1999 Voor gewasbeschermingsmiddelen die behalve azoxystrobin ook een andere werkzame stof bevatten die in bĳlage I
bĳ Richtlĳn 91/414/EEG is opgenomen, wordt de termĳn voor omzetting verlengd, voorzover bĳ de richtlĳn waarbĳ
deze andere werkzame stof in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG wordt opgenomen, in een langere uitvoeringstermĳn
is voorzien.

3 Kresoxim-methyl Richtlĳn 1999/1/EG 31.7.1999 Voor gewasbeschermingsmiddelen die behalve kresoxim-methyl ook een andere werkzame stof bevatten die in bĳlage
I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG is opgenomen, wordt de termĳn voor omzetting verlengd, voorzover bĳ de richtlĳn
waarbĳ deze andere werkzame stof in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG wordt opgenomen, in een langere uitvoe-
ringstermĳn is voorzien.

4 Spiroxamine Richtlĳn 1999/73/EG 1.1.2000 Voor gewasbeschermingsmiddelen die behalve spiroxamine ook een andere werkzame stof bevatten die in bĳlage I bĳ
Richtlĳn 91/414/EEG is opgenomen, wordt de termĳn voor omzetting verlengd, voorzover bĳ de richtlĳn waarbĳ
deze andere werkzame stof in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG wordt opgenomen, in een langere uitvoeringstermĳn
is voorzien.

5 Azimsulfuron Richtlĳn 1999/80/EG 1.4.2000 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
toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die azimsulfuron bevatten, de termĳn voor de omzetting verlengd tot en
met 1.4.2001.

Voor gewasbeschermingsmiddelen die behalve azimsulfuron ook een andere werkzame stof bevatten die in bĳlage I
bĳ Richtlĳn 91/414/EEG is opgenomen, wordt de termĳn voor omzetting verlengd, voorzover bĳ de richtlĳn waarbĳ
deze andere werkzame stof in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG wordt opgenomen, in een langere uitvoeringstermĳn
is voorzien.
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6 Fluroxypyr Richtlĳn 2000/10/EG 1.6.2000 De lidstaten moeten binnen die termĳn bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof
fluroxypyr als werkzame bevatten, naar gelang van het geval wĳzigen of intrekken overeenkomstig het bepaalde in
Richtlĳn 91/414/EEG.

Voor de evaluatie en besluitvorming overeenkomstig de uniforme beginselen van bĳlage VI bĳ de richtlĳn, wordt de
termĳn voor de omzetting op basis van een dossier dat beantwoordt aan de eisen van bĳlage III bĳ de richtlĳn,
verlengd:

— voor gewasbeschermingsmiddelen die alleen fluroxypyr bevatten tot en met 1.12.2004,

— voor gewasbeschermingsmiddelen die naast fluroxypyr een andere werkzame stof bevatten, tot vier jaar na de
inwerkingtreding van de richtlĳn houdende opneming van de werkzame stof die als laatste in bĳlage I bĳ Richtlĳn
91/414/EEG wordt opgenomen.

7 Metsulfuron-methyl Richtlĳn 2000/49/EG 31.12.2001 De lidstaten moeten binnen die termĳn bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof
metsulfuron-methyl als werkzame stof bevatten, naar gelang van het geval wĳzigen of intrekken overeenkomstig het
bepaalde in Richtlĳn 91/414/EEG.

Voor de evaluatie en besluitvorming overeenkomstig de uniforme beginselen van bĳlage VI bĳ de richtlĳn, wordt
echter de in lid 1 vermelde termĳn op basis van een dossier dat beantwoordt aan de eisen van bĳlage III bĳ de
richtlĳn, verlengd:

— voor gewasbeschermingsmiddelen die uitsluitend metsulfuron-methyl bevatten tot en met 1.7.2005,

— voor gewasbeschermingsmiddelen die naast metsulfuron-methyl een andere werkzame stof bevatten, tot vier jaar
na de inwerkingtreding van de richtlĳn houdende opneming van de werkzame stof die als laatste in bĳlage I bĳ
Richtlĳn 91/414/EEG wordt opgenomen.

8 Prohexadione-calcium Richtlĳn 2000/50/EG 1.1.2001 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
toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die prohexadione-calcium bevatten, de termĳn voor de omzetting
verlengd tot en met 1 januari 2001.

Voor gewasbeschermingsmiddelen die behalve prohexadione-calcium ook een andere werkzame stof bevatten die in
bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG is opgenomen, wordt de termĳn voor omzetting verlengd, voorzover bĳ de richtlĳn
waarbĳ deze andere werkzame stof in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG wordt opgenomen, in een langere uitvoe-
ringstermĳn is voorzien.

9 Triasulfuron Richtlĳn 2000/66/EG 31.1.2002 De lidstaten moeten binnen die termĳn bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof
triasulfuron als werkzame stof bevatten, naar gelang van het geval wĳzigen of intrekken overeenkomstig het bepaalde
in Richtlĳn 91/414/EEG.

Voor de evaluatie en besluitvorming overeenkomstig de uniforme beginselen van bĳlage VI bĳ de richtlĳn, wordt de
termĳn voor de omzetting op basis van een dossier dat beantwoordt aan de eisen van bĳlage III bĳ de richtlĳn,
verlengd:

— voor gewasbeschermingsmiddelen die triasulfuron als enige werkzame stof bevatten, tot 1.8.2005,

— voor gewasbeschermingsmiddelen die triasulfuron en een andere in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG opgenomen
werkzame stof bevatten, tot vier jaar na de inwerkingtreding van de richtlĳn, waarbĳ de laatste van die werkzame
stoffen in bĳlage I wordt opgenomen.



N
L

Publicatieblad
van

de
Europese

G
em

eenschappen
9.12.2000

L
309/23

Nummer Benaming Richtlĳn houdende opneming Termĳn voor
omzetting Specifieke bepalingen

10 Esfenvaleraat Richtlĳn 2000/67/EG 31.1.2002 De lidstaten moeten binnen die termĳn bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof
esfenvaleraat als werkzame stof bevatten, naar gelang van het geval wĳzigen of intrekken overeenkomstig het
bepaalde in Richtlĳn 91/414/EEG.

Voor de evaluatie en besluitvorming overeenkomstig de uniforme beginselen van bĳlage VI bĳ de richtlĳn, wordt de
termĳn voor de omzetting op basis van een dossier dat beantwoordt aan de eisen van bĳlage III bĳ de richtlĳn,
verlengd:

— voor gewasbeschermingsmiddelen die esfenvaleraat als enige werkzame stof bevatten, tot 1.8.2005,

— voor gewasbeschermingsmiddelen die esfenvaleraat en een andere in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG opge-
nomen werkzame stof bevatten, tot vier jaar na de inwerkingtreding van de richtlĳn, waarbĳ de laatste van die
werkzame stoffen in bĳlage I wordt opgenomen.

11 Bentazon Richtlĳn 2000/68/EG 31.1.2002 De lidstaten moeten binnen die termĳn bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof
bentazon als werkzame stof bevatten, naar gelang van het geval wĳzigen of intrekken overeenkomstig het bepaalde in
Richtlĳn 91/414/EEG.

Voor de evaluatie en besluitvorming overeenkomstig de uniforme beginselen van bĳlage VI bĳ de richtlĳn, wordt de
termĳn voor de omzetting op basis van een dossier dat beantwoordt aan de eisen van bĳlage III bĳ de richtlĳn,
verlengd:

— voor gewasbeschermingsmiddelen die bentazon als enige werkzame stof bevatten, tot 1.8.2005,

— voor gewasbeschermingsmiddelen die bentazon en een andere in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG opgenomen
werkzame stof bevatten, tot vier jaar na de inwerkingtreding van de richtlĳn, waarbĳ de laatste van die werkzame
stoffen in bĳlage I wordt opgenomen.


