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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 22 maart 2001

betreffende de niet-opneming van zineb in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad en de
intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 749)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/245/EG)

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 2000/80/EG van
de Commissie (2), en met name op artikel 8, lid 2, vierde alinea,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3600/92 van de Commissie
van 11 december 1992 houdende bepalingen voor de uitvoe-
ring van de eerste fase van het werkprogramma als bedoeld in
artikel 8, lid 2, van Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad betref-
fende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmid-
delen (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2266/
2000 (4), en met name op artikel 6, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 8, lid 2, van Richtlĳn 91/414/EEG is bepaald
dat de Commissie een werkprogramma moet uitvoeren
inzake het onderzoek van de in gewasbeschermingsmid-
delen gebruikte werkzame stoffen die op 15 juli 1993
reeds op de markt waren. Bĳ Verordening (EEG) nr.
3600/92 zĳn de bepalingen voor de uitvoering van dit
programma vastgesteld.

(2) Bĳ Verordening (EG) nr. 933/94 van de Commissie (5),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2230/95 (6),
zĳn de werkzame stoffen die in het kader van Verorde-
ning (EEG) nr. 3600/92 moeten worden beoordeeld,
aangewezen, alsmede de respectieve lidstaten die elk
voor de beoordeling van een van de werkzame stoffen
als rapporteur moeten opreden, en de producenten van
die werkzame stoffen die binnen de in artikel 4, lid 2,
van Verordening (EEG) nr. 3600/92 gestelde termĳn een
kennisgeving hebben ingediend.

(3) Zineb is een van die 90 in Verordening (EEG) nr. 933/94
aangewezen werkzame stoffen.

(4) Alle kennisgevers voor deze werkzame stof hebben de
Commissie en de als rapporteur aangewezen lidstaat
meegedeeld dat zĳ niet langer wensen deel te nemen aan
het werkprogramma voor deze werkzame stof en dat
derhalve geen verdere informatie zal worden verstrekt.

(5) Deze werkzame stof kan bĳgevolg niet in bĳlage I bĳ
Richtlĳn 91/414/EEG worden opgenomen.

(6) De geldigheidsduur van eventuele door de lidstaten over-
eenkomstig artikel 4, lid 6, van Richtlĳn 91/414/EEG
toegestane respĳtperioden voor de verwĳdering, de
opslag, het op de markt brengen of het gebruik van
bestaande voorraden zineb bevattende gewasbescher-
mingsmiddelen mag niet meer bedragen dan 18
maanden, zodat de bestaande voorraden binnen één
extra groeiseizoen kunnen worden opgebruikt.

(7) Deze beschikking vormt geen beletsel voor welke actie
ook die de Commissie eventueel in een later stadium in
het kader van Richtlĳn 79/117/EEG van de Raad (7) met
betrekking tot deze werkzame stof kan ondernemen.

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Zineb wordt niet als werkzame stof in bĳlage I bij Richtlĳn
91/414/EEG opgenomen.

Artikel 2

De lidstaten zorgen ervoor dat:

1. toelatingen van zineb bevattende gewasbeschermingsmid-
delen uiterlĳk zes maanden na de datum van vaststelling
van deze beschikking worden ingetrokken;
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2. met ingang van de datum van vaststelling van deze beschik-
king geen zineb bevattende gewasbeschermingsmiddelen
meer worden toegelaten en geen toelatingen voor dergelĳke
gewasbeschermingsmiddelen meer worden vernieuwd op
grond van de in artikel 8, lid 2, van Richtlĳn 91/414/EEG
vastgestelde afwĳkingsbepalingen.

Artikel 3

Eventuele door de lidstaten overeenkomstig artikel 4, lid 6, van
Richtlĳn 91/414/EEG toegestane respĳtperioden moeten zo
kort mogelĳk duren, en in geen geval langer gelden dan tot 18
maanden na de datum van vaststelling van deze beschikking.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 maart 2001.

Voor de Commissie

David BYRNE

Lid van de Commissie


