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RICHTLĲN 2001/28/EG VAN DE COMMISSIE
van 20 april 2001
houdende wĳziging van bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt
brengen van gewasbeschermingsmiddelen teneinde KBR 2738 (fenhexamid) op te nemen als werkzame stof
de richtlĳn moeten worden gewĳzigd overeenkomstig de
richtlĳn.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(6)

Het dossier en de resultaten van het onderzoek zĳn op
31 maart 2000 ook voor advies voorgelegd aan het
Wetenschappelĳk Comité voor planten. Dit comité heeft
op 20 juli 2000 een advies uitgebracht in de notulen
van de vergadering (SCP/REPT/021-def) (4), waarin is
vermeld dat het comité geen enkel punt betreffende deze
werkzame stof aan de orde wenst te stellen. Het comité
heeft ook aangegeven dat voor nationale vergunningen
een specifiek risicobeheer overeenkomstig bĳlage VI (5)
(Uniforme beginselen) bĳ de richtlĳn nodig zou zĳn.

(7)

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),
en artikel 5, lid 3, van de richtlĳn gestelde eisen, inzonderheid voor de toepassingen waarvoor zĳ zĳn onderzocht en die zĳn opgenomen in het evaluatieverslag. De
betrokken werkzame stof moet derhalve in bĳlage I
worden opgenomen, om ervoor te zorgen dat alle
lidstaten de toelating van de gewasbeschermingsmiddelen die de betrokken werkzame stof bevatten, kunnen
verlenen overeenkomstig het bepaalde in de richtlĳn.

(8)

De lidstaten moeten na de opneming over een redelĳke
termĳn beschikken om de bepalingen van de richtlĳn
betreffende gewasbeschermingsmiddelen die KBR 2738
(fenhexamid) bevatten, ten uitvoer te leggen en inzonderheid om binnen deze termĳn bestaande voorlopige
toelatingen te wĳzigen of vóór het verstrĳken van deze
termĳn nieuwe toelatingen te verlenen overeenkomstig
de bepalingen van de richtlĳn. Ook een langere termĳn
kan nodig zĳn voor de gewasbeschermingsmiddelen die
KBR 2738 (fenhexamid) en andere in bĳlage I opgenomen werkzame stoffen bevatten.

(9)

Het is dienstig te bepalen dat het uiteindelĳke evaluatieverslag (met uitzondering van de vertrouwelĳke informatie als bedoeld in artikel 14 van de richtlĳn) door de
lidstaat ter beschikking moet worden gesteld of
gehouden van alle belanghebbenden die erom
verzoeken.

(10)

Het evaluatieverslag is nodig voor de correcte tenuitvoerlegging door de lidstaten van verschillende punten van
de in bĳlage VI bĳ de richtlĳn opgenomen uniforme
beginselen, voorzover 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.

Gelet op Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2001/21/EG van
de Commissie (2), en met name op artikel 6, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Het Verenigd Koninkrĳk heeft, overeenkomstig artikel 6,
lid 2, van Richtlĳn 91/414/EEG (hierna „de richtlĳn” te
noemen), op 8 mei 1997 van Bayer Plc. (hierna „de
aanvrager” te noemen) een aanvraag ontvangen om
opneming van de werkzame stof KBR 2738 (fenhexamid) in bĳlage I bĳ de richtlĳn.

(2)

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, lid 3, van de
richtlĳn heeft de Commissie bĳ Beschikking 98/
398/EG (3) erkend dat het dossier dat voor KBR 2738
(fenhexamid) is ingediend, geacht kon worden in
beginsel te voldoen aan de voorschriften inzake gegevens en informatie die zĳn opgenomen in bĳlage II en,
voor een gewasbeschermingsmiddel dat de betrokken
werkzame stof bevat, in bĳlage III bĳ de richtlĳn.

(3)

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 gewasbeschermingsmiddelen 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 onaanvaardbaar milieueffect zullen hebben.

(4)

Voor KBR 2738 (fenhexamid) zĳn de uitwerking op de
menselĳke gezondheid en het milieueffect overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, leden 2 en 4, van de
richtlĳn beoordeeld voor de door de aanvrager voorgestelde toepassingen. Het Verenigd Koninkrĳk, optredend
als de als rapporteur aangewezen lidstaat, heeft op 15
oktober 1998 een ontwerp van het beoordelingsverslag
voor deze stof bĳ de Commissie ingediend.

(5)

Het beoordelingsverslag is door de lidstaten en de
Commissie onderzocht in het kader van het Permanent
Plantenziektenkundig Comité. Dat onderzoek is op 19
oktober 2000 afgesloten met het evaluatieverslag van de
Commissie over het onderzoek betreffende KBR 2738
(fenhexamid). Indien het verslag moet worden bĳgewerkt
om rekening te houden met technische en wetenschappelĳke ontwikkelingen, zullen ook de voorwaarden voor
de opneming van KBR 2738 (fenhexamid) in bĳlage I bĳ

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
(2) PB L 69 van 10.3.2001, blz. 17.
(3) PB L 176 van 20.6.1998, blz. 34.

(4) Notulen van de 21e vergadering van het Wetenschappelĳk Comité
voor planten, Brussel, 20 juli 2000.
(5) PB L 265 van 27.9.1997, blz. 87.
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De in deze richtlĳn vervatte maatregelen zĳn in overeenstemming zĳn met het advies dat door het Permanent
Plantenziektekundig Comité is uitgebracht op 19
oktober 2000,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1
De tabel in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG wordt aangevuld
met de in de bĳlage bĳ de onderhavige richtlĳn opgenomen
gegevens voor KBR 2738 (fenhexamid).
Artikel 2
1.
De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen in werking treden om uiterlĳk op 1 augustus
2001 aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de Commissie
hiervan onverwĳld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwĳzing worden vastgesteld door
de lidstaten.
2.
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 van genoemde richtlĳn, wordt voor
bestaande voorlopige toelatingen van gewasbeschermingsmid-
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delen die KBR 2738 (fenhexamid) bevatten, de in lid 1 vastgestelde termĳn verlengd tot en met 1 augustus 2002.
3.
Voor gewasbeschermingsmiddelen die behalve KBR 2738
(fenhexamid) ook een andere werkzame stof bevatten die in
bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG is opgenomen, wordt de in
lid 1 bedoelde termĳn verlengd, voorzover in de richtlĳn tot
wĳziging van bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG teneinde de stof
in de bĳlage op te nemen, een langere uitvoeringstermĳn is
vastgesteld.
4.
De lidstaten houden het evaluatieverslag voor KBR 2738
(fenhexamid) (met uitzondering van de vertrouwelĳke informatie als bedoeld in artikel 14 van Richtlĳn 91/414/EEG) voor
raadpleging ter beschikking van alle belangstellende partĳen die
daarom verzoeken.
Artikel 3
Deze richtlĳn treedt in werking op 1 juni 2001.
Artikel 4
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 20 april 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
IN DE TABEL IN BĲAGE I BĲ RICHTLĲN 91/414/EEG OP TE NEMEN TEKST

Nr.

Fenhexamid
CAS nr. 126833-17-8

IUPAC-benaming

N-(2,3-dichloro-4-hydroxyfenyl)-methylcyclohexanecarboxamide

Zuiverheid (1)

≥ 950 g/kg

Inwerkingtreding

1 juni 2001

CIPAC nr. 603

Geldigheidsduur

Tot en met 31 mei
2011

Specifieke bepalingen

Alleen gebruik van de stof als fungicide mag
worden toegestaan.

Datum waarop het Permanent Plantenziektekundig Comité het evaluatieverslag heeft goedgekeurd: 19 oktober 2000.
(1) Het evaluatieverslag (doc. 6497/VI/99 herz. 2) bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.”
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Bĳ het nemen van een besluit overeenkomstig de
uniforme beginselen moeten de lidstaten speciale
aandacht besteden aan de gevolgen voor in het
water levende organismen en ervoor zorgen dat
de toelatingsvoorwaarden waar nodig ook risicoverlagende maatregelen omvatten.

NL

„13

Benaming, identificatienummers
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