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RICHTLĲN 2001/87/EG VAN DE COMMISSIE
van 12 oktober 2001
houdende wĳziging van bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt
brengen van gewasbeschermingsmiddelen ten einde acibenzolar-S-methyl, cyclanilide, ĳzer(III)
fosfaat, pymetrozine en pyraflufen-ethyl op te nemen als werkzame stoffen
lidstaten hebben op respectievelĳk 17 december 1998
(acibenzolar-S-methyl), 11 februari 1998 (cyclanilide),
30 juli 1999 (ĳzer(III) fosfaat), 28 mei 1998 (pymetrozine) en 8 juli 1999 (pyraflufen-ethyl) ontwerp- beoordelingsverslagen voor deze stoffen bĳ de Commissie
ingediend.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
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 2001/49/EG van
de Commissie (2), en met name op artikel 6, lid 1,

(7)

De ontwerp-beoordelingsverslagen zĳn door de lidstaten
en de Commissie onderzocht in het kader van het
Permanent Plantenziektekundig Comité. Deze onderzoeken zĳn op 29 juni 2001 afgesloten met de goedkeuring van afzonderlĳke evaluatieverslagen van de
Commissie voor acibenzolar-S-methyl, cyclanilide,
ĳzer(III) fosfaat, pymetrozine en pyraflufen-ethyl.

(8)

Griekenland heeft op 27 maart 1996 van Rhône Poulenc
Agrochimie SA (nu bekend onder de naam Aventis
CropScience) een vergelĳkbare aanvraag ontvangen
betreffende de werkzame stof cyclanilide (RPA 090946).
Dit dossier is bĳ Beschikking 97/137/EG van de
Commissie (4) volledig verklaard.

Het dossier en de resultaten van deze onderzoeken zĳn
ook voor advies voorgelegd aan het Wetenschappelĳk
Comité voor planten. Met betrekking tot acibenzolar-Smethyl en ĳzer(III) fosfaat zĳn het comité geen specifieke
vragen voorgelegd. Het comité was van mening dat er
geen punten waren die het met het oog op de mogelĳke
opname van de betrokken werkzame stoffen in bĳlage I
bĳ de richtlĳn aan de orde wilde stellen (7). Het Comité
merkte daarbĳ op dat het feit dat het geen opmerkingen
had, alleen mag worden gezien als een aanwĳzing dat er
geen voor de hand liggende redenen voor opmerkingen
waren.

(9)

Duitsland heeft op 27 augustus 1998 een aanvraag
ontvangen van W. Neudorff GmbH KG betreffende
ĳzer(III) fosfaat. Dit dossier is bĳ Beschikking 1999/
43/EG van de Commissie (5) volledig verklaard.

In zĳn advies (8) betreffende cyclanilide heeft het comité
zĳn interpretatie gegeven van bepaalde bĳ muizen en
konĳnen waargenomen effecten, en heeft het aanbevolen
de afbraak van metaboliet 2,4-dichlooraniline in de
grond opnieuw te onderzoeken. De aanbevelingen van
het Comité zĳn in acht genomen.

(10)

Duitsland heeft verder op 4 september 1996 een
aanvraag ontvangen van Novartis betreffende pymetrozine (CGA 215 944). Dit dossier is bĳ Beschikking 97/
865/EG van de Commissie volledig verklaard.

In zĳn advies (9) betreffende pymetrozine heeft het
comité bepaalde uitwerkingen onderzocht in verband
met het afleiden van een aanvaardbare dagelĳkse dosis
en een acute referentiedosis voor consumenten.

(11)

In zĳn advies (10) betreffende pyraflufen-ethyl is het
comité tot de conclusie gekomen dat het risico van
grondwaterverontreiniging door de stamverbinding en
haar afbraakproducten over het algemeen verwaarloosbaar is. Voor bepaalde afbraakproducten moeten echter
de lotgevallen in het milieu onder extreme omstandigheden worden onderzocht.

Overwegende hetgeen volgt:
Frankrĳk heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 2, van
Richtlĳn 91/414/EEG (hierna „de richtlĳn” te noemen),
op 15 oktober 1996 van Novartis (nu bekend onder de
naam Syngenta) een aanvraag ontvangen om opneming
van de werkzame stof acibenzolar-S-methyl (CGA
245704) in bĳlage I bĳ de richtlĳn. Bĳ Beschikking
97/865/EG van de Commissie (3) is bevestigd dat het
ingediende dossier „volledig” is, met andere woorden dat
het in beginsel voldoet aan de voorschriften inzake gegevens en informatie die zĳn opgenomen in bĳlage II en
bĳlage III bĳ de richtlĳn.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

België heeft op 16 juni 1997 een aanvraag ontvangen
van Nihon Nohyaku Co. Ltd betreffende pyraflufenethyl. Dit dossier is bĳ Beschikking 98/242/EG van de
Commissie (6) volledig verklaard.

(6)

De uitwerking van deze vĳf werkzame stoffen op de
gezondheid van de mens en het milieueffect zĳn overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, leden 2 en 4, van
de richtlĳn beoordeeld voor de door de aanvrager voorgestelde toepassingen. De als rapporteur aangewezen
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230 van 19.8.1991, blz. 1.
176 van 29.6.2001, blz. 61.
351 van 23.12.1997, blz. 67.
52 van 22.2.1997, blz. 20.
14 van 19.1.1999, blz. 30.
96 van 28.3.1998, blz. 45.

(7) Notulen van de plenaire vergaderingen van het Wetenschappelĳk
Comité voor planten van respectievelĳk 7 maart 2001 (acibenzolar-S-methyl) en 4 juni 2001 (ĳzer(III) fosfaat).
(8) Advies van het Wetenschappelĳk Comité voor planten betreffende
de evaluatie van cyclanilide in het kader van Richtlĳn 91/414/EEG
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. SCP/CYCLAN/002-def. van 11 december 2000.
(9) Advies van het Wetenschappelĳk Comité voor planten betreffende
de evaluatie van pymetrozine in het kader van Richtlĳn 91/414/EEG
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. SCP/PYMETR/002-def. van 31 januari 2001.
10
( ) Advies van het Wetenschappelĳk Comité voor planten betreffende
de evaluatie van pyraflufen-ethyl in het kader van Richtlĳn 91/
414/EEG betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. SCP/PYRA/-def. van 7 maart 2001.
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Uit de verschillende analyses is gebleken dat mag
worden verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die
een van de betrokken werkzame stoffen bevatten, in het
algemeen zullen voldoen aan de in artikel 5, lid 1, onder
a) en b), en lid 3, van de richtlĳn gestelde eisen, in het
bĳzonder voor de toepassingen waarvoor zĳ zĳn onderzocht en die zĳn opgenomen in de respectieve evaluatieverslagen van de Commissie. De betrokken werkzame
stoffen moeten derhalve in bĳlage I bĳ de richtlĳn
worden opgenomen om ervoor te zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen die een van de betrokken werkzame stoffen bevatten, in alle lidstaten kunnen worden
toegelaten overeenkomstig het bepaalde in de richtlĳn.
De lidstaten moeten na de opneming over een redelĳke
termĳn beschikken om de bepalingen van de richtlĳn
betreffende gewasbeschermingsmiddelen die acibenzolar-S-methyl, cyclanilide, ĳzer(III) fosfaat, pymetrozine
of pyraflufen-ethyl bevatten, uit te voeren en inzonderheid om, binnen deze termĳn, bestaande voorlopige
toelatingen te wĳzigen of nieuwe toelatingen te verlenen
overeenkomstig het bepaalde in de richtlĳn. Een langere
termĳn kan nodig zĳn voor gewasbeschermingsmiddelen
die, behalve een van de betrokken werkzame stoffen,
ook andere in bĳlage I opgenomen werkzame stoffen
bevatten.
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 die 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.
Het is derhalve dienstig te bepalen dat de goedgekeurde
evaluatieverslagen (met uitzondering van de vertrouwelĳke informatie als bedoeld in artikel 14 van de richtlĳn)
door de lidstaat ter beschikking moeten worden gesteld
of gehouden van alle belanghebbenden. Als een evaluatieverslag moet worden bĳgewerkt in verband met de
technische en wetenschappelĳke ontwikkelingen, dan
moeten ook de voorwaarden voor de opneming van de
betrokken werkzame stof in bĳlage I bĳ de richtlĳn
overeenkomstig de richtlĳn worden gewĳzigd.
De in deze richtlĳn vervatte maatregelen zĳn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

19.10.2001
Artikel 2

1.
De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen in werking treden om uiterlĳk op 31 maart
2002 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.
Met betrekking tot de evaluatie en de besluitvorming
overeenkomstig de in bĳlage VI bĳ Richtlĳn 91/414/EEG vastgelegde uniforme beginselen op basis van een dossier dat
beantwoordt aan de eisen van bĳlage III bĳ die richtlĳn, wordt
de in lid 1 vastgestelde termĳn voor bestaande voorlopige
toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die acibenzolar-S-methyl, cyclanilide, ĳzer(III) fosfaat, pymetrozine of
pyraflufen-ethyl bevatten, verlengd tot en met 31 maart 2003.
3.
Voor gewasbeschermingsmiddelen die, behalve acibenzolar-S-methyl, cyclanilide, ĳzer(III) fosfaat, pymetrozine of
pyraflufen-ethyl, ook een andere werkzame stof bevatten die in
bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG is opgenomen, wordt de in
lid 1 vastgestelde termĳn verlengd, voorzover in de richtlĳn tot
wĳziging van bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG teneinde die
andere stof in de bĳlage op te nemen, een langere uitvoeringstermĳn is vastgesteld.
4.
De lidstaten houden de evaluatieverslagen voor acibenzolar-S-methyl, cyclanilide, ĳzer(III) fosfaat, pymetrozine en
pyraflufen-ethyl (met uitzondering van de vertrouwelĳke informatie als bedoeld in artikel 14 van de richtlĳn) voor raadpleging ter beschikking van alle belanghebbende partĳen die
daarom verzoeken.
Artikel 3
Deze richtlĳn treedt in werking op 1 november 2001.
Artikel 4
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 12 oktober 2001.

Artikel 1

Voor de Commissie

De tabel in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG wordt gewĳzigd
overeenkomstig de bĳlage bĳ de onderhavige richtlĳn.

Lid van de Commissie

David BYRNE

19.10.2001

BĲLAGE
IN DE TABEL IN BĲLAGE I BĲ RICHTLĲN 91/414/EEG OP TE NEMEN TEKST
Nummer

Acibenzolar-S-methyl

IUPAC-benaming

Zuiverheid (1)

Benzo[1,2,3]thiadiazool-7-carbothioaat-s-methyl 970 g/kg

Inwerkingtreding

1 november 2001

CAS-nr. 135158-54-2

Geldigheidsduur

Tot en met
oktober 2011

Specifieke bepalingen

31

Datum waarop het Permanent Plantenziektekundig Comité het evaluatieverslag heeft goedgekeurd: 29 juni 2001.

CIPAC-Nr. 597

21

Cyclanilide

Alleen gebruik van de stof als plantenactivator
mag worden toegestaan.

Niet beschikbaar

960 g/kg

1 november 2001

CAS-nr. 113136-77-9

Tot en met
oktober 2011

31

Alleen gebruik van de stof als groeiregulator mag
worden toegestaan.

Datum waarop het Permanent Plantenziektekundig Comité het evaluatieverslag heeft goedgekeurd: 29 juni 2001.
Ĳzer(III) fosfaat

Ĳzer(III) fosfaat

990 g/kg

1 november 2001

CAS-nr. 10045-86-0

Tot en met
oktober 2011

31

Datum waarop het Permanent Plantenziektekundig Comité het evaluatieverslag heeft goedgekeurd: 29 juni 2001.

CIPAC-nr. 629

23

Pymetrozine
CAS-nr. 123312-89-0
CIPAC-nr. 593

Alleen gebruik van de stof als slakkendodend
middel mag worden toegestaan.

(E)-6-methyl-4-[(pyridin-3-ylmethyleen)amino]4,5-dihydro-2H-[1,2,4]-triazin-3-on

950 g/kg

1 november 2001

Tot en met
oktober 2011

31

Alleen gebruik van de stof als insecticide mag
worden toegestaan.
Bĳ het nemen van een besluit overeenkomstig de
uniforme beginselen moeten de lidstaten speciale
aandacht besteden aan de bescherming van
waterorganismen.
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Het maximale gehalte aan de onzuiverheid 2,4dichlooraniline (2,4-DCA) in de werkzame stof
na verwerking bedraagt 1 g/kg.

CIPAC-nr. 586

22

NL

„20

Benaming, identificatienummers

Datum waarop het Permanent Plantenziektekundig Comité het evaluatieverslag heeft goedgekeurd: 29 juni 2001.

L 276/19

24

Benaming, identificatienummers

Pyraflufen-ethyl
CAS-nr. 129630-19-9

IUPAC-benaming

Ethyl-2-chloor-5-(4-chloor-5-difluormethoxy-1methylpyrazol-3-yl)-4-fluorfenoxyacetaat

Zuiverheid (1)

956 g/kg

CIPAC-nr. 605

Inwerkingtreding

1 november 2001

Geldigheidsduur

Tot en met
oktober 2011

Specifieke bepalingen

31

Alleen gebruik van de stof als herbicide mag
worden toegestaan.

NL

Bĳ het nemen van een besluit overeenkomstig de
uniforme beginselen moeten de lidstaten speciale
aandacht besteden aan de bescherming van algen
en waterplanten en, zo nodig, risicobeperkende
maatregelen toepassen.

L 276/20

Nummer

Datum waarop het Permanent Plantenziektekundig Comité het evaluatieverslag heeft goedgekeurd: 29 juni 2001.
(1) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.”
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