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RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2008/107/EG VAN DE COMMISSIE
van 25 november 2008
tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad ten einde abamectine, epoxiconazool,
fenpropimorf, fenpyroximaat en tralkoxydim op te nemen als werkzame stoffen
(Voor de EER relevante tekst)

en 25 oktober 2005. Voor tralkoxydim was het Verenigd
Koninkrijk de als rapporteur optredende lidstaat en was
alle relevante informatie ingediend op 6 september 2005.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
(3)

De evaluatieverslagen zijn door de lidstaten en de EFSA
intercollegiaal getoetst en zijn op 29 mei 2008 voor
abamectine, op 26 maart 2008 voor epoxiconazool en
tralkoxydim, op 14 april 2008 voor fenpropimorf en op
5 mei 2008 voor fenpyroximaat bij de Commissie inge
diend in de vorm van de wetenschappelijke verslagen van
de EFSA (4). Deze verslagen zijn door de lidstaten en de
Commissie in het kader van het Permanent Comité voor
de voedselketen en de diergezondheid onderzocht en op
11 juli 2008 afgerond in de vorm van de evaluatiever
slagen van de Commissie voor abamectine, epoxicon
azool, fenpropimorf, fenpyroximaat en tralkoxydim.

(4)

Uit de verschillende analyses is gebleken dat mag worden
verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die abamec
tine, epoxiconazool, fenpropimorf, fenpyroximaat en
tralkoxydim bevatten, in het algemeen voldoen aan de
in artikel 5, lid 1, onder a) en b), van Richtlijn
91/414/EEG gestelde eisen, met name voor de toepassin
gen die zijn onderzocht en opgenomen in de evaluatie
verslagen van de Commissie. Deze werkzame stoffen
moeten daarom in bijlage I worden opgenomen om er
voor te zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen die deze
werkzame stoffen bevatten, in alle lidstaten kunnen wor
den toegelaten overeenkomstig het bepaalde in die richt
lijn.

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermings
middelen (1), en met name op artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Bij de Verordeningen (EG) nr. 451/2000 (2) en (EG) nr.
1490/2002 (3) van de Commissie zijn de bepalingen voor
de uitvoering van de derde fase van het werkprogramma
als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG
vastgesteld en is een lijst opgesteld van werkzame stoffen
die moeten worden onderzocht met het oog op hun
opneming in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. Abamec
tine, epoxiconazool, fenpropimorf, fenpyroximaat en tral
koxydim zijn in die lijst opgenomen.

Voor deze werkzame stoffen zijn de uitwerking op de
menselijke gezondheid en het milieueffect overeenkom
stig de Verordeningen (EG) nr. 451/2000 en (EG) nr.
1490/2002 beoordeeld voor een aantal door de kennis
gevers voorgestelde toepassingen. Bovendien worden in
die verordeningen de als rapporteur optredende lidstaten
aangewezen die overeenkomstig artikel 10, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1490/2002 de desbetreffende eva
luatieverslagen met aanbevelingen bij de Europese Auto
riteit voor voedselveiligheid (EFSA) moeten indienen.
Voor abamectine was Nederland de als rapporteur optre
dende lidstaat en was alle relevante informatie op 27 ok
tober 2005 ingediend. Voor epoxiconazool, fenpropi
morf en fenpyroximaat was Duitsland de als rapporteur
optredende lidstaat en was alle relevante informatie inge
diend op respectievelijk 28 april 2005, 17 maart 2005

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
(2) PB L 55 van 29.2.2000, blz. 25.
(3) PB L 224 van 21.8.2002, blz. 23.

(4) EFSA Scientific Report (2008) 148. Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance abamectin (afgerond
op 29 mei 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 138. Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance epoxiconazole (afge
rond op 26 maart 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 144. Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance fenpropimorph (af
gerond op 14 april 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 143. Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance fenpyroximate (af
gerond op 5 mei 2008).
EFSA Scientific Report (2008). Conclusion regarding the peer review of the
pesticide risk assessment of the active substance tralkoxydim (afgerond op
26 maart 2008).
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Onverminderd deze conclusie moet nadere informatie
over bepaalde specifieke punten worden ingewonnen.
Artikel 6, lid 1, van Richtlijn 91/414/EEG bepaalt dat
aan de opneming van een werkzame stof in bijlage I
voorwaarden kunnen worden verbonden. Daarom is het
nodig dat verdere studies worden verricht naar de speci
ficatie van abamectine en is nadere informatie vereist ter
bevestiging van het risico voor vogels en zoogdieren, in
het water levende organismen en het grondwater ten
aanzien van metaboliet U8. Epoxiconazool moet worden
onderworpen aan verdere tests in verband met zijn po
tentiële hormoonontregelende eigenschappen en aan een
monitoringprogramma ter beoordeling van de risico’s
van verspreiding door de lucht over een lange afstand
en de bijbehorende risico’s voor het milieu; er is nadere
informatie nodig over de residuen van zijn metabolieten
in primaire gewassen, wisselgewassen en producten van
dierlijke oorsprong, alsook informatie ter beoordeling
van het langetermijnrisico voor herbivore vogels en
zoogdieren. Fenpropimorf moet worden onderworpen
aan verdere tests ter bevestiging van de mobiliteit in de
bodem van metaboliet BF-421-7. Fenpyroximaat moet
worden onderworpen aan verdere tests ter bevestiging
van het risico voor in het water levende organismen
van metabolieten die de benzylgroep bevatten, en het
risico van biomagnificatie in watervoedselketens. Tralko
xydim moet worden onderworpen aan verdere tests ter
bevestiging van het langetermijnrisico voor herbivore
zoogdieren. Alle voornoemde studies en informatie moe
ten door de kennisgevers binnen de in bijlage I bij deze
richtlijn vermelde termijnen worden ingediend.
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Verordening (EEG) nr. 3600/92 van de Commissie (1)
zijn onderzocht, is gebleken dat de uitlegging van de
verplichtingen van houders van bestaande toelatingen
wat de toegang tot gegevens betreft tot problemen kan
leiden. Om verdere problemen te voorkomen, moeten de
verplichtingen van de lidstaten daarom worden verduide
lijkt, en met name de plicht om te verifiëren of de hou
der van een toelating toegang tot een dossier verschaft
dat aan de vereisten van bijlage II bij die richtlijn voldoet.
Deze verduidelijking legt de lidstaten of de houders van
toelatingen echter ten opzichte van de tot nu toe vast
gestelde richtlijnen tot wijziging van bijlage I geen
nieuwe verplichtingen op.

(9)

Richtlijn 91/414/EEG moet daarom dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(10)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeen
stemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG wordt gewijzigd overeenkom
stig de bijlage bij deze richtlijn.

(6)

(7)

(8)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voor
dat een werkzame stof in bijlage I wordt opgenomen,
zodat de lidstaten en de belanghebbende partijen zich
kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de opne
ming voortvloeien.

Onverminderd de verplichtingen zoals vastgelegd in
Richtlijn 91/414/EEG ten gevolge van de opneming van
een werkzame stof in bijlage I, moeten de lidstaten na de
opneming zes maanden de tijd krijgen om de bestaande
toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die aba
mectine, epoxiconazool, fenpropimorf, fenpyroximaat
en tralkoxydim bevatten, opnieuw te onderzoeken en
ervoor te zorgen dat aan de voorwaarden van Richtlijn
91/414/EEG, met name in artikel 13 en bijlage I, is vol
daan. De lidstaten moeten de bestaande toelatingen naar
gelang het geval wijzigen, vervangen of intrekken over
eenkomstig Richtlijn 91/414/EEG. In afwijking van de
bovenstaande termijn moet een langere termijn worden
vastgesteld voor de indiening en beoordeling van het
volledige in bijlage III vermelde dossier voor elk gewas
beschermingsmiddel en elke beoogde toepassing overeen
komstig de uniforme beginselen van Richtlijn
91/414/EEG.

Bij eerdere opnemingen in bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG van werkzame stoffen die in het kader van

Artikel 2
De lidstaten dienen uiterlijk op 31 oktober 2009 de nodige
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en
bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen
de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede,
alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die
bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 november 2009.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3
1.
De
lidstaten
moeten,
overeenkomstig
Richtlijn
91/414/EEG, indien nodig bestaande toelatingen voor gewasbe
schermingsmiddelen die abamectine, epoxiconazool, fenpropi
morf, fenpyroximaat en tralkoxydim als werkzame stof bevat
ten, uiterlijk op 31 oktober 2009 wijzigen of intrekken.
(1) PB L 366 van 15.12.1992, blz. 10.
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Uiterlijk op die datum verifiëren zij met name dat aan de voor
waarden van bijlage I bij die richtlijn met betrekking tot aba
mectine, epoxiconazool, fenpropimorf, fenpyroximaat en tralko
xydim is voldaan — met uitzondering van de voorwaarden in
deel B van de tekst betreffende die werkzame stof — en dat de
houder van de toelating in het bezit is van of toegang heeft tot
een dossier dat overeenkomstig de voorwaarden van artikel 13
van die richtlijn aan de eisen van bijlage II bij die richtlijn
voldoet.
2.
In afwijking van lid 1 voeren de lidstaten op basis van een
dossier conform bijlage III bij Richtlijn 91/414/EEG en rekening
houdend met deel B van de tekst van bijlage I bij die richtlijn
wat abamectine, epoxiconazool, fenpropimorf, fenpyroximaat
en tralkoxydim betreft, overeenkomstig de uniforme beginselen
in bijlage VI bij die richtlijn een nieuwe evaluatie uit voor elk
toegelaten gewasbeschermingsmiddel dat abamectine, epoxicon
azool, fenpropimorf, fenpyroximaat en tralkoxydim bevat als
enige werkzame stof of als een van een aantal werkzame stoffen
die alle uiterlijk op 30 april 2009 in bijlage I bij die richtlijn zijn
opgenomen. Aan de hand van die evaluatie bepalen zij of het
gewasbeschermingsmiddel voldoet aan de voorwaarden van ar
tikel 4, lid 1, onder b), c), d) en e), van die richtlijn.
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gewasbeschermingsmiddel is, de toelating indien nodig uiter
lijk op 30 april 2013 wordt gewijzigd of ingetrokken, of

b) als het een product betreft dat abamectine, epoxiconazool,
fenpropimorf, fenpyroximaat en tralkoxydim als een van de
werkzame stoffen bevat, de toelating zo nodig wordt gewij
zigd of ingetrokken, en wel uiterlijk op 30 april 2013 of,
mocht dit later zijn, op de datum die voor een dergelijke
wijziging of intrekking is vastgesteld in de respectieve richt
lijn of richtlijnen waarbij de stof of stoffen in kwestie aan
bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG is of zijn toegevoegd.

Artikel 4
Deze richtlijn treedt in werking op 1 mei 2009.

Artikel 5
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 25 november 2008.
Daarna zorgen de lidstaten ervoor dat:
Voor de Commissie
a) als abamectine, epoxiconazool, fenpropimorf, fenpyroximaat
en tralkoxydim de enige werkzame stof in het

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie

„216

Nr.

CIPAC-nr. 495

Abamectine

CAS-nr. 65195-56-4

Avermectine B1b

CAS-nr. 65195-55-3

(10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5′S,6S,6’R,8R,12S,13
S,20R,21R,24S)-21,24-dihy
droxy-6′-isopropyl5′,11,13,22-tetramethyl-2oxo-3,7,19trioxatetracycl
o[15.6.1.14,8 020,24]pentacos
a-10,14,16,22-tetraeen-6spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′Hpyraan)-12-yl-2,6-dideoxy-4O-(2,6-dideoxy-3-O-methylα-L-arabino-hexopyranosyl)3-O-methyl-α-L-arabino-he
xopyranoside

≥ 850 g/kg

Zuiverheid (1)

van 1 mei 2009

Inwerkingtreding

van
30 april 2019

Geldigheidsduur
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Zij moeten ervoor zorgen dat dergelijke studies binnen twee jaar na de inwerkingtreding
van deze richtlijn aan de Commissie worden verstrekt.

— informatie voor de beoordeling van het risico voor het grondwater ten aanzien van
metaboliet U8.

— informatie voor de beoordeling van het risico voor in het water levende organismen
ten aanzien van de belangrijkste bodemmetabolieten;

— informatie voor de verdere beoordeling van het risico voor vogels en zoogdieren;

— verdere studies naar de specificatie van de werkzame stof:

De betrokken lidstaten moeten verzoeken om overlegging van:

— de bescherming van bijen, niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen, vogels,
zoogdieren en in het water levende organismen. Ten aanzien van deze risico’s moeten,
indien nodig, risicobeperkende maatregelen, zoals bufferzones en wachttijden, worden
toegepast.

— de residuen in levensmiddelen van plantaardige oorsprong en de blootstelling van de
consument via de voeding;

— de veiligheid van de toedieners, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de gebruiks
voorwaarden de toepassing van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen voor
schrijven;

Bij de algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan:

Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet rekening worden
gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over abamectine (en met name
met de aanhangsels I en II), dat op 11 juli 2008 door het Permanent Comité voor de
voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd.

Bij het beoordelen van aanvragen voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen die
abamectine bevatten voor andere toepassingen dan bij citrusvruchten, sla en tomaten,
moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan de criteria in artikel 4, lid 1,
onder b), en ervoor zorgen dat de vereiste informatie en gegevens worden verstrekt
voordat de toelating wordt verleend.

DEEL B

Alleen voor gebruik als insecticide, acaricide

DEEL A

Bijzondere bepalingen

NL

AvermectineB1b

(10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12
S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)sec-butyl]-21,24-dihydroxy5′,11,13,22-tetramethyl-2oxo-3,7,19trioxatetracycl
o[15.6.1.14,8 020,24]pentacos
a-10,14,16,22-tetraeen-6spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′Hpyraan)-12-yl-2,6-dideoxy-4O-(2,6-dideoxy-3-O-methylα-L-arabino-hexopyranosyl)3-O-methyl-α-L-arabino-he
xopyranoside

Avermectine B1a

AvermectineB1a

CAS-nr. 71751-41-2

IUPAC-naam

Abamectine

Benaming, identificatienummers

Aan het einde van de tabel in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG wordt de volgende tekst toegevoegd:

BIJLAGE
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Nr.

CIPAC-nr. 609

CAS-nr. 135319-732 (vroeger 10632508-0)

Epoxiconazool

Benaming, identificatienummers

(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chloorfe
nyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorfe
nyl)propyl]-1H-1,2,4-triazool

IUPAC-naam

Inwerkingtreding

van 1 mei 2009

Zuiverheid (1)

≥ 920 g/kg
van
30 april 2019

Geldigheidsduur

De betrokken lidstaten moeten ervoor zorgen dat de kennisgever binnen twee jaar na de
inwerkingtreding van deze richtlijn informatie verstrekt over de residuen van metabolieten
van epoxiconazool in primaire gewassen, wisselgewassen en producten van dierlijke oor
sprong, alsook informatie ter beoordeling van het langetermijnrisico voor herbivore vogels
en zoogdieren.

De betrokken lidstaten moeten ervoor zorgen dat de kennisgever bij de Commissie
uiterlijk op 30 juni 2009 een monitoringprogramma indient ter beoordeling van de
risico’s van verspreiding door de lucht over een lange afstand en de bijbehorende risico’s
voor het milieu. De resultaten van deze monitoring moeten uiterlijk op 31 december 2011
in de vorm van een monitoringverslag bij de Commissie worden ingediend.

De betrokken lidstaten moeten ervoor zorgen dat de kennisgever bij de Commissie ver
dere studies naar de potentiële hormoonontregelende eigenschappen van epoxiconazool
indient binnen twee jaren na de goedkeuring van de OESO-richtsnoeren voor hormoo
nontregelingstests of, bij wijze van alternatief, de door de Gemeenschap overeengekomen
testrichtsnoeren.

— het risico voor in het water levende organismen, vogels en zoogdieren. De toelatings
voorwaarden moeten, indien nodig, risicobeperkende maatregelen omvatten.

— de mogelijke verspreiding door de lucht over een lange afstand;

— de blootstelling van de consument via de voeding aan de metabolieten van epoxicon
azool (triazool);

NL

— de veiligheid van de toedieners, waarbij er zo nodig voor moet worden gezorgd dat de
gebruiksvoorwaarden de toepassing van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen
voorschrijven;

Bij de algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan:

Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet rekening worden
gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over epoxiconazool (en met name
met de aanhangsels I en II), dat op 11 juli 2008 door het Permanent Comité voor de
voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd.

DEEL B

Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als fungicide.

DEEL A

Bijzondere bepalingen

L 316/8
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Nr.

CIPAC-nr. 427

CAS-nr. 67564-91-4

Fenpropimorf

Benaming, identificatienummers

(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylfe
nyl)-2-methylpropyl]-2,6-di
methylmorfoline

IUPAC-naam

Inwerkingtreding

van 1 mei 2009

Zuiverheid (1)

≥ 930 g/kg
van
30 april 2019

Geldigheidsduur

De betrokken lidstaten moeten verzoeken om indiening van verdere studies ter bevestiging
van de mobiliteit in de bodem van metaboliet BF-421-7. Zij moeten ervoor zorgen dat de
kennisgevers op wier verzoek fenpropimorf in deze bijlage is opgenomen, deze studies
binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn bij de Commissie indienen.

— de bescherming van in het water levende organismen. De toelatingsvoorwaarden
moeten, indien nodig, risicobeperkende maatregelen omvatten, zoals bufferzones, be
perking van de lozing van regen- en afvalwater en driftreductiedoppen.

— de bescherming van het grondwater, wanneer de werkzame stof wordt gebruikt in qua
bodemgesteldheid en/of klimatologische omstandigheden kwetsbare gebieden;

NL

— de veiligheid van de toedieners en de werknemers. De toegelaten gebruiksvoorwaarden
moeten de toepassing van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en risicobe
perkende maatregelen ter vermindering van de blootstelling voorschrijven, zoals be
perkingen van de dagelijkse werktijd;

Bij de algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan:

Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet rekening worden
gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over fenpropimorf (en met name
met de aanhangsels I en II), dat op 11 juli 2008 door het Permanent Comité voor de
voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd.

DEEL B

Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als fungicide.

DEEL A

Bijzondere bepalingen

26.11.2008
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Nr.

CIPAC-nr. 695

CAS-nr. 134098-616

Fenpyroximaat

Benaming, identificatienummers

tert-butyl-(E)-alfa-(1,3-dime
thyl-5-fenoxypyrazool-4-yl
methyleenamino-oxy)-p-tolu
aat

IUPAC-naam

> 960 g/kg

Zuiverheid (1)

van 1 mei 2009

Inwerkingtreding

van 30 april
2019

Geldigheidsduur

Zij moeten ervoor zorgen dat de kennisgevers op wier verzoek fenpyroximaat in deze
bijlage is opgenomen, deze informatie binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze
richtlijn bij de Commissie indienen.

— het risico van biomagnificatie in watervoedselketens.

— het risico voor in het water levende organismen van metabolieten die de benzylgroep
bevatten;

De betrokken lidstaten moeten verzoeken om overlegging van informatie voor de verdere
beoordeling van:

— de gevolgen voor in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten beho
rende geleedpotigen, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de toelatingsvoorwaar
den, zo nodig, risicobeperkende maatregelen omvatten.

— de veiligheid van de toedieners en de werknemers, waarbij ervoor moet worden ge
zorgd dat de gebruiksvoorwaarden de toepassing van geschikte persoonlijke bescher
mingsmiddelen voorschrijven;

Bij de algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan:

NL

Voor de toepassing van de in bijlage VI opgenomen uniforme beginselen moet rekening
worden gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over fenpyroximaat (en met
name met de aanhangsels I en II), dat op 11 juli 2008 door het Permanent Comité voor
de voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd.

DEEL B

— toepassingen in hoge gewassen met een hoog risico van spuitdrift, bijvoorbeeld op
trekker gemonteerde luchtondersteunde spuitmachine en drukspuiten.

De volgende toepassingen mogen niet worden toegelaten:

Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als acaricide.

DEEL A

Bijzondere bepalingen
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CIPAC-nr. 544

CAS-nr. 87820-88-0

Tralkoxydim

Benaming, identificatienummers

(RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimi
no)propyl]-3-hydroxy-5-me
sitylcyclohex-2-een-1-on

IUPAC-naam

Inwerkingtreding

van 1 mei 2009

Zuiverheid (1)

≥ 960 g/kg
van
30 april 2019

Geldigheidsduur

Zij moeten ervoor zorgen dat de kennisgevers op wier verzoek tralkoxydim in deze bijlage
is opgenomen, deze informatie binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn
bij de Commissie indienen.”

— informatie voor de verdere beoordeling van het langetermijnrisico voor herbivore
zoogdieren als gevolg van het gebruik van tralkoxydim.

De betrokken lidstaten moeten verzoeken om overlegging van:

De gebruiksvoorwaarden moeten, indien nodig, risicobeperkende maatregelen omvatten.

— de bescherming van herbivore zoogdieren.

— de bescherming van het grondwater, met name tegen de bodemmetaboliet R173642,
wanneer de werkzame stof wordt gebruikt in qua bodemgesteldheid en/of klimatolo
gische omstandigheden kwetsbare gebieden;

Bij de algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan:

Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet rekening worden
gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over tralkoxydim (en met name
met de aanhangsels I en II), dat op 11 juli 2008 door het Permanent Comité voor de
voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd.

DEEL B

Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als herbicide.

DEEL A

Bijzondere bepalingen

NL

(1) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.

220

Nr.

26.11.2008
Publicatieblad van de Europese Unie
L 316/11

