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RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2009/25/EG VAN DE COMMISSIE
van 2 april 2009
tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad wat betreft de uitbreiding van het gebruik van
de werkzame stof pyraclostrobine
(Voor de EER relevante tekst)

geen andere risico’s oplevert dan die waarmee reeds rekening is gehouden in de specifieke bepalingen voor pyraclostrobine in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG en in het
evaluatieverslag van de Commissie voor die stof. Met
name vereist de uitbreiding geen wijziging van de toepassingsparameters, vastgesteld in de specifieke bepalingen
van bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG.

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), en met name op artikel 6, lid 1, tweede alinea,
tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Bij Richtlijn 2004/30/EG van de Commissie (2) is pyraclostrobine als werkzame stof opgenomen in bijlage I bij
Richtlijn 91/414/EEG.

Bij de indiening van het verzoek om opneming van pyraclostrobine heeft de producent daarvan, BASF SE, („de
kennisgever”) gegevens verstrekt over de toepassingen ter
bestrijding van bepaalde schimmels, die de algemene conclusie hebben gestaafd dat pyraclostrobine bevattende gewasbeschermingsmiddelen naar verwachting zullen voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van artikel 5, lid
1, onder a) en b), van Richtlijn 91/414/EEG. Daarom is
pyraclostrobine opgenomen in bijlage I bij die richtlijn
met de specifieke bepaling dat de lidstaten alleen toepassingen als fungicide mogen toestaan.

(5)

Daarom is het gerechtvaardigd om de specifieke bepalingen voor pyraclostrobine te wijzigen.

(6)

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

(7)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming 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 overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2
(3)

Naast de bestrijding van schimmels bij bepaalde toepassingen in de landbouw, heeft de kennisgever nu ook een
aanvraag ingediend voor een wijziging van die specifieke
bepalingen om het gebruik van pyraclostrobine als groeiregulator voor planten toe te staan. Ter ondersteuning
van een dergelijke uitbreiding van het gebruik heeft de
kennisgever aanvullende informatie verstrekt.

(4)

Duitsland heeft de door de kennisgever verstrekte informatie en gegevens geëvalueerd. Duitsland heeft de Commissie in oktober 2008 meegedeeld dat het heeft geconcludeerd dat de gevraagde uitbreiding van het gebruik

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
(2) PB L 77 van 13.3.2004, blz. 50.

De lidstaten dienen uiterlijk op 3 augustus 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 mee,
alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die
bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 4 augustus 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.
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Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 2 april 2009.
Voor de Commissie
Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie
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„82

CIPAC-nr. 657

CAS-nr. 175013-18-0

Pyraclostrobine

methyl-N-(2-{[1-(4-chloorfenyl)-1Hpyrazool-3-yl]oxymethyl}fenyl)-Nmethoxycarbamaat

In bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG wordt rij 82 vervangen door:

De bij de vervaardiging gevormde
onzuiverheid dimethylsul-faat
(DMS) wordt uit toxicologisch
oogpunt als problematisch beschouwd en moet in het technische product onder 0,0001 gewichtsprocent blijven.

975 g/kg

BIJLAGE

van 1 juni
2004

van 31 mei
2014

De lidstaten lichten de Commissie overeenkomstig artikel 13,
lid 5, in over de specificatie van het technische materiaal als
commercieel vervaardigd.”

Zo nodig moeten risicobeperkende maatregelen worden toegepast.
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— bijzondere aandacht besteden aan de bescherming van op
het land levende geleedpotigen en regenwormen.

— bijzondere aandacht besteden aan de bescherming van in
het water levende organismen, met name vissen;

Voor de toepassing van de in bijlage VI opgenomen uniforme
beginselen moet rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over pyraclostrobine, met name
de aanhangsels I en II, dat op 28 november 2003 door het
Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd. Bij deze algehele evaluatie moeten de
lidstaten:

De stof mag alleen worden toegestaan voor gebruik als fungicide of groeiregulator voor planten.
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