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RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2009/37/EG VAN DE COMMISSIE
van 23 april 2009
tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde chloormequat, koperverbindingen,
propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron en zèta-cypermethrin op te nemen als werkzame
stoffen
(Voor de EER relevante tekst)

fop was Italië de rapporterende lidstaat en werd alle
relevante informatie ingediend op 22 september 2005.
Voor quizalofop-P was Finland de rapporterende lidstaat
en werd alle relevante informatie ingediend op 1 februari
2007 (variant quizalofop-P-ethyl) en 2 mei 2007 (variant
quizalofop-P-tefuryl). Voor zèta-cypermethrin was België
de rapporterende lidstaat en werd alle relevante informa
tie ingediend op 10 juli 2006.

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 gewasbeschermings
middelen (1), en met name op artikel 6, lid 1,
(3)

De evaluatieverslagen zijn door de lidstaten en de EFSA
intercollegiaal getoetst en zijn op 29 september 2008
voor chloormequat en teflubenzuron, 30 september
2008 voor koperverbindingen en zèta-cypermethrin en
26 november 2008 voor propaquizafop en quizalofopP bij de Commissie ingediend in de vorm van de weten
schappelijke 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 23 januari 2009 afge
rond in de vorm van de evaluatieverslagen van de Com
missie voor chloormequat, koperverbindingen, propaqui
zafop, quizalofop-P, teflubenzuron en zèta-cypermethrin.

(4)

Uit de verschillende analysen is gebleken dat mag worden
verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die chloorme
quat, koperverbindingen, propaquizafop, quizalofop-P, te
flubenzuron en zèta-cypermethrin bevatten, in het alge
meen voldoen aan de in artikel 5, lid 1, onder a) en b),
van Richtlijn 91/414/EEG gestelde eisen, met name voor

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. Chloor
mequat, koperverbindingen, propaquizafop, quizalofop-P,
teflubenzuron en zèta-cypermethrin zijn in die lijst op
genomen.

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 chloormequat en teflubenzuron was het Verenigd
Koninkrijk de rapporterende lidstaat en werd alle rele
vante informatie ingediend op 27 april 2007 respectie
velijk 6 augustus 2007. Voor koperverbindingen was
Frankrijk de rapporterende lidstaat en werd alle relevante
informatie ingediend op 7 juni 2007. Voor propaquiza

(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) 179, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance chlormequat (afge
rond 29 september 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 187, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance copper compounds
(afgerond 30 september 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 204, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance propaquizafop (af
gerond 26 november 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 205, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance quizalofop-P (afge
rond 26 november 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 184, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance teflubenzuron (afge
rond 29 september 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 196, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance zeta-cypermethrin
(afgerond 30 september 2008).
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de toepassingen die zijn onderzocht en opgenomen in de
evaluatieverslagen van de Commissie. Deze werkzame
stoffen moeten derhalve in bijlage I worden opgenomen
om ervoor te zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen die
deze werkzame stoffen bevatten, in alle lidstaten kunnen
worden toegelaten overeenkomstig het bepaalde in die
richtlijn.

(5)

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 moet
voor chloormequat de kennisgever worden verzocht na
dere informatie te verstrekken over het gedrag en de
lotgevallen (uit te voeren adsorptiestudies bij 20 °C, her
berekening van de voorspelde concentraties in grondwa
ter, oppervlaktewater en sediment), de monitoringmetho
den voor de bepaling van de stof in dierlijke producten
en water, en het risico voor waterorganismen, vogels en
zoogdieren. Verder moet voor koperverbindingen de ken
nisgever worden verzocht nadere informatie te verstrek
ken over het risico van inhalering en de risicobeoordeling
voor niet tot de doelsoorten behorende organismen, bo
dem en water. Bovendien moet de kennisgever, wat pro
paquizafop betreft, informatie verstrekken over de rele
vante onzuiverheid Ro 41-5259 en over het risico voor
in het water levende organismen en niet tot de doelsoor
ten behorende geleedpotigen. Voorts is het nodig dat de
kennisgever, wat quizalofop-P betreft, nadere informatie
verstrekt over het risico voor niet tot de doelsoorten
behorende geleedpotigen. Ten slotte is het dienstig dat
de kennisgever voor zèta-cypermethrin wordt verzocht
nadere informatie te verstrekken over het gedrag en de
lotgevallen (aerobe afbraak in de bodem), het risico voor
vogels (langetermijnrisico), in het water levende organis
men en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen.

(6)

Wat koperverbindingen betreft, komt koper bovendien in
de natuur voor en is een essentiële micronutriënt. Koper
accumuleert in de bodem en het kopergehalte in de bo
dem wordt niet alleen bepaald door de toediening van
gewasbeschermingmiddelen maar ook door de veehoude
rij en de bemesting. Daarom is het nodig dat de lidstaten
monitoringprogramma's opzetten in kwetsbare gebieden
waar de verontreiniging van de bodem met koper een
probleem vormt om, zo nodig, beperkingen vast te stel
len, zoals maximale toedieningsdoses.

(7)

In artikel 5, lid 4, en artikel 6, lid 1, van Richtlijn
91/414/EEG wordt bepaald dat aan de opneming van
een werkzame stof in bijlage I beperkingen kunnen wor
den verbonden. In de risicobeoordeling voor de koper
verbindingen is gewezen op ecotoxicologische problemen
en daarom wordt een beperking van de opnemingsperi
ode nodig geacht om de lidstaten in staat te stellen reeds
in de handel zijnde gewasbeschermingsmiddelen die ko
per bevatten na een kortere periode opnieuw te bekijken.
Bovendien worden koperverbindingen momenteel onder
worpen aan een evaluatie in het kader van Richtlijn
98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van
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16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen
van biociden (1), alsook aan een evaluatie in het kader
van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad (2) inzake de registratie en beoor
deling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien
van chemische stoffen (REACH). Zoals voor alle in bijlage
I bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen stoffen kan de
status van koperverbindingen krachtens artikel 5, lid 5,
van die richtlijn opnieuw worden bekeken in het licht
van nieuwe gegevens die beschikbaar worden.

(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.

(9)

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 chloor
mequat, koperverbindingen, propaquizafop, quizalofop-P,
teflubenzuron en zèta-cypermethrin bevatten, opnieuw te
bekijken om ervoor te zorgen dat aan de voorwaarden
van Richtlijn 91/414/EEG, met name in artikel 13 en
bijlage I, wordt voldaan. De lidstaten moeten de be
staande toelatingen naargelang het geval wijzigen, ver
vangen
of
intrekken
overeenkomstig
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 gewasbeschermingsmiddel en
elke beoogde toepassing overeenkomstig de uniforme be
ginselen van Richtlijn 91/414/EEG.

(10)

Bij eerdere opnemingen in bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG van werkzame stoffen die in het kader van
Verordening (EEG) nr. 3600/92 van de Commissie (3)
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.

(11)

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

(1) PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.
(2) PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1; gerectificeerd in PB L 136 van
29.5.2007, blz. 3.
(3) PB L 366 van 15.12.1992, blz. 10.
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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.
Artikel 2
De lidstaten dienen uiterlijk op 31 mei 2010 de nodige wette
lijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend
te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Com
missie 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 juni 2010.
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
bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die
chloormequat, koperverbindingen, propaquizafop, quizalofop-P,
teflubenzuron en zèta-cypermethrin als werkzame stof bevatten,
voor 31 mei 2010 zo nodig wijzigen of intrekken.
Uiterlijk op die datum verifiëren zij met name dat aan de voor
waarden van bijlage I bij die richtlijn met betrekking tot chloor
mequat, koperverbindingen, propaquizafop, quizalofop-P, teflu
benzuron en zèta-cypermethrin 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
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houdend met deel B van de tekst van bijlage I van die richtlijn
wat chloormequat, koperverbindingen, propaquizafop, quizalo
fop-P, teflubenzuron en zèta-cypermethrin betreft, overeenkom
stig de uniforme beginselen in bijlage VI bij die richtlijn een
nieuwe evaluatie uit voor elk toegelaten gewasbeschermingsmid
del dat chloormequat, koperverbindingen, propaquizafop, quiza
lofop-P, teflubenzuron en zèta-cypermethrin bevat als enige
werkzame stof of als een van een aantal werkzame stoffen die
alle uiterlijk 30 november 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.
Daarna zorgen de lidstaten ervoor dat:
a) als chloormequat, koperverbindingen, propaquizafop, quiza
lofop-P, teflubenzuron of zèta-cypermethrin de enige werk
zame stof in het gewasbeschermingsmiddel is, de toelating
indien nodig uiterlijk op 31 mei 2014 wordt gewijzigd of
ingetrokken, of
b) als het gewasbeschermingsmiddel naast chloormequat, ko
perverbindingen, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron
of zèta-cypermethrin nog andere werkzame stoffen bevat, de
toelating — zo nodig — uiterlijk op 31 mei 2014 of, als dat
later is, op de datum die voor een dergelijke wijziging of
intrekking is vastgesteld in de richtlijn waarbij die stoffen aan
bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG zijn toegevoegd, wordt
gewijzigd of ingetrokken.
Artikel 4
Deze richtlijn treedt in werking op 1 december 2009.
Artikel 5
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 april 2009.
Voor de Commissie
Androulla VASSILIOU

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

Chloormequat
CAS-nr. 7003-89-6
(chloormequat)
CAS-nr. 999-81-5
(chloormequat-chlo
ride)

CIPAC-nr. 143.302
(chloormequatchloride)

Zuiverheid (1)

2-chloorethyltrimethylammonium (chloorme
quat)

≥ 636 g/kg

2-chloorethyltrimethylammoniumchloride
(chloormequatchloride)

1,2-dichloorethaan: max. 0,1
g/kg (droog chloormequat
chloridegehalte).

Onzuiverheden:

Chlooretheen (vinylchloride):
max. 0,0005 g/kg (droog
chloormequatchloride
gehalte).

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

1 december 2009

30 november 2019

Bijzondere bepalingen

DEEL A
Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als groeiregulator op
granen.
DEEL B
Bij het beoordelen van aanvragen voor toelating van gewasbescher
mingsmiddelen die chloormequat bevatten voor andere toepassin
gen dan voor rogge en triticale, met name wat de blootstelling van
de consumenten betreft, 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.
Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet
rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatiever
slag over chloormequat dat op 23 januari 2009 door het Perma
nent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is goed
gekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.
Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere aan
dacht besteden aan:
— de veiligheid van de toedieners, waarbij ervoor moet worden
gezorgd dat in de gebruiksvoorwaarden de toepassing van
geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen wordt voorge
schreven;
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CIPAC-nr. 143
(chloormequat)

IUPAC-naam

NL

„281

Benaming, iden
tificatienummers

— de bescherming van vogels en zoogdieren.
De toelatingsvoorwaarden moeten indien nodig risicobeperkende
maatregelen omvatten.

24.4.2009

De betrokken lidstaten moeten verzoeken om overlegging van
nadere informatie over het gedrag en de lotgevallen (uit te voeren
adsorptiestudies bij 20 °C, herberekening van de voorspelde con
centraties in grondwater, oppervlaktewater en sediment), de moni
toringmethoden voor de bepaling van de stof in dierlijke produc
ten en water, en het risico voor waterorganismen, vogels en zoog
dieren. Zij moeten ervoor zorgen dat de kennisgever op wiens
verzoek chloormequat in deze bijlage is opgenomen, deze infor
matie uiterlijk op 30 november 2011 bij de Commissie indient.
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Benaming, iden
tificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Koperverbindingen:
koperhydroxide

Koper(II)hydroxide

≥ 573 g/kg

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

1 december 2009

30 november 2016

Bijzondere bepalingen

DEEL A
Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als bactericide en fun
gicide.

NL

CAS-nr. 20427-59-2
DEEL B

CIPAC-nr. 44.305
koperoxychloride
CAS-nr. 1332-65-6 of
1332-40-7

≥ 550 g/kg

Koperoxide

≥ 820 g/kg

Niet toegekend

≥ 245 g/kg

CAS-nr. 1317-39-1
CIPAC-nr. 44.603
Bordeauxse pap

Bij het beoordelen van aanvragen voor toelating van gewasbescher
mingsmiddelen die koper bevatten voor andere toepassingen dan
voor tomaten in kassen, 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.
Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet
rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatiever
slag over koperverbindingen dat op 23 januari 2009 door het
Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is
goedgekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.
Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere aan
dacht besteden aan:

CAS-nr. 8011-63-0
CIPAC-nr. 44.604
tribasisch kopersulfaat
CAS-nr. 12527-76-3
CIPAC-nr. 44.306

Niet toegekend

≥ 490 g/kg
De volgende onzuiverheden
zijn uit toxicologisch oog
punt van belang en mogen
de onderstaande niveaus niet
overschrijden:
lood: max. 0,0005 g/kg
(kopergehalte).
cadmium: max. 0,0001 g/kg
(kopergehalte).
arseen: max. 0,0001 g/kg
(kopergehalte).

— de specificatie van het technische materiaal zoals commercieel
vervaardigd, die bevestigd en met passende analytische gege
vens onderbouwd moet worden. Het in de toxiciteitsdossiers
gebruikte testmateriaal moet worden vergeleken met deze spe
cificatie van het technische materiaal en aan de hand daarvan
worden gecontroleerd;
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Dikoperchloridetrihydroxide

CIPAC-nr. 44.602
koperoxide
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Nr.

— de veiligheid van de toedieners en werknemers, waarbij ervoor
moet worden gezorgd dat de gebruiksvoorwaarden indien no
dig de toepassing van geschikte persoonlijke beschermings
middelen voorschrijven;
— de bescherming van in het water levende en niet tot de doel
soorten behorende organismen. Ten aanzien van deze risico's
moeten, indien nodig, risicobeperkende maatregelen, zoals
bufferzones, worden toegepast;
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— de hoeveelheid toegediende werkzame stof, waarbij ervoor
moet worden gezorgd dat, wat dosering en aantal toedienin
gen betreft, zo gering mogelijke hoeveelheden worden toege
laten om het gewenste effect te bereiken.

Benaming, iden
tificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

Bijzondere bepalingen

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

— het risico van inhalering;
NL

— het risico voor niet tot de doelsoorten behorende organismen
en voor bodem en water.
Zij moeten ervoor zorgen dat de kennisgever op wiens verzoek
koperverbindingen in deze bijlage zijn opgenomen, deze informa
tie uiterlijk op 30 november 2011 bij de Commissie indient.
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Propaquizafop
CAS-nr. 111479-05-1
CIPAC-nr. 173

2-isopropylideenaminooxyethyl-(R)-2-[4-(6chloorchinoxaline-2yloxy)fenoxy]propionaat

≥ 920 g/kg
Tolueen: maximaal gehalte
5 g/kg

1 december 2009

30 november 2019

DEEL A
Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als herbicide.
DEEL B
Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet
rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatiever
slag over propaquizafop dat op 23 januari 2009 door het Perma
nent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is goed
gekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.
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De lidstaten moeten monitoringprogramma's opzetten in kwets
bare gebieden waar de verontreiniging van de bodem met koper
een probleem vormt om, zo nodig, beperkingen vast te stellen,
zoals maximale toedieningsdoses.

Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere aan
dacht besteden aan:
— de specificatie van het technische materiaal zoals commercieel
vervaardigd, die bevestigd en met passende analytische gege
vens onderbouwd moet worden. Het in de toxiciteitsdossiers
gebruikte testmateriaal moet worden vergeleken met deze spe
cificatie van het technische materiaal en aan de hand daarvan
worden gecontroleerd;
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— de veiligheid van de toedieners, waarbij ervoor moet worden
gezorgd dat in de gebruiksvoorwaarden de toepassing van
geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen wordt voor
geschreven;

Benaming, iden
tificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

Bijzondere bepalingen

— de bescherming van in het water levende organismen en niet
tot de doelsoorten behorende planten, waarbij ervoor moet
worden gezorgd dat de toelatingsvoorwaarden, indien nodig,
risicobeperkende maatregelen omvatten, zoals bufferzones;

NL

— de bescherming van niet tot de doelsoorten behorende geleed
potigen, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de toela
tingsvoorwaarden, indien nodig, risicobeperkende maatregelen
omvatten.

24.4.2009

Nr.

De betrokken lidstaten moeten ervoor zorgen dat de kennisgever
de volgende informatie bij de Commissie indient:
— nadere informatie over de relevante onzuiverheid Ro 41-5259;

Zij moeten ervoor zorgen dat deze informatie uiterlijk op 30 no
vember 2011 aan de Commissie wordt verstrekt.
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Quizalofop-P:
Quizalofop-P-ethyl
CAS-nr. 100646-51-3

1 december 2009
ethyl-(R)-2-[4-(6chloorchinoxaline-2yloxy)fenoxy]
propionaat

≥ 950 g/kg

CAS-nr. 119738-06-6
CIPAC-nr. 641.226

(RS)-tetrahydrofurfuryl- (R)-2-[4-(6chloorchinoxaline-2yloxy)fenoxy]
propionaat

DEEL A
Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als herbicide.
DEEL B

CIPAC-nr. 641.202
Quizalofop-P-tefuryl

30 november 2019

≥ 795 g/kg

Publicatieblad van de Europese Unie

— informatie voor de verdere beoordeling van het risico voor in
het water levende organismen en niet tot de doelsoorten be
horende geleedpotigen.

Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet
rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatiever
slag over quizalofop-P dat op 23 januari 2009 door het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd,
en met name met de aanhangsels I en II.
Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere aan
dacht besteden aan:

L 104/29

— de specificatie van het technische materiaal zoals commercieel
vervaardigd, die bevestigd en met passende analytische gege
vens onderbouwd moet worden. Het in de toxiciteitsdossiers
gebruikte testmateriaal moet worden vergeleken met deze spe
cificatie van het technische materiaal en aan de hand daarvan
worden gecontroleerd;

Benaming, iden
tificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

Bijzondere bepalingen

— de veiligheid van de toedieners en de werknemers en ervoor
zorgen dat de gebruiksvoorwaarden de toepassing van ge
schikte persoonlijke beschermingsmiddelen voorschrijven;

NL

— de bescherming van niet tot de doelsoorten behorende plan
ten, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de toelatings
voorwaarden, indien nodig, risicobeperkende maatregelen om
vatten, zoals bufferzones.

L 104/30

Nr.

De toelatingsvoorwaarden moeten, indien nodig, risicobeperkende
maatregelen omvatten.

Zij moeten ervoor zorgen dat de kennisgever deze informatie ui
terlijk op 30 november 2011 aan de Commissie verstrekt.
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Teflubenzuron
CAS-nr. 83121-18-0
CIPAC-nr. 450

1-(3,5-dichloor-2,4difluorfenyl)-3(2,6-difluorbenzoyl)
ureum

≥ 970 g/kg

1 december 2009

30 november 2019

DEEL A
Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als insecticide in kas
sen (op artificieel substraat of in gesloten substraatteeltsysteem).
DEEL B
Bij het beoordelen van aanvragen voor toelating van gewasbescher
mingsmiddelen die teflubenzuron bevatten voor andere toepassin
gen dan voor tomaten in kassen, 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 ver
strekt voordat de toelating wordt verleend.
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De betrokken lidstaten moeten ervoor zorgen dat de kennisgever
bij de Commissie nadere informatie over het risico voor niet tot de
doelsoorten behorende geleedpotigen indient.

Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet
rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatiever
slag over teflubenzuron dat op 23 januari 2009 door het Perma
nent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is goed
gekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.
Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere aan
dacht besteden aan:

24.4.2009

Benaming, iden
tificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

Bijzondere bepalingen

— de veiligheid van de toedieners en werknemers, waarbij ervoor
moet worden gezorgd dat de gebruiksvoorwaarden, indien
nodig, de toepassing van geschikte persoonlijke beschermings
middelen voorschrijven;

NL

— de bescherming van in het water levende organismen. Bij
toediening in kassen moet het vrijkomen van de stof zoveel
mogelijk worden beperkt en moet in elk geval worden ver
meden dat de stof in significante niveaus in wateroppervlak
ken in de nabijheid terechtkomt;

24.4.2009

Nr.

— de bescherming van bijen, waarvan de toegang tot de kassen
moet worden voorkomen;

— de veilige verwijdering van condenswater, afvoerwater en sub
straat ter voorkoming van risico's voor niet tot de doelsoorten
behorende organismen en de verontreiniging van oppervlakteen grondwater.
De toelatingsvoorwaarden moeten, indien nodig, risicobeperkende
maatregelen omvatten.
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Zèta-cypermethrin
CAS-nr. 52315-07-8
CIPAC-nr. 733

Mengsel van de stereoisomeren (S)-α-cyaan3-fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3(2,2-dichloorvinyl)-2,2
dimethylcyclopropaancarboxylaat waarbij de
verhouding tussen het
isomerenpaar
(S);(1RS,3RS) en het
isomerenpaar
(S);(1RS,3SR) in het
bereik 45-55 respec
tievelijk 55-45 ligt

≥ 850 g/kg

1 december 2009

30 november 2019

DEEL A

Onzuiverheden:

Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als insecticide.

tolueen: max. 2 g/kg

DEEL B

teer: max. 12,5 g/kg
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— de bescherming van in de kassen uitgezette bestuiverkoloniën;

Bij het beoordelen van aanvragen voor toelating van gewasbescher
mingsmiddelen die zèta-cypermethrin bevatten voor andere toepas
singen dan voor granen, met name wat betreft de blootstelling van
de consumenten aan 3-fenoxybenzaldehyd, een afbraakproduct dat
bij de verwerking kan worden gevormd, moeten de lidstaten bij
zondere 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.

L 104/31

Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet
rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatiever
slag over zèta-cypermethrin dat op 23 januari 2009 door het
Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is
goedgekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.

Benaming, iden
tificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

Bijzondere bepalingen

Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere aan
dacht besteden aan:

NL

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

L 104/32

Nr.

— de bescherming van vogels, in het water levende organismen,
bijen, niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen en niet
tot de doelsoorten behorende, in de grond levende macroorganismen.

De betrokken lidstaten moeten verzoeken om overlegging van
nadere informatie over het gedrag en de lotgevallen (aerobe afbraak
in de bodem) en het langetermijnrisico voor vogels, in het water
levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleed
potigen. Zij moeten ervoor zorgen dat de kennisgever op wiens
verzoek zèta-cypermethrin in deze bijlage is opgenomen, deze in
formatie uiterlijk op 30 november 2011 bij de Commissie indient.”
(1) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.
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De toelatingsvoorwaarden moeten, indien nodig, risicobeperkende
maatregelen omvatten.

24.4.2009

