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RICHTLIJN 2009/77/EG VAN DE COMMISSIE
van 1 juli 2009
tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde chloorsulfuron, cyromazine,
dimethachloor, etofenprox, lufenuron, penconazool, triallaat en triflusulfuron op te nemen als
werkzame stof
(Voor de EER relevante tekst)

rapporterende lidstaat en werd alle relevante informatie
op 27 juli 2007 en 31 augustus 2007 ingediend. Voor
dimethachloor en penconazool was Duitsland de rappor
terende lidstaat en werd alle relevante informatie op
2 mei 2007 respectievelijk 19 juni 2007 ingediend.
Voor etofenprox was Italië de rapporterende lidstaat en
werd alle relevante informatie op 15 juli 2005 ingediend.
Voor lufenuron was Portugal de rapporterende lidstaat en
werd alle relevante informatie op 20 september 2006
ingediend. Voor triallaat was het Verenigd Koninkrijk
de rapporterende lidstaat en werd alle relevante informa
tie op 6 augustus 2007 ingediend. Voor triflusulfuron
was Frankrijk de rapporterende lidstaat en werd alle rele
vante informatie op 26 juli 2007 ingediend.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap,

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)

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
sulfuron, cyromazine, dimethachloor, etofenprox, lufenu
ron, penconazool, triallaat en triflusulfuron zijn in deze
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 chloorsulfuron en cyromazine was Griekenland de

(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.

De evaluatieverslagen zijn door de lidstaten en de EFSA
intercollegiaal getoetst en zijn op 26 november 2008
voor chloorsulfuron, op 17 september 2008 voor cyro
mazine en dimethachloor, op 19 december 2008 voor
etofenprox, op 30 september 2008 voor lufenuron en
triflusulfuron, op 25 september 2008 voor penconazool
en op 26 september 2008 voor triallaat bij de Commissie
ingediend 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 26 februari 2009 respectievelijk 13 maart 2009
afgerond in de vorm van de evaluatieverslagen van de
Commissie voor chloorsulfuron, cyromazine, dimetha
chloor, lufenuron, penconazool, triallaat en triflusulfuron
respectievelijk etofenprox.

(4) EFSA Scientific Report (2008) 201, Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance chlor
sulfuron (afgerond op 26 november 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 168, Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance cyro
mazine (afgerond op 17 september 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 169, Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance di
methachlor (afgerond op 17 september 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 213, Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance eto
fenprox (afgerond op 19 december 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 189, Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance lufe
nuron (afgerond op 30 september 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 175, Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance pen
conazole (afgerond op 25 september 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 195, Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance tri
flusulfuron (afgerond op 30 september 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 181, Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance triallate (afgerond op 26 september 2008).
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(4)

Uit de verschillende analyses is gebleken dat mag worden
verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die chloorsul
furon, cyromazine, dimethachloor, etofenprox, lufenuron,
penconazool, triallaat en triflusulfuron 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 toepassingen die zijn onderzocht en opge
nomen in de evaluatieverslagen van de Commissie. Deze
werkzame stoffen moeten derhalve in bijlage I worden
opgenomen om ervoor te zorgen dat gewasbescher
mingsmiddelen 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 lufenuron, dimethachloor en chloorsulfuron worden
voorgeschreven dat de kennisgevers nadere informatie
verstrekken over de chemische specificatie van de werk
zame stoffen, zoals vervaardigd. Verder moet voor cyro
mazine en penconazool worden voorgeschreven dat de
kennisgevers nadere informatie verstrekken over de lot
gevallen en het gedrag van de bodemmetaboliet NOA
435343 (voor cyromazine) en U1 (voor penconazool)
en over het risico voor in het water levende organismen.
Bovendien moet, wat triallaat betreft, worden voor
geschreven dat de kennisgever nadere informatie verstrekt
over het primaire plantmetabolisme, de lotgevallen en het
gedrag van de bodemmetaboliet diisopropylamine, de
mogelijkheid van biomagnificatie in watervoedselketens,
het risico voor visetende zoogdieren en het langetermijn
risico voor regenwormen. Voorts moet voor etofenprox
worden voorgeschreven dat de kennisgever nadere infor
matie verstrekt over het risico voor in het water levende
organismen, inclusief het risico voor sedimentbewoners,
alsook verdere studies naar de mogelijkheid van hor
moonontregeling bij in het water levende organismen
(studie naar de volledige levenscyclus van vissen) en bio
magnificatie. Ten slotte moet voor dimethachloor,
chloorsulfuron en triflusulfuron worden voorgeschreven
dat de kennisgevers nadere informatie verstrekken over
de toxicologische relevantie van de metabolieten ingeval
de stof wordt ingedeeld als kankerverwekkend van
categorie 3.
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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
sulfuron, cyromazine, dimethachloor, etofenprox, lufenu
ron, penconazool, triallaat en triflusulfuron bevatten, op
nieuw te onderzoeken en ervoor te zorgen dat aan de
voorwaarden van Richtlijn 91/414/EEG, met name in
artikel 13 en bijlage I, is voldaan. De lidstaten moeten
de bestaande toelatingen naargelang het geval wijzigen,
vervangen 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
beginselen van Richtlijn 91/414/EEG.

(8)

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 (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)

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 op
neming voortvloeien.

Onverminderd de verplichtingen zoals vastgelegd in
Richtlijn 91/414/EEG ten gevolge van de opneming van

Artikel 2
De lidstaten dienen uiterlijk op 30 juni 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.
(1) PB L 366 van 15.12.1992, blz. 10.
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Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 juli 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, indien nodig bestaande toelatingen voor gewasbe
schermingsmiddelen die chloorsulfuron, cyromazine, dimetha
chloor, etofenprox, lufenuron, penconazool, triallaat of triflusul
furon als werkzame stof bevatten, uiterlijk op 30 juni 2010
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
sulfuron, cyromazine, dimethachloor, etofenprox, lufenuron,
penconazool, triallaat en triflusulfuron is voldaan, met uitzon
dering 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 chloorsulfuron, cyromazine, dimethachloor, etofenprox, lu
fenuron, penconazool, triallaat en triflusulfuron betreft, overeen
komstig de uniforme beginselen in bijlage VI bij die richtlijn een
nieuwe evaluatie uit voor elk toegelaten gewasbeschermingsmid
del dat chloorsulfuron, cyromazine, dimethachloor, etofenprox,
lufenuron, penconazool, triallaat of triflusulfuron bevat als enige
werkzame stof of als een van een aantal werkzame stoffen die
alle uiterlijk op 31 december 2009 in bijlage I bij die richtlijn
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zijn opgenomen. Aan de hand van die evaluatie bepalen zij of
het gewasbeschermingsmiddel voldoet aan de voorwaarden van
artikel 4, lid 1, onder b), c), d) en e), van die richtlijn.
Daarna zorgen de lidstaten ervoor dat:
a) als chloorsulfuron, cyromazine, dimethachloor, etofenprox,
lufenuron, penconazool, triallaat of triflusulfuron de enige
werkzame stof in het gewasbeschermingsmiddel is, de toela
ting indien nodig uiterlijk op 30 juni 2014 wordt gewijzigd
of ingetrokken, of
b) als het gewasbeschermingsmiddel naast chloorsulfuron, cyro
mazine, dimethachloor, etofenprox, lufenuron, penconazool,
triallaat of triflusulfuron nog andere werkzame stoffen bevat,
de toelating, zo nodig, uiterlijk 30 juni 2014 of, als dat later
is, op de datum die voor een dergelijke wijziging of intrek
king 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 januari 2010.
Artikel 5
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 1 juli 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.

Chloorsulfuron
CAS-nr. 64902-72-3
CIPAC-nr. 391

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

1 januari 2010

31 december 2019

Bijzondere bepalingen

NL

„287

Benaming,
identificatienummers

1-(2-chloorfenylsulfonyl)3-(4-methoxy-6-methyl1,3,5-triazine-2-yl)ureum

≥ 950 g/kg
Onzuiverheden:
2-chloorbenzeensulfona
mide (IN-A4097) niet
meer dan 5 g/kg en
4-methoxy-6-methyl1,3,5-triazine-2-amine
(IN-A4098) niet meer
dan 6 g/kg

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

Bij de algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht
besteden aan:
— de bescherming van in het water levende organismen en niet
tot de doelsoorten behorende planten; ten aanzien van deze
risico’s moeten zo nodig risicobeperkende maatregelen, zoals
bufferzones, worden toegepast;
— de bescherming van het grondwater, wanneer de werkzame
stof wordt gebruikt in qua bodemgesteldheid en/of klimatolo
gische omstandigheden kwetsbare gebieden.
De betrokken lidstaten moeten:
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Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet
rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatie
verslag over chloorsulfuron dat op 26 februari 2009 door het
Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is
goedgekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.

— ervoor zorgen dat de kennisgever vóór 1 januari 2010 verdere
studies over de specificatie bij de Commissie indient.
Als chloorsulfuron wordt ingedeeld als kankerverwekkend van ca
tegorie 3 overeenkomstig punt 4.2.1 van bijlage VI bij Richtlijn
67/548/EEG, moeten de betrokken lidstaten voorschrijven dat na
dere informatie over de relevantie van de metabolieten IN-A4097,
IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 en IN-V7160 ten aanzien van kan
ker wordt ingediend en ervoor zorgen dat de kennisgever die
informatie aan de Commissie verstrekt binnen zes maanden na
de kennisgeving van het indelingsbesluit betreffende die stof.

2.7.2009

288

Benaming,
identificatienummers

Cyromazine
CAS-nr. 66215-27-8
CIPAC-nr. 420

IUPAC-naam

N-cyclopropyl-1,3,5-triazi
ne-2,4,6-triamine

Zuiverheid (1)

≥ 950 g/kg

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

1 januari 2010

31 december 2019

Bijzondere bepalingen

DEEL A

2.7.2009

Nr.

Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als insecticide in kas
sen.
NL

DEEL B
Bij het beoordelen van aanvragen voor toelating van gewasbescher
mingsmiddelen die cyromazine bevatten voor andere toepassingen
dan voor tomaten, met name wat de blootstelling van de con
sumenten betreft, moeten de lidstaten bijzondere aandacht beste
den 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

Bij de algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht
besteden aan:
— de bescherming van het grondwater, wanneer de werkzame
stof wordt gebruikt in qua bodemgesteldheid en/of klimatolo
gische omstandigheden kwetsbare gebieden;
— de bescherming van in het water levende organismen;
— de bescherming van bestuivers.

Publicatieblad van de Europese Unie

Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet
rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatie
verslag over cyromazine dat op 26 februari 2009 door het Per
manent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is
goedgekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.

De toelatingsvoorwaarden moeten, indien nodig, risicobeperkende
maatregelen omvatten.
De betrokken lidstaten moeten voorschrijven dat nadere informatie
wordt verstrekt over de lotgevallen en het gedrag van de bodem
metaboliet NOA 435343 en over het risico voor in het water
levende organismen. Zij moeten ervoor zorgen dat de kennisgever
op wiens verzoek cyromazine in deze bijlage is opgenomen, deze
informatie uiterlijk op 31 december 2011 bij de Commissie in
dient.
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289

Benaming,
identificatienummers

Dimethachloor
CAS-nr. 50563-36-5
CIPAC-nr. 688

IUPAC-naam

2-chloor-N-(2-methoxy
ethyl)aceet-2′,6′-xylidide

Zuiverheid (1)

≥ 950 g/kg
Onzuiverheid 2,6-dime
thylaniline: niet meer
dan 0,5 g/kg

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

1 januari 2010

31 december 2019

Bijzondere bepalingen

DEEL A

L 172/28

Nr.

De stof mag alleen worden toegelaten voor gebruik als herbicide,
waarbij slechts elke drie jaar op hetzelfde perceel max. 1,0 kg/ha
mag worden toegepast.
NL

DEEL B
Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet
rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatie
verslag over dimethachloor dat op 26 februari 2009 door het
Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is
goedgekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.
Bij de algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht
besteden aan:

— de bescherming van in het water levende organismen en niet
tot de doelsoorten behorende planten; ten aanzien van deze
risico’s moeten zo nodig risicobeperkende maatregelen, zoals
bufferzones, worden toegepast;
— de bescherming van het grondwater, wanneer de werkzame
stof wordt gebruikt in qua bodemgesteldheid en/of klimatolo
gische omstandigheden kwetsbare gebieden.
De toelatingsvoorwaarden moeten risicobeperkende maatregelen
omvatten en er moeten zo nodig monitoringprogramma's worden
opgezet om mogelijke grondwaterverontreiniging met de metabo
lieten CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 en SYN 528702
in kwetsbare gebieden te controleren.
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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;

De betrokken lidstaten moeten:
— ervoor zorgen dat de kennisgever vóór 1 januari 2010 verdere
studies over de specificatie bij de Commissie indient.

2.7.2009

Als dimethachloor wordt ingedeeld als kankerverwekkend van ca
tegorie 3 overeenkomstig punt 4.2.1 van bijlage VI bij Richtlijn
67/548/EEG, moeten de betrokken lidstaten voorschrijven dat na
dere informatie over de relevantie van de metabolieten CGA
50266, CGA 354742, CGA 102935 en SYN 528702 ten aanzien
van kanker wordt ingediend en ervoor zorgen dat de kennisgever
die informatie aan de Commissie verstrekt binnen zes maanden na
de kennisgeving van het indelingsbesluit betreffende die stof.

290

Benaming,
identificatienummers

Etofenprox
CAS-nr. 80844-07-1
CIPAC-nr. 471

IUPAC-naam

2-(4-ethoxyfenyl)-2-me
thylpropyl-3-fenoxybenzyl
ether

Zuiverheid (1)

≥ 980 g/kg

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

1 januari 2010

31 december 2019

Bijzondere bepalingen

DEEL A

2.7.2009

Nr.

Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als insecticide.
DEEL B
NL

Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet
rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatie
verslag over etofenprox dat op 26 februari 2009 door het Per
manent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is
goedgekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.
Bij de algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht
besteden aan:

— de bescherming van in het water levende organismen; ten
aanzien van deze risico’s moeten zo nodig risicobeperkende
maatregelen, zoals bufferzones, worden toegepast;
— de bescherming van bijen en niet tot de doelsoorten beho
rende geleedpotigen; ten aanzien van deze risico’s moeten zo
nodig risicobeperkende maatregelen, zoals bufferzones, wor
den toegepast.
De betrokken lidstaten moeten ervoor zorgen dat:
— de kennisgever aan de Commissie nadere informatie verstrekt
over het risico voor in het water levende organismen, inclusief
het risico voor sedimentbewoners en biomagnificatie;
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— de veiligheid van de toedieners en de werknemers en ervoor
zorgen dat de gebruiksvoorwaarden de toepassing van ge
schikte persoonlijke beschermingsmiddelen voorschrijven;

— verdere studies worden verstrekt naar de mogelijkheid van
hormoonontregeling bij in het water levende organismen (stu
die naar de volledige levenscyclus van vissen).
Zij moeten ervoor zorgen dat de kennisgever deze studies uiterlijk
op 31 december 2011 aan de Commissie verstrekt.
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291

Benaming,
identificatienummers

Lufenuron
CAS-nr. 103055-07-8
CIPAC-nr. 704

IUPAC-naam

(RS)-1-[2,5-dichloor-4(1,1,2,3,3,3-hexafluor-pro
poxy)fenyl]-3-(2,6-difluor
benzoyl)ureum

Zuiverheid (1)

≥ 970 g/kg

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

1 januari 2010

31 december 2019

Bijzondere bepalingen

DEEL A

L 172/30

Nr.

Mag alleen worden toegelaten als insecticide voor indoortoepassin
gen of gebruik in outdoor-aasstations.
NL

DEEL B
Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet
rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatie
verslag over lufenuron dat op 26 februari 2009 door het Per
manent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is
goedgekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.
Bij de algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht
besteden aan:

— de bescherming van vogels, zoogdieren, niet tot de doelsoor
ten behorende bodemorganismen, bijen, niet tot de doelsoor
ten behorende geleedpotigen, oppervlaktewateren en in het
water levende organismen in kwetsbare situaties.
De betrokken lidstaten moeten:
— ervoor zorgen dat de kennisgever vóór 1 januari 2010 verdere
studies over de specificatie bij de Commissie indient.
292

Penconazool
CAS-nr. 66246-88-6
CIPAC-nr. 446

(RS)-1-[2-(2,4-dichloor-fe
nyl)-pentyl]-1H-1,2,4-tria
zool

≥ 950 g/kg

1 januari 2010

31 december 2019
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— de hoge persistentie in het milieu en het hoge risico van
bioaccumulatie en ervoor zorgen dat het gebruik van lufenu
ron geen schadelijke effecten op de lange termijn voor niet tot
de doelsoorten behorende organismen heeft;

DEEL A
Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als fungicide in kassen.
DEEL B
Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet
rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatie
verslag over penconazool dat op 26 februari 2009 door het Per
manent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is
goedgekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.

2.7.2009

Benaming,
identificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

Bijzondere bepalingen

2.7.2009

Nr.

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

— de bescherming van het grondwater, wanneer de werkzame
stof wordt gebruikt in qua bodemgesteldheid en/of klimatolo
gische omstandigheden kwetsbare gebieden.
De toelatingsvoorwaarden moeten, indien nodig, risicobeperkende
maatregelen omvatten.
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Triallaat
CAS-nr. 2303-17-5
CIPAC-nr. 97

S-2,3,3-trichloorallyl diiso
propyl(thiocarbamaat)

≥ 940 g/kg
NDIPA (nitroso-diisopro
pylamine)
maximaal 0,02 mg/kg

1 januari 2010

31 december 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 evaluatie
verslag over triallaat dat op 26 februari 2009 door het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd,
en met name met de aanhangsels I en II.
Bij de algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht
besteden aan:
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De betrokken lidstaten moeten voorschrijven dat nadere informatie
wordt verstrekt over de lotgevallen en het gedrag van de bodem
metaboliet U1. Zij moeten ervoor zorgen dat de kennisgever op
wiens verzoek penconazool in deze bijlage is opgenomen, deze
informatie uiterlijk op 31 december 2011 bij de Commissie in
dient.

— de veiligheid van de toedieners, waarbij ervoor moet worden
gezorgd dat in de gebruiksvoorwaarden de toepassing van
geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen wordt voor
geschreven;
— de blootstelling van de consumenten via het voedsel aan resi
duen van triallaat in behandelde gewassen alsook in volg- en
wisselbouwgewassen en in producten van dierlijke oorsprong;
— 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;

L 172/31

Benaming,
identificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

Bijzondere bepalingen

NL

— de mogelijke verontreiniging van het grondwater met afbraak
producten TCPSA, wanneer de werkzame stof wordt gebruikt
in qua bodemgesteldheid en/of klimatologische omstandighe
den kwetsbare gebieden. De toelatingsvoorwaarden moeten,
indien nodig, risicobeperkende maatregelen omvatten.

L 172/32

Nr.

De betrokken lidstaten moeten ervoor zorgen dat de kennisgever
de volgende informatie bij de Commissie indient:
— nadere informatie ter beoordeling van het primaire plantme
tabolisme;
— nadere informatie over de lotgevallen en het gedrag van de
bodemmetaboliet diisopropylamine;

— informatie voor de verdere beoordeling van het risico voor
visetende zoogdieren en het langetermijnrisico voor regenwor
men.
Zij moeten ervoor zorgen dat de kennisgever deze informatie ui
terlijk op 31 december 2011 aan de Commissie verstrekt.
294

Triflusulfuron
CAS-nr. 126535-15-7
CIPAC-nr. 731

2-[4-dimethylamino-6(2,2,2-trifluorethoxy)1,3,5-triazine-2-ylcarba
moylsulfamoyl]-m-toluyl
zuur

≥ 960 g/kg
N,N-dimethyl-6-(2,2,2trifluorethoxy)-1,3,5-tria
zine-2,4-diamine
max. 6 g/kg

1 januari 2010

31 december 2019

DEEL A
De stof mag alleen worden toegelaten voor gebruik als herbicide
voor suiker- en voederbiet, waarbij slechts elke drie jaar op het
zelfde perceel max. 60 g/ha mag worden toegepast. Het loof van
behandelde gewassen mag niet aan vee worden vervoederd.
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— nadere informatie over de mogelijkheid van biomagnificatie in
watervoedselketens;

DEEL B
Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet
rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatie
verslag over triflusulfuron dat op 26 februari 2009 door het Per
manent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is
goedgekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.
Bij de algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht
besteden aan:

2.7.2009

— de blootstelling van de consumenten via het voedsel aan resi
duen van de metabolieten IN-M7222 en IN-E7710 in volg- en
wisselbouwgewassen en in producten van dierlijke oorsprong;

Benaming,
identificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

Bijzondere bepalingen

NL

— de bescherming van in het water levende organismen en wa
terplanten tegen het risico dat uitgaat van triflusulfuron en de
metaboliet IN-66036, waarbij ervoor moet worden gezorgd
dat de toelatingsvoorwaarden, indien nodig, risicobeperkende
maatregelen omvatten, zoals bufferzones;

2.7.2009

Nr.

— de mogelijke verontreiniging van het grondwater met de af
braakproducten IN-M7222 en IN-W6725, wanneer de werk
zame stof wordt gebruikt in qua bodemgesteldheid en/of kli
matologische omstandigheden kwetsbare gebieden. De toela
tingsvoorwaarden moeten, indien nodig, risicobeperkende
maatregelen omvatten.

(1) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.
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Als triflusulfuron wordt ingedeeld als kankerverwekkend van cate
gorie 3 overeenkomstig punt 4.2.1 van bijlage VI bij Richtlijn
67/548/EEG, moeten de betrokken lidstaten voorschrijven dat na
dere informatie over de relevantie van de metabolieten IN-M7222,
IN-D8526 en IN-E7710 ten aanzien van kanker wordt ingediend.
Zij moeten ervoor zorgen dat de kennisgever die informatie aan de
Commissie verstrekt binnen zes maanden na de kennisgeving van
het indelingsbesluit betreffende die stof.”

L 172/33

