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(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is)

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

RAAD
BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 13 juli 2009
betreffende de niet-opneming van metam in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de
intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten
(Voor de EER relevante tekst)

(2009/562/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(3)

Voor metam zijn de uitwerking op de menselijke gezond
heid en het milieueffect overeenkomstig de Verordenin
gen (EG) nr. 451/2000 en (EG) nr. 1490/2002 beoor
deeld voor een aantal door de kennisgever voorgestelde
toepassingen. Bovendien worden in die verordeningen de
als rapporteur optredende lidstaten aangewezen die over
eenkomstig artikel 10, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1490/2002 de desbetreffende evaluatieverslagen met
aanbevelingen bij de Europese Autoriteit voor voedselvei
ligheid (EFSA) moeten indienen. Voor metam was België
de rapporterende lidstaat en werd alle relevante informa
tie ingediend op 10 september 2007.

(4)

Het evaluatieverslag is door de lidstaten en de EFSA (in
haar werkgroep Evaluatie) intercollegiaal getoetst en op
26 november 2008 bij de Commissie ingediend in de
vorm van de conclusie van de EFSA betreffende de inter
collegiale toetsing van de risico-evaluatie van de werk
zame stof metam als bestrijdingsmiddel. Dit verslag is
door de lidstaten en de Commissie in het kader van
het Permanent Comité voor de voedselketen en de dier
gezondheid onderzocht en op 26 februari 2009 afgerond
in de vorm van het evaluatieverslag van de Commissie
voor metam.

(5)

Tijdens de evaluatie van deze werkzame stof is een aantal
problemen geconstateerd, die het niet mogelijk maakten
de aanvaardbaarheid van de blootstelling van de con
sumenten aan te tonen. Deze problemen betroffen met
name niet-geschikte residustudies en het gebrek aan in
formatie over de toxicologisch relevante onzuiverheid
N,N’-dimethylthioureum (DMTU). Verder komt door de
hoge toediening een grote hoeveelheid van de onzuiver
heid DMTU in het milieu vrij en het gebrek aan gegevens
over het gedrag daarvan in het milieu is een punt van
zorg. Bijgevolg kon op basis van de binnen de gestelde

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 8, lid 2, vierde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG bepaalt dat een
lidstaat gedurende een periode van twaalf jaar na de
kennisgeving van die richtlijn mag toestaan dat gewasbe
schermingsmiddelen die niet in bijlage I bij die richtlijn
opgenomen werkzame stoffen bevatten en die twee jaar
na de datum van kennisgeving van de richtlijn reeds op
de markt zijn, op zijn grondgebied op de markt worden
gebracht terwijl deze stoffen in het kader van een werk
programma geleidelijk worden onderzocht.

(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 werkpro
gramma 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. Metam is in die lijst opgenomen.

(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.
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termijnen verstrekte informatie niet worden geconclu
deerd dat metam voldeed aan de criteria voor opneming
in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG.

(6)

De Commissie heeft de kennisgever verzocht haar zijn
opmerkingen over de resultaten van de intercollegiale
toetsing te doen toekomen en aan te geven of hij al
dan niet van plan was de stof verder te ondersteunen.
De kennisgever heeft zijn opmerkingen ingediend en
deze zijn zorgvuldig onderzocht. Ondanks de door de
kennisgever aangevoerde argumenten blijven de hier
boven vermelde problemen echter bestaan en de evalua
ties op basis van de verstrekte en tijdens de vergaderin
gen van deskundigen van de EFSA beoordeelde gegevens
hebben niet aangetoond dat mag worden verwacht dat
gewasbeschermingsmiddelen die metam bevatten, onder
de voorgestelde gebruiksvoorwaarden in het algemeen
aan de eisen van artikel 5, lid 1, onder a) en b), van
Richtlijn 91/414/EEG voldoen.
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uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld in Verordening
(EG) nr. 33/2008 van de Commissie van
17 januari 2008 tot vaststelling van nadere bepalingen
voor de uitvoering van Richtlijn 91/414/EEG van de
Raad met betrekking tot een normale en een versnelde
procedure voor de beoordeling van werkzame stoffen die
deel uitmaakten van het in artikel 8, lid 2, van die richt
lijn bedoelde werkprogramma, maar niet in bijlage I er
van zijn opgenomen, met het oog op de eventuele op
neming van metam in bijlage I (1), onverlet.
(12)

Aangezien het Permanent Comité voor de voedselketen
en de diergezondheid geen gunstig advies heeft uit
gebracht, kon de Commissie de voorgenomen bepalingen
niet volgens de procedure van artikel 19 van Richtlijn
91/414/EEG van de Raad vaststellen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1
(7)

Metam mag daarom niet in bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG worden opgenomen.

Metam wordt niet als werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG opgenomen.
Artikel 2

(8)

(9)

(10)

(11)

De nodige maatregelen moeten worden genomen om
ervoor te zorgen dat de verleende toelatingen voor ge
wasbeschermingsmiddelen die metam bevatten, binnen
een bepaalde termijn worden ingetrokken en niet worden
verlengd, en dat voor dergelijke producten geen nieuwe
toelatingen worden verleend.

Uit de informatie waarover de Raad beschikt, blijkt dat
het, bij gebreke van doeltreffende alternatieven voor be
paalde beperkte toepassingen in enkele lidstaten, nodig is
het gebruik van de actieve stof langer toe te staan, zodat
er alternatieven ontwikkeld kunnen worden. Onder de
huidige omstandigheden is het derhalve gerechtvaardigd
onder stringente, op het minimaliseren van de risico’s
gerichte voorwaarden een langere periode voor te schrij
ven voor de intrekking van de bestaande toelatingen voor
de beperkte toepassingen die voor de bestrijding van
schadelijke organismen als essentieel worden beschouwd
en waarvoor momenteel geen doeltreffende alternatieven
voorhanden lijken te zijn.

De eventuele door de lidstaten toegestane termijnen voor
de verwijdering, de opslag, het op de markt brengen en
het gebruik van bestaande voorraden gewasbescher
mingsmiddelen die metam bevatten, moeten worden be
perkt tot twaalf maanden om het mogelijk te maken dat
de bestaande voorraden nog gedurende ten hoogste één
extra groeiseizoen worden gebruikt, zodat gewasbescher
mingsmiddelen die metam bevatten nog gedurende acht
tien maanden na de vaststelling van deze beschikking
beschikbaar blijven voor de landbouwers.

Deze beschikking laat de indiening van een aanvraagdos
sier voor metam overeenkomstig de bepalingen van
artikel 6, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG, waarvan de

De lidstaten zorgen ervoor dat:
1. toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die metam be
vatten, uiterlijk op 13 januari 2010 worden ingetrokken;
2. met ingang van de datum van bekendmaking van deze be
schikking geen toelatingen voor metam bevattende gewasbe
schermingsmiddelen meer worden verleend of verlengd.
Artikel 3
1.
In afwijking van artikel 2 kan een in kolom A van
bijlage I vermelde lidstaat toelatingen voor metam bevattende
gewasbeschermingsmiddelen tot en met 31 december 2014
handhaven ten behoeve van de in kolom B van die bijlage
vermelde toepassingen, op voorwaarde dat hij:
a) ervoor zorgt dat het middel geen schadelijke gevolgen voor
de gezondheid van mens en dier meebrengt en geen onaan
vaardbare gevolgen voor het milieu heeft;
b) ervoor zorgt dat de gewasbeschermingsmiddelen die op de
markt blijven, een nieuw etiket krijgen zodat ze aan de
voorwaarden voor beperkt gebruik voldoen;
c) de nodige maatregelen neemt om mogelijke risico’s zo gering
mogelijk te houden, teneinde ervoor te zorgen dat de ge
zondheid van mens en dier en het milieu worden be
schermd;
d) ervoor zorgt dat er serieus naar alternatieve producten of
methoden wordt gezocht, met name door middel van actie
plannen.
(1) PB L 15 van 18.1.2008, blz. 5.
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2.
De lidstaten die gebruikmaken van de in lid 1 genoemde
afwijking stellen de Commissie jaarlijks vóór 31 december op
de hoogte van de maatregelen die zijn genomen uit hoofde van
lid 1, met name de punten a) tot en met d), en maken jaarlijks
een raming van de hoeveelheid metam die uit hoofde van dit
artikel wordt gebruikt voor essentiële toepassingen.

28.7.2009

Voor toelatingen die worden ingetrokken overeenkomstig
artikel 3, eindigt die termijn uiterlijk op 31 december 2014.
Artikel 5
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Artikel 4
Eventuele extra termijnen die door de lidstaten worden toe
gestaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 6, van
Richtlijn 91/414/EEG, moeten zo kort mogelijk zijn.
Voor toelatingen die worden ingetrokken overeenkomstig
artikel 2, eindigt die termijn uiterlijk op 13 januari 2011.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2009.
Voor de Raad
De voorzitter
E. ERLANDSSON
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BIJLAGE
Lijst van toelatingen bedoeld in artikel 3, lid 2

Kolom A

Kolom B

Lidstaat

Toepassing
Bodemontsmetting en onkruidbestrijding vóór het inzaaien/planten;
geldt enkel voor professionele gebruikers met een passende bescher
mingsuitrusting onder specifiek toegelaten voorwaarden overeen
komstig artikel 3 en met inachtneming van de volgende restricties
per lidstaat:

België

Potgrond (alle gewassen).
Aardappelen (poot-, consumptie- en zetmeelaardappelen),
suiker- en voederbieten, uien, groenten, fruitgewassen, krui
den, boomgaarden (heraanplant), sierplanten.

Bulgarije

Broeikas: tomaten, komkommers, sla, wortelen, paprika’s,
aubergines en tabak.

Cyprus

Kwekerijen, groenten, aardappelen, sierplanten, hardfruit, ci
trusvruchten en druiven.

Frankrijk

Groente- en fruitgewassen en hoofdzakelijk veldsla, wor
telen, tomaten, aardbeien, asperges, sierplanten, bomen en
struiken.

Griekenland

Potgrond en grondcompost (voor alle gewassen), gebruik
binnenshuis en buitenshuis voor bodembehandeling (voor
groente- en siergewassen), tabakskwekerijen.

Hongarije

Veld: aardappelen, wortelen, knolselderij, wortelpeterselie,
sierplanten, bessen, appelen, peren, tabak, wijndruiven,
steenvruchten, fruitkwekerijen en wijnbouw.
Broeikas: groene paprika’s, tomaten, komkommers, wor
telen, knolselderij, wortelpeterselie, tabak, bessen, sier
planten.

Italië

Rijst, sla en dergelijke, tomaten, paprika’s en aubergines,
cucurbitaceeën, wortelen, bolgroenten, stengelgroenten,
aardappelen, tabak, heraanplant van wijn- en boomgaarden,
bloemen.

Ierland

Broeikas: tomaten, anjers, komkommers, sierplanten, chry
santen en sla.
Veld: aardappelen, bollen, boomkwekerijproducten, vruch
ten van rubussoorten, gazon, aardbeien en bosaanplant.

Malta

Tomaten, aubergines, pepers, meloenen, watermeloenen,
courgettes, komkommers en aardbeien.

Nederland

Aardappelen (poot-, consumptie- en zetmeelaardappelen),
suiker- en voederbieten, uien, groenten, aardbeien, boom
gaarden (heraanplant), sierplanten (inclusief het kweken van
bollen), knolcyperus in alle gewassen.

Polen

Veld: aardbeien, kool, wortelen, sla, uien, knoflook.
Broeikas: tomaten, komkommers, paprika’s, aubergines.

Portugal

Aardappelen, uien, wortelen, meloenen, aardbeien, kom
kommers, paprika’s, tomaten, citrusgewassen, sierplanten,
bodemfumigatie in kassen, bodemfumigatie in kwekerijen.
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Kolom B

Lidstaat

Toepassing
Bodemontsmetting en onkruidbestrijding vóór het inzaaien/planten;
geldt enkel voor professionele gebruikers met een passende bescher
mingsuitrusting onder specifiek toegelaten voorwaarden overeen
komstig artikel 3 en met inachtneming van de volgende restricties
per lidstaat:

Roemenië

Groenten en sierplanten.

Spanje

Kwekerijen, zaaibedden, groenten, tabak, bloemen, aardbei
en, pootaardappelen, wijngaarden.

Verenigd Koninkrijk

Kas-, kwekerij-, buiten- en potgrond vóór het planten van
fruitgewassen, groentegewassen, aardappelen, kruiden, bloe
men, bollen, sierplanten, vaste planten.

