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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 25 juni 2010
betreffende de niet-opneming van trifluralin in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 4199)
(Voor de EER relevante tekst)

(2010/355/EU)
DE EUROPESE COMMISSIE,

(4)

Griekenland heeft de door de kennisgever ingediende
nieuwe informatie en gegevens onderzocht en op
7 januari 2009 een aanvullend verslag opgesteld.

(5)

Het aanvullend verslag is door de lidstaten en de Euro
pese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) intercollegi
aal getoetst en op 14 juli 2009 bij de Commissie inge
diend in de vorm van het wetenschappelijk verslag van
de EFSA voor trifluralin (6). Dit verslag is door de lidsta
ten en de Commissie in het kader van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid on
derzocht en op 11 mei 2010 afgerond in de vorm van
het evaluatieverslag van de Commissie voor trifluralin.

(6)

De nieuwe beoordeling van de als rapporteur optredende
lidstaat en de nieuwe conclusie van de EFSA hadden
betrekking op de problemen die tot de niet-opneming
hadden geleid en het gevolg waren van het hoge risico
voor in het water levende organismen, in het bijzonder
vissen, de toxiciteit van metabolieten voor in het sedi
ment levende organismen, de blootstelling van de con
sument aan andere toepassingen dan op granen, de hoge
persistentie in de bodem, het hoge bioaccumulatiepoten
tieel en de mogelijke verspreiding door de lucht over
langere afstand.

(7)

Er zijn door de kennisgever in het bijgewerkte dossier
nieuwe gegevens en informatie verstrekt, met name wat
betreft de beoordeling van het risico voor in het water
levende organismen, in het bijzonder vissen, de toxiciteit
van metabolieten voor in het sediment levende organis
men, de hoge persistentie in de bodem en het hoge
bioaccumulatiepotentieel. Met het oog op de verminde
ring van het risico voor de consument ondersteunde de
kennisgever bij de nieuwe indiening van de aanvraag
alleen toepassingen op koolzaad. De ingediende gegevens
betreffende de mogelijke verspreiding door de lucht over
langere afstand waren zonder meer gelijk aan die van een
reeds in het oorspronkelijke dossier opgenomen monito
ringverslag. Er werd een nieuwe beoordeling uitgevoerd,
die in het aanvullend verslag en in het wetenschappelijk
verslag van de EFSA voor trifluralin werd opgenomen.

(8)

Uit de door de kennisgever verstrekte aanvullende gege
vens en informatie kon echter niet worden afgeleid dat
de specifieke problemen die tot de niet-opneming hadden
geleid, uit de weg waren geruimd.

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
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:
Bij Beschikking 2007/629/EG van de Commissie (2) is
besloten om de werkzame stof trifluralin niet op te ne
men in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. Die beschik
king werd gegeven in het kader van de tweede fase van
het werkprogramma overeenkomstig de Verordeningen
(EG) nr. 451/2000 (3) en (EG) nr. 703/2001 (4) van de
Commissie, waarbij de bepalingen voor de uitvoering van
de tweede fase van het in artikel 8, lid 2, van Richtlijn
91/414/EEG vermelde werkprogramma worden vast
gesteld, evenals een lijst van werkzame stoffen die onder
zocht moeten worden met het oog op hun eventuele
opname in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG.

(1)

De oorspronkelijke kennisgever heeft een nieuwe aan
vraag ingediend overeenkomstig artikel 6, lid 2, van
Richtlijn 91/414/EEG en 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 richtlijn bedoelde werkpro
gramma, maar niet in bijlage I ervan zijn opgenomen (5).
De kennisgever heeft om de toepassing van de versnelde
procedure overeenkomstig de artikelen 13 tot en met 19
van Verordening (EG) nr. 33/2008 verzocht en een bij
gewerkt dossier ingediend. De aanvraag is ingediend bij
Griekenland, dat bij Verordening (EG) nr. 451/2000 als
rapporteur optredende lidstaat was aangewezen.

(2)

Die aanvraag voldoet aan de materiële en procedurele
voorschriften van artikel 15 van Verordening (EG)
nr. 33/2008 en werd binnen de in de tweede zin van
artikel 13 van die verordening vastgestelde termijn ingediend.

(3)
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(6) EFSA Scientific Report (2009) 327 — Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance tri
fluralin (opnieuw uitgebracht op 14 juli 2009).
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(9)

(10)

(11)
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Met name de verontrusting ten aanzien van het potentiële hoge risico voor in het water levende organismen, in
het bijzonder vissen, als gevolg van tekortkomingen in de
nieuwe ingediende studies kon niet worden weggenomen.
Ten gevolge hiervan kon de risicobeoordeling voor op
pervlaktewater niet worden afgerond. Voorts heeft de
verstrekte informatie, die achterhaald was, onvoldoende
licht geworpen op de mogelijkheid van verspreiding door
de lucht over langere afstand.
De Commissie heeft de kennisgever verzocht zijn opmer
kingen over de resultaten van de intercollegiale toetsing
in te dienen. Bovendien verzocht de Commissie de ken
nisgever in overeenstemming met artikel 21, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 33/2008 opmerkingen op het ont
werpevaluatieverslag in te dienen, met name betreffende
de nog resterende problemen in verband met het risico
voor in het water levende organismen en de mogelijkheid
van verspreiding over langere afstand. De kennisgever
heeft zijn opmerkingen ingediend en deze zijn zorgvuldig
onderzocht.
Ondanks de door de kennisgever aangevoerde argumen
ten blijven de hierboven vermelde problemen echter be
staan en de evaluaties op basis van de verstrekte en
tijdens de vergaderingen van deskundigen van de EFSA
beoordeelde gegevens hebben niet aangetoond dat mag
worden verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die tri
fluralin bevatten, onder de voorgestelde gebruiksvoor
waarden in het algemeen aan de eisen van artikel 5,
lid 1, onder a) en b), van Richtlijn 91/414/EEG voldoen.
Trifluralin mag bijgevolg niet in bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG worden opgenomen.
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(13)

Beschikking 2007/629/EG dient te worden ingetrokken.

(14)

Dit besluit laat overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richt
lijn 91/414/EEG en hoofdstuk II van Verordening (EG)
nr. 33/2008 de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag
voor trifluralin in te dienen onverlet.

(15)

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

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Trifluralin wordt niet als werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG opgenomen.
Artikel 2
Beschikking 2007/629/EG wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 25 juni 2010.
Voor de Commissie
John DALLI

Lid van de Commissie

