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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 87/2012 VAN DE COMMISSIE
van 1 februari 2012
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de
goedkeuring van de werkzame stof clethodim
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

(4)

De EFSA heeft deskundigen over het addendum bij het
ontwerpbeoordelingsverslag geraadpleegd. Op 15 oktober
2011 heeft de EFSA haar conclusie aan de aanvrager, de
lidstaten en de Commissie meegedeeld en ter beschikking
gesteld van het publiek. Op basis van de opmerkingen
van de aanvrager heeft de EFSA haar conclusie gewijzigd.
Op 18 november 2011 heeft de EFSA haar gewijzigde
conclusie aan de aanvrager, de lidstaten en de Commissie
voorgelegd en ter beschikking gesteld van het publiek (5).

(5)

Overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1107/2009 heeft de Commissie de aanvrager ver
zocht zijn opmerkingen over het evaluatieverslag over
clethodim in te dienen. De kennisgever heeft zijn opmer
kingen ingediend, die zorgvuldig zijn onderzocht.

(6)

Het addendum bij het ontwerpbeoordelingsverslag en de
conclusie van de EFSA zijn door de lidstaten en de Com
missie in het kader van het Permanent Comité voor de
voedselketen en de diergezondheid onderzocht en op
9 december 2011 afgerond in de vorm van een evaluatie
verslag van de Commissie over clethodim.

(7)

Uit de verschillende onderzoeken is gebleken dat de be
perking van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
die uit clethodim bestaan of clethodim bevatten, tot sui
kerbieten mag worden opgeheven.

(8)

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011
moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Par
lement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrek
king van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de
Raad (1), en met name artikel 13, lid 2, onder c),

Overwegende hetgeen volgt:

Bij Richtlijn 2011/21/EU van de Commissie (2) is cletho
dim in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen als
werkzame stof voor gebruik als herbicide op suikerbie
ten. Sinds de vervanging van Richtlijn 91/414/EEG door
Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt deze stof geacht
krachtens die verordening te zijn goedgekeurd en is zij
opgenomen in deel A van de bijlage bij Uitvoeringsver
ordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van
25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr.
1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad
wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen be
treft (3).

(1)

Op 14 februari 2011 heeft Arysta LifeScience — op
wiens verzoek clethodim was opgenomen in bijlage I
bij Richtlijn 91/414/EEG — een aanvraag ingediend om
de voorwaarden voor de opname van clethodim te wij
zigen zodat de stof ook op andere gewassen dan suiker
bieten als herbicide kan worden gebruikt. Bij die aanvraag
was aanvullende informatie gevoegd. De aanvraag werd
ingediend bij Nederland, dat bij Verordening (EG) nr.
1490/2002 van de Commissie (4) als rapporterende lid
staat was aangewezen.

(2)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
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Nederland heeft de door de aanvrager ingediende aanvul
lende informatie onderzocht en een addendum bij het
ontwerpbeoordelingsverslag opgesteld, dat op 28 maart
2011 bij de Commissie is ingediend. Nederland heeft het
addendum voor commentaar aan de andere lidstaten en
de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
voorgelegd en de ontvangen opmerkingen naar de Com
missie doorgestuurd.

Deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr.
540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze
verordening.

L
L
L
L

(5) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the
active substance clethodim. EFSA Journal 2011; 9(10):2417. [99
blz.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2417. Online beschikbaar: www.efsa.
europa.eu/efsajournal.
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Artikel 2
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 februari 2012.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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BIJLAGE
In deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt rij 329 over de werkzame stof clethodim vervangen door:
Nummer

Clethodim
CAS-nr. 99129-21-2
CIPAC-nr. 508

IUPAC-benaming

(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)3-chloorallyloxyimi
no]propyl}-5-[(2RS)-2(ethylthio)propyl]-3hydroxycyclohex-2een-1-on

Zuiverheid

≥ 930 g/kg
Onzuiverhe
den:
tolueen:
max. 4 g/kg

Datum van
goedkeuring

Geldigheidsduur

1 juni 2011

31 mei 2021

Specifieke bepalingen

DEEL A

NL

„329

Benaming,
identificatienummers

De stof mag alleen worden toegelaten voor gebruik als herbicide.
DEEL B
Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1107/2009
bedoelde uniforme beginselen moet rekening worden gehouden met de conclusies van
het evaluatieverslag over clethodim (met name met de aanhangsels I en II), dat op
9 december 2011 door het Permanent Comité voor de voedselketen en de dier
gezondheid is afgerond.

De betrokken lidstaten moeten verzoeken om overlegging van informatie op grond
van de meest recente wetenschappelijke kennis ter bevestiging van de resultaten van:
— de beoordelingen van de blootstelling van de bodem en het grondwater;
— de residudefinitie voor de risicobeoordeling.
De betrokken lidstaten zorgen ervoor dat de aanvrager deze informatie uiterlijk
31 mei 2013 bij de Commissie indient.”.
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Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan
de bescherming van in het water levende organismen, vogels en zoogdieren en
moeten zij ervoor zorgen dat de gebruiksvoorwaarden de toepassing van passende
risicobeperkende maatregelen omvatten.
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