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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 97/73/EB

frá 15. desember 1997

um að bæta virku efni (ímasalíli) við í I. viðauka við tilskipun
ráðsins 91/414/EBEmarkaðssetningu plöntuvarnarefna(*)

______________________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 353, 24.12.1997, bls. 26, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/98 frá 25. september 1998
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 230, 19. 8. 1991, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 265, 27. 9. 1997, bls. 87.

(3) Stjtíð. EB nr. L 366, 15. 12. 1992, bls. 10.

(4) Stjtíð. EB nr. L 170, 28. 6. 1997, bls. 19.

(5) Stjtíð. EB nr. L 107, 28. 4. 1994, bls. 8.

(6) Stjtíð. EB nr. L 225, 22. 9. 1995, bls. 1.

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991
um markaðssetningu plöntuvarnarefna (1), eins og henni var síðast
breytt með tilskipun 97/57/EB (2), einkum 1. mgr. 6. gr. og fjórða
undirlið 2. mgr. 8. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í reglugerð (EBE) nr. 3600/92 (3), eins og henni var síðast breytt
með reglugerð (EB) nr. 1199/97 (4), er kveðið á um nákvæmar
reglur um framkvæmd fyrsta áfanga vinnuáætlunar sem um getur
í 2. mgr. 8. gr. tilskipunar 91/414/EBE (hér á eftir nefnd
,,tilskipunin�). Í samræmi við þá reglugerð var í reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 933/94 (5), eins og henni var
síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 2230/95 (6), sett fram skrá
yfir virk efni í plöntuvarnarefnum, sem meta átti með hugsanlega
skráningu í I. viðauka við tilskipunina í huga.

Rétt er að skrá þessi virku efni í viðaukann þegar gera má ráð
fyrir því að þau muni ekki hafa skaðleg áhrif á heilsu manna eða
dýra né grunnvatn, eða nein óviðunandi áhrif á umhverfið.

Skráningin skal ekki gilda lengur en í 10 ár.

Í 2. mgr. 8. gr. tilskipunarinnar er kveðið á um að þegar virkt efni
hefur verið skráð í I. viðauka við tilskipunina skuli aðildarríkin,
innan tiltekins tíma, veita, breyta eða afturkalla, eftir því sem við
á, leyfin vegna plöntuvarnarefnanna sem innihalda virka efnið.
Sérstaklega er þess krafist í 1. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 13 gr.
tilskipunarinnar að plöntuvarnarefni verði ekki leyfð nema að
teknu tilliti til þeirra skilyrða, sem tengjast skráningu virka efnisins
í I. viðauka og samræmdu meginreglnanna, sem mælt er fyrir um
í VI. viðauka, á grundvelli gagna sem uppfylla þær kröfur sem
settar eru fram í 13. gr. um framlögð gögn.

Hvað varðar ímasalíl hafa áhrif þess á heilsu manna og umhverfið
verið metin í samræmi við ákvæðin sem mælt er fyrir um í reglugerð
(EBE) nr. 3600/92, hvað varðar margs konar notkunaraðferðir
sem tilkynnendur hafa lagt til; Belgía, sem kemur fram fyrir hönd
Lúxemborgar sem tilnefnt skýrslugjafarríki í samræmi við reglugerð
(EB) nr. 933/94, lagði matskýrslu þá er um ræðir fyrir
framkvæmdastjórnina 15. júlí 1996.

Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa farið gaumgæfilega yfir
skýrsluna innan fastanefndar um plöntuheilbrigði. Þeirri skoðun
lauk 11. júlí 1997 með skýrslu framkvæmdastjórnarinnar varðandi
ímasalíl, í samræmi við ákvæði 6. mgr. 7. gr. reglugerðar (EBE)
nr. 3600/92. Nauðsynlegt kann að reynast að uppfæra téða
skýrslu annað veifið með tilliti til þróunar á sviði tækni og vísinda.
Þegar það verður gert verður einnig nauðsynlegt að breyta
skilyrðunum fyrir skráningu ímasalíls í I. viðauka við tilskipun
91/414/EBE í samræmi við 1. mgr. 6. gr. þeirrar tilskipunar.

Mat hefur leitt í ljós að gera má ráð fyrir því að plöntuvarnarefnin,
sem innihalda virka efnið sem um er að ræða, uppfylli almennt
skilyrðin sem mælt er fyrir um í a- og b-lið 1. mgr. 5. gr.
tilskipunarinnar, einkum hvað varðar notkunaraðferðirnar sem
voru skoðaðar. Því er nauðsynlegt að skrá virka efnið, sem um er
að ræða, í I. viðauka til þess að tryggja að í öllum aðildarríkjunum
verði unnt að skipuleggja eftir því sem við á veitingu, breytingu
eða afturköllun leyfa fyrir plöntuvarnarefni, sem innihalda virka
efnið sem um er að ræða, í samræmi við ákvæði tilskipunarinnar,
og til þess að tryggja að sú vinna dragist ekki frekar á langinn.

Áður en efnið verður skráð er nauðsynlegt að setja sanngjarnan
frest svo að aðildarríkjunum og hlutaðeigandi aðilum gefist tóm
til að búa sig undir þær nýju kröfur sem fylgja skráningunni. Enn
fremur er nauðsynlegt að áætla sanngjarnan frest eftir skráningu
svo að aðildarríkin geti hrint tilskipuninni í framkvæmd, einkum,
eftir því sem við á, hvað varðar breytingu eða afturköllun áður
útgefinna leyfa, og veitingu nýrra leyfa í samræmi við ákvæði
tilskipunar 91/414/EBE. Rétt er að gera ráð fyrir lengri fresti til
framlagningar og mats á allri skýrslunni við III. viðauka um
sérhvert plöntuvarnarefni í samræmi við samræmdar meginreglur
sem mælt er fyrir um í VI. viðauka við tilskipunina. Þegar um er
að ræða plöntuvarnarefni sem innihalda mörg virk efni verður
ekki hægt að fullvinna mat á grundvelli samræmdu meginreglnanna
fyrr en öll viðkomandi virk efni hafa verið skráð í I. viðauka við
tilskipunina.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.32/136 22.7.1999

 00

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a

Frestirnir, sem eru ákveðnir fyrir framkvæmd þessarar tilskipunar,
hafa ekki áhrif á þá fresti sem verða veittir til að skrá önnur virk
efni í I. viðauka við tilskipunina.

Skýrslan er forsenda þess að aðildarríkin geti hrint í framkvæmd
sumum þáttum samræmdu meginreglnanna sem kveðið er á um í
VI. viðauka við tilskipunina, þar sem meginreglurnar vísa til mats
á gögnum úr II. viðauka sem hafa verið lögð fram með það fyrir
augum að virka efnið verði skráð í I. viðauka við tilskipunina.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í tilskipun þessari, eru í
samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntuheilbrigði.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Ímasalíl er hér með skráð sem virkt efni í I. viðauka við tilskipun
91/414/EBE, eins og kveðið er á um í viðauka við þessa tilskipun.

2. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
30. júní 1999(1). Einkum skulu þau, með hliðsjón af ákvæðum
tilskipunar 91/414/EBE, breyta áður útgefnum leyfum fyrir
plöntuvarnarefni sem innihalda virka efnið ímasalíl eða, þar sem
við á, afturkalla þau áður en fresturinn rennur út.

Með tilliti til mats og ákvörðunartöku í samræmi við samræmdu
meginreglurnar sem kveðið er á um í VI. viðauka við tilskipun
91/414/EBE, á grundvelli skýrslu sem uppfyllir kröfurnar í
III. viðauka við tilskipunina, er fresturinn, sem mælt er fyrir um
í fyrsta undirlið, þó framlengdur sem hér segir:

� vegna plöntuvarnarefna sem innihalda eingöngu ímasalíl og
eru ekki ætluð til notkunar á laufblöð utan dyra, í fjögur ár
frá gildistöku þessarar tilskipunar,

� vegna plöntuvarnarefna sem innihalda ímasalíl og önnur
virk efni, sem enn hafa ekki verið skráð í I. viðauka, og sem
eru ekki ætluð til notkunar á laufblöð utan dyra, í fjögur ár
frá gildistöku tilskipunar þar sem kveðið er á um skráningu
þess síðasta af slíkum efnum í I. viðauka.

2. Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau
verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi 1. janúar 1999(2).

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 15. desember 1997.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Franz FISCHLER

framkvæmdastjóri.

______________________________

(1) Að meginreglu til sex mánuðum eftir gildistökudag þessarar tilskipunar.

______________________________

(2) Að meginreglu til 12 mánuðum eftir samþykkt þessarar tilskipunar.
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VIÐAUKI

ÍMASALÍL

1. Kenni:

(Iupac-heiti) (±) -1-(ß -allýloxí-2,4-díklórófenýletýl) ímídasól

eða

(±) -allýl 1-(2,4-díklórófenýl)-2-ímídasól-1-ýletýl eter

2. Sérstök skilyrði sem þarf að uppfylla:

2.1. Hreinleiki framleidda, virka efnisins skal vera í samræmi við forskriftina sem Matvæla�og
landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna hefur sett varðandi viðkomandi virkt efni.

2.2. Aðeins er heimilt að veita notkunarleyfi vegna sveppaeyðingar.

2.3. Eftirtaldar notkunaraðferðir eru háðar eftirtöldum sérskilyrðum:

� notkun á ávexti, grænmeti og kartöflur eftir uppskeru skal aðeins leyfð ef fyrir hendi er
hentugur afmengunarbúnaður eða ef aðildarríkinu, sem veitir leyfið, hefur verið sýnt
fram á það með áhættumati, að losun meðferðarlausnarinnar hafi ekki í för með sér
óviðunandi áhættu fyrir umhverfið, einkum lagarlífverur,

� notkun á kartöflur eftir uppskeru skal aðeins leyfð ef aðildarríkinu, sem veitir leyfið,
hefur verið sýnt fram á það með áhættumati, að losun vinnsluúrgangs meðhöndlaðra
kartaflna hafi ekki í för með sér óviðunandi áhættu fyrir lagarlífverur,

� notkun á laufblöð utan dyra skal aðeins leyfð ef aðildarríkinu, sem veitir leyfið, hefur
verið sýnt fram á það með áhættumati, að slík notkun hafi ekki nein óviðunandi áhrif á
heilsu manna og dýra og á umhverfið.

2.4. Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í VI. viðauka skal taka tillit til niðurstaðna skýrslunnar
um ímasalíl, einkum I. og II. viðbætis hennar, eins og hún var frá hendi fastanefndarinnar um
plöntuheilbrigði 11. júlí 1997.

3. Skráningin rennur út: 31. desember 2008.


