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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJORNARINNAR 2000/49/EB 2002/EES/12/28
frá 26. júli 2000

um að bæta virku efni (metsúlfúronmetýli) við i I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE 
um markaðssetningu plöntuvarnarefna(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,
m eð hliðsjón  a f  stofnsáttm ála E vrópubandalagsins,
m eð hliðsjón  a f  tilsk ipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. jú lí 
1991 um  m arkaðssetningu plöntuvarnarefna (1), eins og 
henni var síðast breytt m eð tilsk ipun fram kvæ m dastjórnar- 
innar 2000/10/EB  (2), einkum  1. mgr. 6. gr. og fjórða undir- 
lið  2. mgr. 8. gr.,
og aâ teknu tilliti til eftirfarandi:
1) í  reglugerð fram kvæ m dastjórnarinnar (EBE) 

nr. 3600/92 (3), eins og henni var síðast breytt m eð 
reglugerð (EB ) nr. 1972/1999 (4), er m æ lt fyrir um  
nákvæ m ar reglur um  fram kvæ m d fyrsta áfanga vinnu- 
áæ tlunar sem um  getur í 2. mgr. 8. gr. tilskipunar 
91/414/EBE (hér á eftir nefnd „tilskipunin“). Sam- 
kvæ m t þeirri reglugerð er í reglugerð fram kvæm da- 
stjórnarinnar (EB ) nr. 933/94 (5), eins og henni var 
síðast breytt m eð reglugerð (EB ) nr. 2230/95 (6), m æ lt 
fyrir um  skrá yfir v irk  efni í plöntuvarnarefnum  sem 
m eta skal m eð h liðsjón a f  hugsanlegri skráningu í
I. viðauka tilskipunarinnar.

2) Þessum  v irku  efnum  skal bæ ta v ið  í v iðaukann e f  þess 
er ekki að væ nta að þau  hafi ne in  skaðleg áh rif á 
heilbrigði m anna eða dýra eða grunnvatn eða að  þau 
hafi óviðunandi áh rif á um hverfið.

3) G ildistím i slíkrar skráningar skal ekki vera lengri en 
tíu  ár.

4) í  2. mgr. 8. gr. tilskipunarinnar er kveðið á um  að 
þegar v irk t efni hefur verið  skráð í I. v iðauka hennar 
skulu aðildarríkin, innan tilskilins frests og eftir því 
sem v ið  á, veita leyfi fyrir plöntuvarnarefninu, sem 
inniheldur virka efnið, breyta því eða afturkalla það. í
1. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 13. gr. tilskipunarinnar er þess 
k rafist að plöntuvarnarefni séu ekki leyfð nem a tekið 
sé tillit til þeirra skilyrða, sem gilda um  skráningu 
virka efnisins í I. v iðauka, og sam ræ m du m egin- 
reglnanna sem m æ lt er fyrir um  í VI. v iðauka á 
grundvelli skjals sem inniheldur þæ r upplýsingar sem 
m æ lt er fyrir um  í 13. gr. tilskipunarinnar.

(h) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 197, 3.8.2000, bls. 32, var nefnd 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 70/2001 frá 19. júní 2001 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna nr. 44, 6.9.2001, bls. 14.

(') Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 57, 2.3.2000, bls. 28.
(3) Stjtíð. EB L 366, 15.12.1992, bls. 10.
(4) Stjtíð. EB L 244, 16.9.1999, bls. 41.
(5) Stjtíð. EB L 107, 28.4.1994, bls. 8.
(6) Stjtíð. EB L 225, 22.9.1995, bls. 1.

5) Á h rif m etsúlfúronm etýls á heilbrigði m anna og 
um hverfið  hafa verið  m etin  í sam ræm i við  ákvæðin, 
sem m æ lt er fyrir um  í reglugerð (EB E) nr. 3600/92, 
að því er varðar fjölm örg svið notkunar sem til- 
kynnendur hafa lagt til. Frakkland, sem er tilnefnt 
skýrslugjafarríki sam kvæm t reglugerð (EB) 
nr. 933/94, lagði v iðkom andi m atsskýrslu fyrir fram- 
kvæ m dastjórnina 25. jú n í 1997.

6) Skýrslan hefur verið  tek in  til athugunar a f  hálfu 
aðildarríkjanna og fram kvæ m dastjórnarinnar á vett- 
vangi fastanefndar um  plöntuheilbrigði. A thuguninni 
lauk 16. jú n í 2000 m eð endurm atsskýrslu fram - 
kvæ m dastjórnarinnar um  m etsúlfúronm etýl.

7) Skjöl og upplýsingar vegna athugunarinnar hafa einnig 
verið  lagðar fyrir v ísindanefndina um  plöntur. 
V ísindanefndin um  plöntur hefur í áliti sínu ( ')  staðfest 
að óviðunandi áhætta sé ekki sam fara notkun efnisins 
en tók  fram  að að ildarríkin skuli m eta hve m ikil hæ tta 
er á ú tskolun í grunnvatn á sérstaklega viðkvæ m um  
svæðum  og grípa til aðgerða á sviði vatnsverndar til að 
draga úr áhættu.

8) N iðurstöður ú r m ati, sem fram  hefur farið, virð ist leiða 
í ljós að plöntuvarnarefni, sem innihalda viðkom andi 
virka efni, uppfylli í m eginatriðum  þæ r kröfur sem 
m æ lt er fyrir um  í a- og b-lið  1. mgr. 5. gr. T ilskipun- 
arinnar, einkum  að því er varðar þau  svið notkunar 
sem voru  til athugunar. Því þykir rétt að  bæ ta viðkom - 
andi v irka efni á skrá í I. v iðauka til að tryggja að 
skipuleggja m egi í öllum  aðildarríkjunum , í sam ræm i 
við ákvæði tilskipunarinnar, veitingu leyfis fyrir plöntu- 
varnarefni, sem innihalda m etsúlfúronm etýl, breytingu 
á leyfinu eða afturköllun  þess, eftir því sem v ið  á.

9) Fyrir skráningu er nauðsynlegt að veita hæ filegan frest 
svo að  að ildarríkin og hagsm unaaðilar geti búið  sig 
undir að uppfylla nýjar kröfur sem fylgja 
skráningunni. A ð lokinni skráningu er hæ filegur 
frestur enn frem ur nauðsynlegur svo að aðildarríkin 
geti tekið upp tilskipunina og einkum  til að  breyta eða 
afturkalla, eftir því sem við á, gildandi leyfi eða veita 
ný leyfi í sam ræm i við  ákvæði tilskipunar 
91/414/EBE. K veða skal á um  lengri frest til að leggja 
fram  og m eta öll skjöl sam kvæm t III. v iðauka fyrir 
hvert plöntuvarnarefni í sam ræm i v ið  sam ræ m du 
m eginreglurnar sem  m æ lt er fyrir um  í VI. viðauka 
tilskipunarinnar. Fullkom ið m at, á grundvelli 
sam ræ m du m eginreglnanna fyrir plöntuvarnarefni, 
sem innihalda nokkur virk efni, getur því aðeins farið 
fram  að öllum  viðkom andi virkum  efnum  hafi verið  
bæ tt v ið  í I. viðauka tilskipunarinnar.

(') Vísindanefnd um plöntur, SCP/METSU/002-lokaútg., 5. apríl 2000.
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10) R étt þykir að aðildarríkin sjái til þess að lokagerð 
endurm atsskýrslunnar (að undanskildum  trúnaðar- 
upplýsingum  í skilningi 14. gr. tilskipunarinnar) sé 
höfð  aðgengileg eða aðgangur veittur að henni vegna 
hugsanlegs sam ráðs a f  hálfu  hagsm unaaðila.

11) Endurm atsskýrslan er nauðsynleg til að tryggja rétta 
fram kvæ m d aðildarríkjanna á nokkrum  þáttum  
sam ræ m du m eginreglnanna, sem m æ lt er fyrir um  í 
VI. v iðauka v ið  tilskipunina, þar sem m eginreglurnar 
v ísa  til m ats á gögnum  í II. v iðauka sem voru  lögð 
fram  í því skyni að  bæ ta virka efninu í I. v iðauka v ið  
tilskipunina.

12) R áðstafanirnar, sem kveðið er á um  í þessari tilskipun, 
eru  í sam ræm i v ið  álit fastanefndarinnar um  
plöntuheilbrigði.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:
1. gr.

M etsúlfúronm etýli er bæ tt v ið  í hóp virkra efna í I. viðauka 
v ið  tilsk ipun 91/414/EBE, eins og fram  kem ur í viðaukanum  
v ið  þessa tilskipun.

2. gr.
1. A ðildarríkin skulu sam þykkja nauðsynleg lög og stjórn- 
sýslufyrirm æ li til að fara að tilsk ipun  þessari, eigi síðar en 
31. desem ber 2001. Þau skulu einkum , í sam ræm i við 
ákvæði tilskipunar 91/414/EBE og e f  nauðsyn ber til, breyta 
eða afturkalla gildandi leyfi fyrir plöntuvarnarefni sem 
innihalda v irka efnið m etsúlfúronm etýl áður en  þessi frestur 
rennur út.
2. M eð tilliti til m ats og ákvörðunar sem er tekin 
sam kvæm t sam ræ m du m eginreglunum , sem kveðið er á um  
VI. v iðauka v ið  tilsk ipun 91/414/EBE, og á grundvelli skjals 
sem  uppfyllir kröfurnar í III. v iðauka þeirrar tilskipunar, er

fresturinn, sem m æ lt er fyrir um  í fyrstu  m álsgrein inni, 
fram lengdur:

— að því er varðar plöntuvarnarefni, sem innihalda 
m etsúlfúronm etýl sem eina virka efnið, um  fjögur ár frá 
gildistöku þessarar tilskipunar,

— að því er varðar plöntuvarnarefni sem innihalda 
m etsúlfúronm etýl ásam t öðru  v irku  efni, sem finnst í 
I. v iðauka v ið  tilsk ipun 91/414/EBE, um  fjögur ár frá 
gildistöku þeirrar tilsk ipunar þar sem h inu  síðasta 
þessara efna er bæ tt v ið  í I. viðauka.

3. A ðildarríkin skulu hafa endurm atsskýrsluna (að 
undanskildum  trúnaðarupplýsingum  í skilningi 14. gr. 
tilskipunarinnar) aðgengilega vegna hugsanlegs sam ráðs a f  
há lfu  hagsm unaaðila eða veita þeim  aðgang að henni sé þess 
óskað sérstaklega.

4. Þegar aðildarríkin breyta ákvæðunum , sem  um  getur í
1. m gr., skal vera í þeim  tilv ísun  í þessa tilsk ipun eða þeim  
fylgja slík tilv ísun  þegar þæ r eru  birtar opinberlega. A ðildar- 
rík in  skulu setja nánari reglur um  slíka tilvísun.

3. gr.

T ilsk ipun þessi öðlast gildi 1. jú lí 2001.

4. gr.

T ilskipun þessari er bein t til aðildarríkjanna.

G jört í B russel 26. jú lí 2000.

F yrir hönd  fram kvæ m dastjórnarinnar, 
David BYRNE 

fram kvæ m dastjóri.



28.2.2002 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB Nr. 12/203

VIÐAUKI

Metsúlfúronmetýl

1. Heiti:

Almennt heiti: Metsúlfúronmetýl
IUPAC-heiti: Metýl 2-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5,-tríasín-2-ýl-karbamóýlsúlfamóýl)

2. Sérstök skilyrði sem uppfylla skal:

2.1. Framleidda, virka efnið skal hafa lágmarkshreinleikann 960 g/kg.

2.2. Eingöngu má leyfa að nota efnið sem illgresiseyði.

2.3. Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í VI. viðauka skal taka tillit til niðurstaðna í endurmatsskýrslunni
um metsúlfúronmetýl, einkum I. og II. viðbætis við hana, eins og gengið var frá henni í fastanefndinni um
plöntuheilbrigði 16. júní 2000. Við heildarmatið skulu aðildarríkin:

— gefa verndun grunnvatns sérstakan gaum,

— gefa áhrifum á vatnalífverur sérstakan gaum og ríkin verða að tryggja að skilyrði í leyfinu taki til 
ráðstafana til að draga úr áhættu, eftir því sem við á.

3. Skráningin fellur úr gildi 30. júní 2011.


