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                   TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2001/87/EB                           2003/EES/6/16 

frá 12. október 2001 

um breytingu á I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu 
plöntuvarnarefna í því skyni að bæta við virku efnunum asíbensólar-s-metýli, sýklanilíði, 

járnfosfati, pýmetrósíni og pýraflúfenetýli(*) 

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 framkvæmda-
stjórnarinnar 2001/49/EB (2), einkum 1. mgr. 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Hinn 15. október 1996, í samræmi við 2. mgr. 6. gr. 
tilskipunar 91/414/EBE (hér á eftir nefnd „tilskip-
unin“), barst Frakklandi umsókn frá Novartis (nú 
Syngenta) um skráningu virka efnisins asíbensólar-s-
metýls (CGA 245704) í I. viðauka við tilskipunina. 
Staðfest var, með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
97/865/EB (3), að fylgiskjölin væru fullfrágengin, þ.e. 
fullnægðu í aðalatriðum gagna- og upplýsingakröf-
unum í II. og III. viðauka tilskipunarinnar. 

2) Hinn 27. mars 1996 barst Grikklandi svipuð umsókn 
frá Rhône Poulenc Agrochimie SA (nú Aventis 
CropScience) varðandi sýklanilíð (RPA 090946).  Í 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/137/EB (4) var 
því lýst yfir að umsóknin væri fullfrágengin. 

3) Hinn 27. ágúst 1998 barst Þýskalandi umsókn frá W. 
Neudorff GmbH KG varðandi járnfosfat. Í ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 1999/43/EB (5) var því lýst 
yfir að umsóknin væri fullfrágengin. 

4) Hinn 4. september 1996 barst Þýskalandi umsókn frá 
Novartis varðandi pýmetrósín (CGA 215944). Í 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/865/EB var 
því lýst yfir að umsóknin væri fullfrágengin. 

5) Hinn 16. júní 1997 barst Belgíu umsókn frá Nihon 
Nohyaku Co. Ltd. varðandi pýraflúfenetýl. Í ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 98/242/EB (6) var því lýst 
yfir að umsóknin væri fullfrágengin. 

6) Áhrif þessara fimm virku efna á heilsu manna og 
umhverfið, með tilliti til þeirrar notkunar sem 
umsækjandi fyrirhugar, hafa verið metin í samræmi 
við ákvæði 2. og 4. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar. 
Tilnefndu skýrslugjafarríkin lögðu drög að 
matsskýrslu um efnin fyrir framkvæmdastjórnina 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 276, 19.10.2001, bls. 17, var nefnd í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2002 frá 31. maí 2002 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
bandalaganna nr. 44, 5.9.2002, bls. 9. 

(1)  Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1. 
(2)  Stjtíð. EB L 176, 29.6.2001, bls. 61. 
(3)  Stjtíð. EB L 351, 23.12.1997, bls. 67. 
(4)  Stjtíð. EB L 52, 22.2.1997, bls. 20. 
(5)  Stjtíð. EB L 14, 19.1.1999, bls. 30. 
(6)  Stjtíð. EB L 96, 28.3.1998, bls. 45. 

17. desember 1998 (asíbensólar-s-metýl), 11. febrúar 
1998 (sýklanilíð), 30. júlí 1999 (járnfosfat), 28. maí 
1998 (pýmetrósín) og 8. júlí 1999 (pýraflúfenetýl). 

7) Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa endur-
skoðað drög að matsskýrslunum innan fastanefndar-
innar um plöntuheilbrigði. Endurskoðuninni lauk 
29. júní 2001 með einstökum endurmatsskýrslum 
framkvæmdastjórnarinnar um asíbensólar-s-metýl, 
sýklanilíð, járnfosfat, pýmetrósín og pýraflúfenetýl. 

8) Skjöl og upplýsingar vegna endurskoðunar á hverju 
efni um sig hafa einnig verið lögð fyrir vísinda-
nefndina um plöntur. Ekki voru lagðar neinar 
sérstakar spurningar fyrir nefndina um asíbensólar-s-
metýl og járnfosfat.  Nefndin sá enga ástæðu til að 
hreyfa andmælum gegn virku efnunum í tengslum við 
hugsanlega skráningu í I. viðauka við viðaukann (7). 
Nefndin benti á þá staðreynd, að ekki hefðu komið 
fram neinar athugasemdir, bæri einungis að túlka sem 
vísbendingu um að ekki væri nein augljós ástæða til 
að gera athugasemdir. 

9) Í álitsgerð (8) sinni varðandi sýklanilíð setti nefndin 
fram túlkun sína á tilteknum áhrifum sem komu í ljós 
í músum og kanínum og lagði til að fram færi 
endurmat á niðurbroti umbrotsefnisins 2,4-díklór-
anilíns í jarðvegi. Tilmæli nefndarinnar hafa verið 
tekin til athugunar. 

10) Í álitsgerð (9) sinni um pýmetrósín setti nefndin fram 
mat á tilteknum áhrifum í tengslum við ákvarðaðan 
viðtekinn dagskammt og viðmiðunarskammt bráðrar 
eitrunar fyrir neytendur. 

11) Í álitsgerð (10) sinni um pýraflúfenetýl ályktaði 
nefndin svo að almennt séð væri óveruleg áhætta af 
því að móðurefnið og niðurbrotsefni þess mengi 
grunnvatn. Meta skal þó vandlega, við sérstök 
skilyrði, afrif tiltekinna niðurbrotsafurða. 

________________  

(7) Fundargerð frá allsherjarfundi vísindanefndarinnar um plöntur frá 
7. mars 2001 (asíbensólar-s-metýl). 

 Fundargerð frá allsherjarfundi vísindanefndarinnar um plöntur frá  
4. júní 2001 (járnfosfat). 

(8) Álit vísindanefndarinnar um plöntur viðvíkjandi mati á sýklanilíni með 
hliðsjón af tilskipun 91/414/EBE um markaðssetningu 
plöntuvarnarefna. SCP/CYCLAN/002, lokaútgáfa, dagsett  
11. desember 2000. 

(9) Álit vísindanefndarinnar um plöntur viðvíkjandi mati á pýmetrósýni 
með hliðsjón af tilskipun 91/414/EBE um markaðssetningu 
plöntuvarnarefna. SCP/PYMETR/002, lokaútgáfa, dagsett 31. janúar 
2001. 

(10) Álit vísindanefndarinnar um plöntur viðvíkjandi mati á pýraflúfenetýli 
með hliðsjón af tilskipun 91/414/EBE um markaðssetningu plöntu-
varnarefna. SCP/PYRA/002, lokaútgáfa, dagsett 7. mars 2001. 
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12) Mismunandi rannsóknir hafa leitt í ljós að gera má ráð 
fyrir að plöntuvarnarefni, sem innihalda virka efnið 
sem um er að ræða, uppfylli almennt kröfurnar, sem 
mælt er fyrir um í a- og b-lið 1. mgr. 5. gr. og í 
3. mgr. 5. gr. tilskipunarinnar, einkum að því er 
varðar notkunaraðferðirnar sem voru skoðaðar og 
tíundaðar í endurmatsskýrslum framkvæmda-stjórnar-
innar. Því þykir rétt að bæta viðkomandi virku efni á 
skrá í I. viðauka til þess að tryggja að unnt sé að veita 
leyfi í öllum aðildarríkjunum fyrir plöntuvarnar-
efnum, sem innihalda viðkomandi virk efni, í 
samræmi við ákvæði tilskipunarinnar. 

13) Nauðsynlegt er að veita aðildarríkjunum sanngjarnan 
aðlögunarfrest til að hrinda ákvæðum tilskipunarinnar 
um plöntuvarnarefni, sem innihalda asíbensólar-s-
metýl, sýklanilíð, járnfosfat, pýmetrósín eða pýraflú-
fenetýl, í framkvæmd og ekki síst að veita þeim tóm 
til þess að endurskoða, innan þess frests, áður útgefin 
tímabundin leyfi eða til að veita ný leyfi í samræmi 
við ákvæði tilskipunarinnar. Lengri frestur kann að 
vera nauðsynlegur að því er varðar plöntuvarnarefni 
sem innihalda einhver af virku efnunum, sem um er 
að ræða, og önnur virk efni sem falla undir I. viðauka. 

14) Endurmatsskýrslan er nauðsynleg til að tryggja rétta 
framkvæmd aðildarríkjanna á nokkrum þáttum 
samræmdu meginreglnanna sem mælt er fyrir um í 
VI. viðauka við tilskipunina ef meginreglurnar vísa til 
mats á gögnum sem voru lögð fram í því skyni að 
bæta virka efninu á skrá í I. viðauka við tilskipunina.  
Rétt þykir að aðildarríkin sjái til þess að hags-
munaaðilar hafi aðgang að lokagerð endurmats-
skýrslunnar (að undanskildum trúnaðarupplýsingum í 
skilningi 14. gr. tilskipunarinnar) eða sé veittur 
aðgangur að henni. Ef uppfæra þarf endurmatsskýrslu, 
með tilliti til þróunar á sviði tækni og vísinda, er 
einnig nauðsynlegt að breyta skilyrðunum fyrir 
skráningu efnanna, sem um er að ræða, í I. viðauka 
við tilskipunina í samræmi við tilskipunina. 

15) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntu-
heilbrigði. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Töflunni í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE er breytt í 
samræmi við viðaukann við þessa tilskipun. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari, eigi síðar en 
31. mars 2002. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 

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

2. Með tilliti til mats og ákvarðana í samræmi við 
samræmdu meginreglurnar, sem kveðið er á um í 
VI. viðauka við tilskipun 91/414/EBE, á grundvelli skjala 
sem uppfylla kröfurnar í III. viðauka við tilskipunina, er þó 
fresturinn, sem mælt er fyrir um í fyrstu málsgrein, fram-
lengdur til 31. mars 2003 að því er varðar bráðabirgðaleyfi 
sem hafa þegar verið veitt fyrir plöntuvarnarefni sem 
innihalda asíbensólar-s-metýl, sýklanilíð, járnfosfat, 
pýmetrósín eða pýraflúfenetýl. 

3. Að því er varðar plöntuvarnarefni, sem innihalda 
asíbensólar-s-metýl, sýklanilíð, járnfosfat, pýmetrósín eða 
pýraflúfenetýl, ásamt öðru virku efni sem er skráð í 
I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE, er fresturinn, sem um 
getur í 1. mgr., þó framlengdur ef kveðið er á um lengri 
tíma til framkvæmda í ákvæðunum, sem eru sett í tilskipun-
inni og varða breytingu á I. viðauka við tilskipun 
91/414/EBE, með tilliti til skráningar efnisins í viðaukann. 

4. Aðildarríkin skulu sjá til þess að hagsmunaaðilar hafi 
aðgang að endurmatsskýrslunni um asíbensólar-s-metýl, 
sýklanilíð, járnfosfat, pýmetrósín og pýraflúfenetýl (að 
undanskildum trúnaðarupplýsingum í skilningi 14. gr. 
tilskipunarinnar) eða sé veittur aðgangur að henni sé þess 
sérstaklega óskað. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2001. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 12. október 2001. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 



 

 
 

VIÐAUKI 
 

Færsla sem fella skal inn í töfluna í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE 
 

Nr. Almennt heiti og 
kenninúmer IUPAC-heiti Hreinleiki (1) Gildistaka Skráning rennur út Sérákvæði 

„20 Asíbensólar-s-metýl 
CAS-nr. 135158-54-2 
CIPAC-nr. 597 

Bensó[1,2,3]þíadíasól-7-karbóþíósýra- S-
metýlester 

970 g/kg 1. nóvember 2001 31. október 2011 Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem 
plöntuvirkir. 
Fastanefndin um plöntuheilbrigði samþykkti 
endurmatsskýrsluna 29. júní 2001. 

21 Sýklanilíð 
CAS-nr. 113136-77-9 
CIPAC-nr. 586 

Ekki fyrir hendi 960 g/kg 1. nóvember 2001 31. október 2011 Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem 
stýriefni. 
Hámarksmagn af 2,4-díklóranilínóhreinindum 
(2,4-DCA) í virka efninu, sem er framleitt, skal 
vera 1 g/kg. 
Fastanefndin um plöntuheilbrigði samþykkti 
endurmatsskýrsluna 29. júní 2001. 
 

22 Járnfosfat 
CAS-nr. 10045-86-0 
CIPAC-nr. 629 

Járnfosfat 990 g/kg 1. nóvember 2001 31. október 2011 Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem 
lindýraeitur. 
Fastanefndin um plöntuheilbrigði samþykkti 
endurmatsskýrsluna 29. júní 2001. 

23 Pýmetrósín 
CAS-nr. 123312-89-0 
CIPAC-nr. 593 

(E)-6-metýl-4-[(pýridín-3-ýlmetýlen)amínó]- 
4,5-díhýdró-2H-[1,2,4]-tríasín-3-on 

950 g/kg 1. nóvember 2001 31. október 2011 Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem 
skordýraeitur. 
Við ákvarðanatöku, samkvæmt samræmdu 
meginreglunum, skulu aðildarríkin gefa vernd-
un grunnvatns sérstakan gaum. 
Fastanefndin um plöntuheilbrigði samþykkti 
endurmatsskýrsluna 29. júní 2001. 
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Nr. Almennt heiti og 
kenninúmer IUPAC-heiti Hreinleiki (1) Gildistaka Skráning rennur út Sérákvæði 

24 Pýraflúfenetýl 
CAS-nr. 129630-19-9 
CIPAC-nr. 605 

Etýl-2-klór-5-(4-klór-5-díflúormetoxý- 
1-metýlpýrasól-3-ýl)-4-flúorfenoxýasetat 

956 g/kg 1. nóvember 2001 31. október 2011 Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem 
illgresiseyðir. 
Við ákvarðanatöku, samkvæmt samræmdu 
meginreglunum, skulu aðildarríkin gefa áhrifum 
á þörunga og vatnaplöntur sérstakan gaum og 
gera ráðstafanir til að draga úr áhættu eftir því 
sem við á. 
Fastanefndin um plöntuheilbrigði samþykkti 
endurmatsskýrsluna 29. júní 2001. 

(1) Frekari upplýsingar um kenni og forskrift virku efnanna er að finna í endurmatsskýrslunni.“ 
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