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                                 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                            2006/EES/30/07 
frá 25. júlí 2003 

um framlengingu tímabilsins sem kveðið er á um í 2. mgr. 8. gr. tilskipunar ráðsins  
91/414/EBE (*) 

(tilkynnt með númeri C(2003) 2692) 

(2003/565/EB)

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 framkvæmdastjórnarinnar 
2003/68/EB (2), einkum þriðju undirgrein 2. mgr. 8. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Í 2. mgr. 8. gr. tilskipunar 91/414/EBE er kveðið á um að 

aðildarríki megi á tólf ára tímabili frá tilkynningu þeirrar 
tilskipunar heimila markaðssetningu plöntuvarnarefna 
sem innihalda virk efni, sem ekki eru skráð í I. viðauka 
við tilskipunina og eru þegar á markaðnum tveimur árum 
eftir tilkynningu tilskipunarinnar, á meðan þessi virku 
efni eru smám saman rannsökuð innan ramma tiltekinnar 
vinnuáætlunar. 

 
2) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

1112/2002 (3) er mælt fyrir um nákvæmar reglur um 
framkvæmd fjórða áfanga vinnuáætlunarinnar sem um 
getur í 2. mgr. 8. gr. tilskipunar 91/414/EBE. Þessi 
vinnuáætlun er enn í gangi og hefur ekki enn verið hægt 
að taka endanlega ákvörðun um mörg virk efni. 

 
3) Framkvæmdastjórnin lagði fram skýrslu um framvindu 

málsins 26. júlí 2001 (4). Hún komst að þeirri niðurstöðu 
að framvindan hefði ekki verið eins hröð og vænst var í 
upphafi og því væri rétt að framlengja frestinn fyrir þau 
virku efni sem geirinn hafði skuldbundið sig til að útbúa 
nauðsynleg málsskjöl um innan tilskilinna tímamarka. 

4) Framlengja skal frestinn, sem kveðið er á um í 2. mgr. 8. 
gr. tilskipunar 91/414/EBE, fyrir þessi virku efni til að 
unnt verði að leggja fram málsskjölin og meta þau. 

 
5) Framlenging þessa frests hefur ekki áhrif á það hvort 

unnt verði að skrá einstök virk efni í I. viðauka við 
tilskipun 91/414 eins og kveðið er á um í fjórðu 
undirgrein 2. mgr. 8. gr. þeirrar tilskipunar. 

 
6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 

eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferli 
og heilbrigði dýra. 

 
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Tólf ára tímabilið, sem kveðið er á um í 2. mgr. 8. gr. 
tilskipunar 91/414/EBE, er framlengt til 31. desember 2008 
fyrir virku efnin sem eru skráð í viðaukann við þessa ákvörðun. 
 

2. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 25. júlí 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 192, 31.7.2003, bls. 40. Hennar 

var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 4/2004 frá  
6. febrúar 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 20, 22.4.2004, bls. 7. 

(1) Stjtíð. EB L 230, 19.08.91, bls. 1.) 
(2) Stjtíð. ESB L 177, 16.07.03, bls. 12.) 
(3) Stjtíð. EB L 168, 27.06.02, bls. 14.) 
(4) COM(2001) 444, lokagerð. 
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VIÐAUKI 
 

SKRÁ YFIR VIRKU EFNIN SEM UM GETUR Í 1. GR. 
 

A. Efnafræðilega virk efni 
 

(2E,13Z)-oktadekadíen-1-ýl-asetat 

(3E,13Z)-oktadekadíen-1-ýl-asetat 

(3Z,13Z)-oktadekadíen-1-ýl-asetat 

(7E,9E)-dódekadíenýlasetat 

(7E,9Z)-dódekadíenýlasetat 

(7Z,11E)-hexadekadíen-1-ýl-asetat 

(7Z,11Z)-hexadekadíen-1-ýl-asetat 

(9Z,12E)-tetradekadíen-1-ýl-asetat 

(E)-11-tetradekenýlasetat 

(E)-8-dódekenýlasetat 

(E,E)-8,10-dódekadíen-1-ól 

(E/Z)-8-dódekenýlasetat 

(E/Z)-9-dódeken-1-ól 

(E/Z)-9-dódekenýlasetat 

(Z)-11-hexadeken-1-ól 

(Z)-11-hexadeken-1-ýl-asetat 

(Z)-11-hexadekenal 

(Z)-11-tetradeken-1-ýl-asetat 

(Z)-13-hexadeken-11-ýnýl-asetat 

(Z)-13-oktadekenal 

(Z)-7-tetradekenal 

(Z)-8-dódekenól 

(Z)-8-dódekenýlasetat 

(Z)-9-dódekenýlasetat 

(Z)-9-hexadekenal 

(Z)-9-tetradekenýlasetat 

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-dókósatetraen-1-ýl-ísóbútýrat 

1,4-díamínóbútan (pútreskín) 

1,7-díoxaspíró-5,5-undekan 

1-dekanól 

1-naftýlasetamíð 

1-naftýlediksýra 

1-naftýlediksýruetýlestri 

1-tetradekanól 

2,6,6-trímetýlbísýkló(3.1.1)hept-2-en-4-ól 

2-naftýloxýasetamíð 

2-naftýloxýediksýra 

2-fenýlfenól (ásamt natríumsalti) 

3,7,11-trímetýl-1,6,10-dodekatríen-3-ól (nerólídól) 

3,7-dímetýl-2,6-oktadíen-1-ól (geraníól) 

5-deken-1-ól 

Deken-1-ýl-asetat 

6-bensýladenín 

Ediksýra 

Álammoníumsúlfat 

Álfosfíð 

Álsúlfat 

 

Í flokknum amínósýrur: 

Gamma-amínósmjörsýra 

L-glútamínsýra 

L-trýptófan 

 

Ammoníumasetat 

Ammoníumkarbónat 

Antrakínón 

Asadíraktín 

Beinaolía 

Bródífakúm 

Brómadíólón 

Kalsíumkarbíð 

Kalsíumklóríð 

Koltvísýringur 

Kítósan 

KlóralósKlórfasínon 

Sis-seatín 

Sítrónellól 

Sítruskjarni 

Systeín 

Denatoníumbensóat 

Dídekýldímetýlammoníumklóríð 

Dífenakúm 

Dódekan-1-ýl-asetat 

Dódekýlalkóhól 

EDTA (etýlendíamíntetraasetat) og sölt þess 

Etanól 

Etoxýkvín 

Etýlen 

Farnesól/(Z,E)-3,7,11-trímetýl-2,6,10-dódekatríen-1-ól 
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Í flokknum fitusýrur: 

Dekansýra 

Fitusýrumetýlestri 

Fitusýrukalíumsalt 

Heptansýra 

Oktansýra 

Olíusýra 

Pelargonsýra 

 

Fitualkóhól 

Fólínsýra 

Formaldehýð 

Maurasýra 

Hvítlaukskjarni 

Gelatín 

Gibberellsýra 

Gibberellín 

Glútaraldehýð 

Greipaldinsfrækjarni 

Vetnisperoxíð 

Vatnsrofin prótín 

Indólýlediksýra 

Indólýlsmjörsýra 

Járnsúlfat 

Kaólín 

Kísilgúr (vatnað kísíltvíoxíð) 

Lesitín 

Brennisteinskalk 

Magnesíumfosfíð 

Maltódextrín 

Morgunfrúarkjarni (marigold extract) 

Metýlnónýlketon 

Kjarni mimosa tenuiflora 

Nikótín 

Paraffínolía 

Pipar 

Perediksýra 

Jarðolíur 

Foxím 

Í flokknum plöntuolíur: 

Sólberjabrumolía 

Sítrónelluolía 

Negulolía 

Sprotarunnaolía (daphne oil) 

Ilmkjarnaolía (evgenól) 
Ilmkjarnaolíur 

Ilmviðarolía (eucalyptus oil) 

Balsamviðarolía (Gaiac Wood oil) 

Hvítlauksolía 

Sítrónugrasolía 

Meiranolía 

Ólífuolía 

Appelsínuolía 

Furuolía 

Repjufræsolía 

Sojaolía 

Garðmintuolía 

Sólblómaolía 

Timíanolía 

Ilmberkjuolía (Ylang-Ylang oil) 

 

Kalíumvetniskarbónat 

Kalíumpermanganat 

Pýretrín 

Kvarssandur 

Beiskjuviður (quassia) 

 

Í flokknum fæliefni (vegna lyktar) úr dýra- eða jurtaríkinu: 

 

Blóðmjöl 

Ilmkjarnaolíur 

Fitusýrur, úr fisklýsi 

Fisklýsi 

Kindamör 

Furuolía 

Hrá furuolía 

 

Rótenón 

Sjávarþörungar 

Þörungar 

Natríumálsílikat 

Natríumvetniskarbónat 

Natríumhýpóklórít 

Natríumlárýlsúlfat 

Natríummetabísúlfít 

Natríum-p-tólúensúlfonklóramíð 

Brennisteinn og brennisteinsdíoxíð 

Brennisteinssýra 

Tríkalsíumfosfat 

Trímetýlamínhýdróklóríð 

Þvagefni 

Hveitiglúten 
Sinkfosfíð 
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B. Örverur 
 

Bacillus sphaericus 

Bacillus thuringiensis, undirtegund aizawai 

Bacillus thuringiensis, undirtegund israelensis 

Bacillus thuringiensis, undirtegund kurstaki 

Bacillus thuringiensis, undirtegund tenebrionis 

Beauveria bassiana 

Beauveria brongniartii (samheiti B. tenella) 

Cydia pomonella granulosis-veira 
Metarhizium anisopliae 

Veira sem veldur kjarnmargflötungaveiki (nuclear polyhedrosis) í 
flugnategundinni Neodiprion sertifer 

Phlebiopsis gigantea 

Streptomyces griseoviridis 

Trichoderma harzianum 

Trichoderma polysporum 

Trichoderma viride 

Verticillium dahliae 
Verticillium lecanii 

 

 
 
 
 
 
 


