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                         TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2003/68/EB                              2006/EES/15/16 

frá 11. júlí 2003 

um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virku efnunum 
 trífloxýstróbíni, karfentrasónetýli, mesótríoni, fenamídoni og ísoxaflútóli (*) 

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 framkvæmdastjórnar-
innar 2003/39/EB (2), einkum 1. mgr. 6. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Í samræmi við 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 91/414/EBE 

barst yfirvöldum í Breska konungsríkinu hinn 28. jan-
úar 1998 umsókn frá Novartis Crop Protection UK 
Ltd um skráningu virka efnisins trífloxýstróbíns í 
I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Efnið var síðar 
flutt til Bayer CropScience sem nú er umsækjandi. 
Staðfest var með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
1999/43/EB (3) að tilskildu skjölin væru fullfrágengin 
að því leyti að þau fullnægðu í aðalatriðum gagna- og 
upplýsingakröfunum í II. og III. viðauka við tilskipun 
91/414/EBE. 

2) Yfirvöldum í Frakklandi barst umsókn skv. 2. mgr. 
6. gr. tilskipunar 91/414/EBE hinn 14. febrúar 1996 
frá FMC Europe NV (nú FMC Chemical sprl) varð-
andi karfentrasónetýl. Í ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 97/362/EB (4) var því lýst yfir að umsóknin 
væri fullfrágengin. 

3) Yfirvöldum í Breska konungsríkinu barst umsókn 
skv. 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 91/414/EBE hinn 
23. apríl 1998 frá Zeneca Agrochemicals UK (nú 
Syngenta) varðandi mesótríon. Í ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 1999/392/EB (5) var því lýst yfir 
að umsóknin væri fullfrágengin. 

4) Yfirvöldum í Frakklandi barst umsókn skv. 2. mgr. 
6. gr. tilskipunar 91/414/EBE hinn 15. september 
1999 frá Rhone Poulenc Agri SA (nú Bayer 
CropScience) varðandi fenamídon. Í ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2000/251/EB (6) var því lýst yfir 
að umsóknin væri fullfrágengin. 

5) Yfirvöldum í Hollandi barst umsókn skv. 2. mgr. 
6. gr. tilskipunar 91/414/EBE hinn 6. mars 1996 frá 
Rhône-Poulenc Agro SA (nú Bayer CropScience) 
varðandi ísoxaflútól. Í ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 96/524/EB (7) var því lýst yfir að umsóknin 
væri fullfrágengin. 

________________  

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 177, 16.7.2003, bls. 12. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 174/2003 frá 
5. desember 2003 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15, 25.3.2004, bls. 12. 

(1) Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 124, 20.5.2003, bls. 30. 
(3) Stjtíð. EB L 14, 19.1.1999, bls. 30. 
(4) Stjtíð. EB L 152, 11.6.1999, bls. 31. 
(5) Stjtíð. EB L 148, 15.6.1999, bls. 44. 
(6) Stjtíð. EB L 78, 29.3.2000, bls. 26. 
(7)   Stjtíð. EB L 220, 30.8.1996, bls. 27. 

6) Áhrif þessara virku efna á heilbrigði manna og um-
hverfið hafa verið metin, í samræmi við ákvæði 2. og 
4. mgr. 6. gr. tilskipunar 91/414/EBE, með tilliti til 
þeirrar notkunar sem umsækjendur hafa í huga. Til-
nefndu skýrslugjafaríkin lögðu drög að matsskýrslum 
um efnin fyrir framkvæmdastjórnina 19. apríl 2000 
(trífloxýstróbín), 14. maí 1998 (karfentrasónetýl), 
17. desember 1999 (mesótríon), 14. maí 1998 (fen-
amídon) og 20. febrúar 1997 (ísoxaflútól). 

7) Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa endurskoð-
að drögin að matsskýrslunum innan ramma fasta-
nefndarinnar um matvælaferli og heilbrigði dýra. 
Endurskoðuninni lauk 15. apríl 2003 með endurmats-
skýrslum framkvæmdastjórnarinnar um mesótríon, 
trífloxýstróbín, karfentrasónetýl, fenamídon og ísoxa-
flútól. 

8) Endurskoðunin á trífloxýstróbíni og fenamídoni leiddi 
ekki í ljós nein þau álitaefni eða vandamál er gæfu 
tilefni til samráðs við vísindanefndina um plöntur. 

9) Að því er varðar karfentrasónetýl hafa gögn úr endur-
skoðuninni og upplýsingar verið lagðar fyrir vísinda-
nefndina um plöntur til sérstakrar umfjöllunar. Farið 
var fram á að nefndin fjallaði um hvaða þýðingu 
aukið magn af sérstöku porfýríni sem greindist í 
tilraunadýrum hefði fyrir menn. Nefndin lét í ljós það 
álit sitt (8) að áhrif porfýrínstyrksins sem greindist í 
tilraunadýrunum hefði þýðingu fyrir menn en að 
ekkert benti til þess að menn séu næmari fyrir 
áhrifunum en dýr. Að auki benti vísindanefndin á að 
þrjú óþekkt, skautuð efnasambönd greindust í hrip-
mæli. Tilkynnandinn var því beðinn um að gera 
athugasemdir við hvaða þýðingu þessi þrjú efna-
sambönd hefðu. Tilkynnandinn lét þessar viðbótar-
upplýsingar í té í kjölfarið og nefndin mat þær. 
Nefndin ályktaði í mati sínu á nýju gögnunum að 
þessi skautuðu efnasambönd hefðu enga óviðunandi 
visteiturefnafræðilega eða eiturefnafræðilega áhættu í 
för með sér. 

________________  

(8) Álit vísindanefndarinnar um plöntur að því er varðar mat á 
karfentrasónetýli samkvæmt tilskipun 91/417/EB um markaðssetningu 
plöntuvarnarefna SCP/CARFEN/002-lokaútgáfa, samþykkt 26. janúar 
2001. 
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10) Að því er varðar mesótríon var farið fram á að 

nefndin fjallaði um hvort rotta væri hentugt dýralíkan 
fyrir útgiskun á eiturefnafræðilegum eiginleikum 
mesótríons í mönnum og var henni boðið að meta 
hvort hægt væri að tengja skaðleg áhrif, sem koma 
fram í marklíffærum (í dýralíkönum sem og mönn-
um), við sérstök styrkleikamörk týrósíns í blóðvökva. 
Nefndin ályktaði í áliti sínu (1) að þar eð hvarfafræði 
týrosíns er svipuð hjá músum og mönnum, má líta svo 
á að músin sé betra dýralíkan en rottan að því er 
varðar áhættumat fyrir menn. Nefndin ályktaði enn 
frekar að ekki mætti búast við merkjum eða einkenn-
um skaðlegra áhrifa í mönnum þegar styrkur týrosíns í 
blóðvökva væri undir 800 til 1000 nmól/ml.  

 

11) Að því er varðar ísoxaflútól var farið fram á að 
vísindanefndin fjallaði um þau eiturefnafræðilegu og 
visteiturefnafræðilegu áhrif sem niðurbrotsefni virka 
efnisins (RPA 203328) hefur, um tölfræðilega grein-
ingu á æxlistilfellum í tveggja ára rotturannsókninni 
og um athuganir á áhrifum á afkvæmi tilraunadýra. 
Vísindanefndin benti í áliti sínu (2) á að niðurbrots-
efnið RPA 203328 gæti í versta falli lekið út í grunn-
vatn, í styrk sem er áætlaður meiri en 0,1 ppb. 
Nefndin greindi engin eiturefnafræðileg eða visteitur-
efnafræðileg vandamál að því er varðar niðurbrots-
efnið. Nefndin greindi heldur engin vandamál sem 
tengdust krabbameinsvaldandi áhrifum eða áhrifum á 
þroskun að því er varðar menn.  

Farið var fram á við nefndina í annarri umfjöllun um 
sömu efni að hún fjallaði um viðeigandi hvarfafræði 
niðurbrots sem lagt verður til grundvallar líkan-
reikningi á því hvernig útskolun er háttað. Nefndin 
taldi að færibreyturnar sem voru notaðar í 
reiknilíkönunum væru ekki nægjanlega rökstuddar og 
helmingunartími á niðurbroti umbrotsefnisins RPA 
203328 kunni að hafa verið vanmetinn (3).  

Líkanreikningur á því hvernig útskolun ísoxaflútóls og 
niðurbrotsefnis þess er háttað var í kjölfarið endur-
skoðaður með hliðsjón af tillögu vísindanefndarinnar. 

 

12) Mismunandi rannsóknir hafa leitt í ljós að gera má ráð 
fyrir að plöntuvarnarefni, sem innihalda viðkomandi 
virk efni, uppfylli almennt kröfurnar, sem mælt er 
fyrir um í a- og b-lið 1. mgr. 5. gr. og 3. mgr. 5. gr. 
tilskipunar 91/414/EBE, einkum að því er varðar 
notkunaraðferðirnar sem voru skoðaðar og tíundaðar í 
endurmatsskýrslu framkvæmdastjórnarinnar. Því 

________________  

(1) Álit vísindanefndarinnar um plöntur að því er varðar mat á mesótríoni 
samkvæmt tilskipun 91/414/EBE um markaðssetningu 
plöntuvarnarefna SCP/MESOTRI/002-lokaútgáfa frá 18. júlí 2002. 

(2) Álit vísindanefndarinnar um plöntur að því er varðar að bæta 
ísoxaflútóli við 1. viðauka tilskipunar 91/414/EBE um 
markaðssetningu plöntuvarnarefna SCP/ISOXA/012-lokaútgáfa frá 
3. júní 1999. 

(3) Álit vísindanefndarinnar um plöntur varðandi viðbótarspurningar 
framkvæmdastjórnarinnar um mat á ísoxaflútóli með hliðsjón af 
tilskipun91/414/EBE. SCP/ISOXAFLUTOLE-bis-002 lokaútgáfa frá 
30. janúar 2003. 

þykir rétt að skrá mesótríon, trífloxýstróbín, karfen-
trasónetýl, fenamídon og ísoxaflútól í I. viðauka til að 
tryggja að unnt sé að veita leyfi fyrir plöntuvarnarefni 
sem innihalda þessi virku efni í öllum aðildarríkjum í 
samræmi við ákvæði tilskipunarinnar. 

 

13) Að skráningu lokinni skulu aðildarríkin fá hæfilegan 
frest til að hrinda ákvæðum tilskipunar 91/414/EBE í 
framkvæmd að því er varðar plöntuvarnarefni sem 
innihalda trífloxýstróbín, karfentrasónetýl, mesótríon, 
fenamídon og ísoxaflútól, einkum til að endurskoða 
gildandi bráðabirgðaleyfi og, innan þessa frests, að 
breyta þessum leyfum í full leyfi, breyta þeim eða 
afturkalla, í samræmi við ákvæði tilskipunar 
91/414/EBE. 

 

14) Rétt þykir því að breyta tilskipun 91/414/EBE til 
samræmis við það. 

 

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

 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE er hér með 
breytt í samræmi við viðaukann við þessa tilskipun. 

 

2. gr. 

 

Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en 31. mars 2004. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 

 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 1. apríl 2004. 

 

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. 

 

3. gr. 

 

1. Aðildarríkin skulu endurskoða leyfið fyrir hvert plöntu-
varnarefni sem inniheldur trífloxýstróbín, karfentrasónetýl, 
mesótríon, fenamídon eða ísoxaflútól til að ganga úr skugga 
um að skilyrðin, er varða þessi virku efni og eru sett fram í 
I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE, hafi verið uppfyllt. 
Þau skulu breyta leyfunum eða afturkalla þau í samræmi við 
tilskipun 91/414/EBE eigi síðar en 31. mars 2004 ef nauð-
syn krefur. 
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2. Aðildarríkin skulu, eigi síðar en 30. september 2004, 
endurmeta hvert leyfilegt plöntuvarnarefni, sem inniheldur 
trífloxýstróbín, karfentrasónetýl, mesótríon, fenamídon eða 
ísoxaflútól, annaðhvort sem eina virka efnið eða eitt af 
nokkrum virkum efnum sem eru öll skráð í I. viðauka við 
tilskipun 91/414/EBE, og skal endurmatið vera í samræmi 
við samræmdu meginreglurnar sem kveðið er á um í 
VI. viðauka við tilskipun 91/414/EBE á grundvelli tilskil-
inna skjala sem uppfylla kröfurnar í III. viðauka við hana. 
Þau skulu ákvarða á grundvelli matsins hvort varan uppfylli 
skilyrðin sem eru sett fram í b-, c-, d- og e-lið 1. mgr. 4. gr. 
tilskipunar 91/414/EBE. Ef nauðsyn krefur, og eigi síðar en 
31. mars 2005, skulu þau breyta eða afturkalla leyfið fyrir 
hvert slíkt plöntuvarnarefni. 

4. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi 1. október 2003. 

 
5. gr. 

 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 11. júlí 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 

 
 



   
 

VIÐAUKI 

Í I. viðauka er eftirfarandi línum bætt við í lok töflunnar: 

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

„59 Trífloxýstróbín 

CAS-nr. 141517-21-7 

CIPAC-nr. 617 

Metýl (E)-metoxýimínó- 

{(E)-a-[1-a-(a,a,a-tríflúr-m-
tólýl) etýlidenamínóoxýl]-o-
tólýl} asetat 

960 g/kg 1. október 2003 30. september 2013 Einungis má leyfa að efnið sé notað til sveppaeyðingar. 

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í VI. við-
auka skal taka tillit til niðurstaðna endurmatsskýrslunnar 
um trífloxýstróbín, einkum I. og II. viðbætis við hana, í 
lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferli og heilbrigði 
dýra frá 15. apríl 2003. Í þessu heildarmati: 

— skulu aðildarríkin gefa verndun grunnvatns sérstakan 
gaum þegar virka efnið er notað á svæðum sem eru 
viðkvæm að því er varðar jarðvegs- eða veðurfars-
þætti. 

Gera skal ráðstafanir til að draga úr áhættu og/eða taka 
upp vöktunaráætlun þar sem við á. 

60 Karfentrasónetýl 

CAS-nr. 128639-02.1 

CIPAC-nr. 587 

 

Etýl (RS)-2-klór-3-[2-klór-5-
(4-díflúrmetýl-4,5-díhýdró-3-
metýl-5oxó-1H 1,2,4-tríasól-1-
yl)-4-flúrfenýl]própíónat  

900 g/kg 

 

1 .október 2003 30. september 2013 Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem illgresiseyðir. 

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í VI. við-
auka skal taka tillit til niðurstaðna endurmatsskýrslunnar 
um karfentrasónetýl, einkum I. og II. viðbætis við hana, í 
lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferli og heilbrigði 
dýra frá 15. apríl 2003. Í þessu heildarmati: 

— skulu aðildarríkin gefa verndun grunnvatns sérstakan 
gaum þegar virka efnið er notað á svæðum sem eru 
viðkvæm að því er varðar jarðvegs- eða veðurfars-
þætti. 

Gera skal ráðstafanir til að draga úr áhættu þar sem það á 
við. 

61 Mesótríon 

CAS-nr. 104206-8 

CIPAC-nr. 625 

2-(4-mesýl-2-nítróbensóýl) 
sýklóhexan -1,3-díon 

920 g/kg 

1-sýanó-6-(metýlsúlfónýl)-7-
nítró-9H-xanten-9-ón er 
óhreinleiki í framleiðslu sem 
telst eiturefnafræðilegt vanda-
mál og verður að haldast undir 
0,0002% (massahlutfall) í 
tæknilegu vörunni. 

1. október 2003 30. september 2013 Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem illgresiseyðir. 

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í VI. við-
auka skal taka tillit til niðurstaðna endurmatsskýrslunnar 
um mesótríon, einkum I. og II. viðbætis við hana, í loka-
gerð frá hendi fastanefndarinnar um matvælaferli og 
heilbrigði dýra frá 15. apríl 2003. 
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Nr. Almennt heiti, 
Kenninúmer IUPAC-heiti Hreinleiki (1) Gildistaka Skráning rennur út Sérákvæði 

62 Fenamídon 

CAS-nr. 161326-34-7 

CIPAC-nr. 650 

(S)-5-metýl-2-metýlþíó-5-
fenýl-3-fenýlamínó-3,5-
díhýdróímídasól-4-ón 

975 g/kg 1 október 2003 30. september 2013 Einungis má leyfa að efnið sé notað til sveppaeyðingar. 

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í VI. við-
auka skal taka tillit til niðurstaðna endurmatsskýrslunnar 
um fenamídon, einkum I. og II. viðbætis við hana, í loka-
gerð fastanefndarinnar um matvælaferli og heilbrigði 
dýra frá 15. apríl 2003. Við heildarmatið skulu aðildar-
ríkin: 

— gefa verndun grunnvatns sérstakan gaum þegar virka 
efnið er notað á svæðum sem eru viðkvæm að því er 
varðar jarðvegs- eða veðurfarsþætti, 

— gefa vernd liðdýra utan markhóps sérstakan gaum, 

— gefa vernd vatnalífvera sérstakan gaum. 

Gera skal ráðstafanir til að draga úr áhættu þar sem það á 
við. 

63 Ísoxaflútól 

CAS-nr. 141112-29-0 

CIPAC-nr. 575 

5-sýklóprópýl-4-(2-
metýlsúlfónýl-4-
tríflúrmetýlbensóýl) ísoxasól 

950 g/kg 1 október 2003 30. september 2013 Eingöngu má leyfa að nota efnið sem illgresiseyði. 

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í VI. við-
auka skal taka tillit til niðurstaðnanna í endurmats-
skýrslunni um ísoxaflútól, einkum I. og II. viðbætis 
hennar, í lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferli og 
heilbrigði dýra frá 15. apríl 2003. Við heildarmatið skulu 
aðildarríkin: 

— gefa verndun grunnvatns sérstakan gaum þegar virka 
efnið er notað á svæðum sem eru viðkvæm að því er 
varðar jarðvegs- eða veðurfarsþætti.  

Gera skal ráðstafanir til að draga úr áhættu eða taka upp 
vöktunaráætlanir þar sem það á við. 

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

 
 

N
r. 15/80 

 
EES-viðbæ

tir við Stjórnartíðindi Evrópusam
bandsins

23.3.2006


