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                   TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2003/70/EB                        2006/EES/30/06 

frá 17. júlí 2003 

um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virku efnunum mekóprópi,  
mekóprópi-P og própíkónasóli (*) 

 

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 2003/68/EB (2), einkum 1. mgr. 6. gr., 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) 

nr. 3600/92 frá 11. desember 1992 um nákvæmar 
reglur um framkvæmd fyrsta áfanga vinnuáætlunar 
sem um getur í 2. mgr. 8. gr. tilskipunar ráðsins 
91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnar-
efna (3), eins og henni var síðast breytt með reglugerð 
(EB) nr. 2266/2000 (4), er skrá yfir virk efni sem meta 
skal með tilliti til hugsanlegrar skráningar þeirra í 
I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Í þessari skrá eru 
mekópróp, mekópróp-P og própíkónasól. 

2) Áhrif þessara virku efna á heilsu manna og umhverfið 
hafa verið metin í samræmi við ákvæðin, sem mælt er 
fyrir um í reglugerð (EBE) nr. 3600/92, að því er 
varðar þá notkun sem tilkynnendur hafa lagt til. Á 
grundvelli reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 933/94 frá 27. apríl 1994 um ákvæði til 
framkvæmdar reglugerð (EBE) nr. 3600/92 að því er 
varðar virk efni í plöntuvarnarefnum og um til-
nefningu skýrslugjafarríkja (5), eins og henni var 
síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 2230/95 (6), voru 
eftirfarandi skýrslugjafarríki tilnefnd og lögðu þau 
viðeigandi matsskýrslur og tilmæli fyrir fram-
kvæmdastjórnina í samræmi við c-lið 1. mgr. 7. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 3600/92. Mekópróp: skýrslu-
gjafaraðildarríkið Danmörk lagði fram allar við-
eigandi upplýsingar 31. ágúst 1999, mekópróp-P: 
skýrslugjafaraðildarríkið Danmörk lagði fram allar 
viðeigandi upplýsingar 7. janúar 1999, própíkónasól: 
skýrslugjafarríkið Finnland lagði fram allar 
viðeigandi upplýsingar 30. nóvember 1998. 

3) Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa endurmetið 
matsskýrslurnar innan fastanefndarinnar um matvæla-
ferli og heilbrigði dýra. 

4) Endurmati á öllum virku efnunum lauk 15. apríl 2003 
með endurmatsskýrslum framkvæmdastjórnarinnar 
um mekópróp, mekópróp-P og própíkónasól. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 184, 23.7.2003, bls. 9. 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, 19.8.1991, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 177, 16.7.2003, bls. 12. 
(3) Stjtíð. EB L 366, 15.12.1992, bls. 10. 
(4) Stjtíð. EB L 259, 13.10.2000, bls. 27. 
(5) Stjtíð. EB L 107, 28.4.1994, bls. 8. 
(6) Stjtíð. EB L 225, 22.9.1995, bls. 1. 

5) Endurmat á mekóprópi, mekóprópi-P og 
própíkónasóli leiddi ekki í ljós nein álitaefni eða 
vandamál er gæfu tilefni til samráðs við vísinda-
nefndina um plöntur. 

 

6) Margs konar rannsóknir hafa leitt í ljós að gera má ráð 
fyrir að plöntuvarnarefni, sem innihalda mekópróp, 
mekópróp-P og própíkónasól, fullnægi almennt 
kröfunum, sem mælt er fyrir um í a- og b-lið 1. mgr. 
5. gr. tilskipunar 91/414/EBE, einkum að því er 
varðar þá notkun sem var rannsökuð og lýst í 
endurmatsskýrslu framkvæmdastjórnarinnar. Því er 
rétt að bæta þessum virku efnum við í I. viðauka til 
þess að tryggja að unnt sé að veita leyfi í öllum 
aðildarríkjunum fyrir plöntuvarnarefnum, sem inni-
halda þessi virku efni, í samræmi við ákvæði þeirrar 
tilskipunar. 

 

7) Endurmatsskýrsla framkvæmdastjórnarinnar er nauð-
synleg til að tryggja rétta framkvæmd aðildarríkjanna 
á nokkrum þáttum samræmdu meginreglnanna sem 
mælt er fyrir um í tilskipun 91/414/EBE. Því þykir 
rétt að kveða á um að aðildarríkin sjái til þess að 
lokagerð endurmatsskýrslunnar sé eða verði að-
gengileg öllum hagsmunaaðilum en það á þó ekki við 
um trúnaðarupplýsingar í henni. 

 

8) Áður en virkt efni er skráð í I. viðauka skal veita 
hæfilegan frest svo að aðildarríkin og hagsmunaaðilar 
geti búið sig undir að fullnægja nýjum kröfum sem 
fylgja skráningunni. 

 

9) Eftir skráningu skulu aðildarríkin fá hæfilegan frest til 
að hrinda ákvæðum tilskipunar 91/414/EBE í fram-
kvæmd að því er varðar plöntuvarnarefni, sem inni-
halda mekópróp, mekópróp-P og própíkónasól, og 
einkum til að endurmeta gildandi leyfi til að tryggja 
að skilyrðin varðandi þessi virku efni, sem sett eru 
fram í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE, séu upp-
fyllt. Veita skal lengri frest til að leggja fram og meta 
fullnaðarmálsskjölin um hvert plöntuvarnarefni í sam-
ræmi við samræmdu meginreglurnar sem mælt er 
fyrir um í tilskipun 91/414/EBE. 

 

10) Því þykir rétt að breyta tilskipun 91/414/EBE til 
samræmis við það. 
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11) 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 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 30. nóvember 2004. Þau skulu tilkynna það fram-
kvæmdastjórninni þegar í stað. 
 
Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 1. desember 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 endurmeta heimildina fyrir hvert 
plöntuvarnarefni, sem inniheldur mekópróp, mekópróp-P og 
própíkónasól, til að ganga úr skugga um að skilyrðin, er 
varða þessi virku efni og eru sett fram í I. viðauka við til-
skipun 91/414/EBE, hafi verið uppfyllt. Ef nauðsyn krefur, 
og eigi síðar en 30. nóvember 2004, skulu þau breyta 
leyfinu eða afturkalla það. 

2. Aðildarríkin skulu endurmeta hvert leyft 
plöntuvarnarefni sem inniheldur mekópróp, mekópróp-P 
eða própíkónasól, annaðhvort sem eina virka efnið eða sem 
eitt af nokkrum virkum efnum sem hafa öll verið skráð í 
I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE eigi síðar en 31. maí 
2004, og skal endurmatið vera í samræmi við samræmdu 
meginreglurnar, sem kveðið er á um í VI. viðauka við 
tilskipun 91/414/EBE, á grundvelli málsskjala sem uppfylla 
kröfurnar í III. viðauka við tilskipunina. Þau skulu ákvarða 
á grundvelli matsins hvort efnið 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. maí 
2008, skulu þau breyta leyfinu eða afturkalla það. 
 

4. gr. 

 

Tilskipun þessi öðlast gildi 1. júní 2004. 

 

5. gr. 

 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 17. júlí 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri 
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VIÐAUKI 
 
Bæta skal eftirfarandi færslum við aftast í töflunni í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE: 
 

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

„56 Mekópróp 
CAS-númer 7085-
19-0 CIPAC-númer 
51 

(RS)-2-(4-klór-ó-
tólýloxý)-própíónsýra 

930 g/kg 1. júní 2004 31. maí 2014 

      

Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem illgresiseyðir.

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í
VI. viðauka skal taka tillit til niðurstaðna endur-
matsskýrslunnar um mekópróp, einkum I. og
II. viðbætis við hana, í lokagerð frá hendi fasta-
nefndarinnar um matvælaferli og heilbrigði dýra frá 15.
apríl 2003. Í þessu heildarmati skulu aðildarríkin: 

      — gefa sérstakan gaum að mögulegri mengun 
grunnvatns þegar virka efnið er notað á svæðum 
sem eru viðkvæm að því er varðar jarðvegs- eða 
veðurfarsþætti. Skilyrði fyrir leyfi skulu taka til 
ráðstafana sem miða að því að draga úr áhættu eftir 
því sem við á, 

      — gefa vernd liðdýra utan markhóps sérstakan gaum. 
Gera skal ráðstafanir til að draga úr áhættu eftir því 
sem við á. 

57 Mekópróp-P 
CAS-númer 16484-
77-8 
CIPAC-númer 475 

(R)-2-(4-klór-ó-
tólýloxý)-própíónsýra 

860 g/kg 1. júní 2004 31. maí 2014 

      

Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem illgresiseyðir.

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í
VI. viðauka skal taka tillit til niðurstaðna endur-
matsskýrslunnar um mekópróp-P, einkum I. og
II. viðbætis við hana, í lokagerð frá hendi fasta-
nefndarinnar um matvælaferli og heilbrigði dýra frá 15.
apríl 2003. Í þessu heildarmati skulu aðildarríkin: 

      — gefa sérstakan gaum að mögulegri mengun 
grunnvatns þegar virka efnið er notað á svæðum 
sem eru viðkvæm að því er varðar jarðvegs- eða 
veðurfarsþætti. Í skilyrðum fyrir leyfi skulu felast 
ráðstafanir til að draga úr áhættu ef við á. 
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Nr. Almennt heiti, kenninúmer IUPAC-heiti Hreinleiki (1) Gildistaka Skráning rennur út Sérákvæði 

Einungis má leyfa að efnið sé notað sem sveppaeyðir. 

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í
VI. viðauka skal taka tillit til niðurstaðna endur-
matsskýrslunnar um própíkónasól, einkum I. og
II. viðbætis við hana, í lokagerð frá hendi fasta-
nefndarinnar um matvælaferli og heilbrigði dýra frá 15.
apríl 2003. Í þessu heildarmati skulu aðildarríkin: 

— gefa vernd liðdýra utan markhóps og vatnalífvera
sérstakan gaum. Skilyrði fyrir leyfi skulu taka til
ráðstafana sem miða að því að draga úr áhættu eftir
því sem við á, 

58 Própíkónasól 
CAS-númer 60207-
90-1 
CIPAC-númer 408 

(±)-1-[2-(2,4-
díklórfenýl)-4-própýl-
1,3-díoxólan-2-ýlmetýl]-
1H-1,2,4-tríasól  

920 g/kg 1. júní 2004 31. maí 2014 

— gefa sérstakan gaum að vernd jarðvegslífvera þegar
stærð skammta er yfir 625 g af virku efni á hektara
(t.d. við notkun á grasflatir). Í skilyrðum fyrir leyfi
skulu felast ráðstafanir til að draga úr áhættu (t.d.
áætlun um notkun á tiltekna bletti) ef við á. 

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