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                      TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2003/84/EB                     2006/EES/30/10 

frá 25. september 2003 

um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virku efnunum 
flúrtamoni, flúfenaseti, joðsúlfúroni, dímetenamíði-p, píkoxýstróbíni, fosþíasati og 

silþíófami (*) 

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 2003/79/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 Frakklandi 15. febrúar 1994 
umsókn Rhône-Poulenc Agro France (nú Bayer 
CropScience) um skráningu virka efnisins flúrtamons 
í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Staðfest var 
með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
1996/341/EB (3) að málsskjölin væru fullgerð að því 
leyti að líta mætti svo á að þau fullnægðu í aðal-
atriðum 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 1. febrúar 1996 frá 
Bayer AG (nú Bayer CropScience) varðandi 
flúfenaset (áður nefnt: flúþíamíð). Í ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 97/362/EB (4) var því lýst 
yfir að umsóknin væri fullfrágengin. 

 
3) Yfirvöldum í Þýskalandi barst umsókn skv. 2. mgr. 

6. gr. tilskipunar 91/414/EBE hinn 14. desember 1998 
frá Hoechst Schering AgrEvo GmbH (nú Bayer 
CropScience) varðandi joðsúlfúron (sem móðurefni 
joðsúlfúronmetýlnatríums). Í ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 1999/392/EB (5) var því lýst yfir að 
umsóknin væri fullfrágengin. 

 
4) Yfirvöldum í Þýskalandi barst umsókn skv. 2. mgr. 

6. gr. tilskipunar 91/414/EBE hinn 16. apríl 1999 frá 
BASF AG varðandi dímetenamíð-p. Í ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 1999/555/EB (6) var því 
lýst yfir að umsóknin væri fullfrágengin. 

 
5) Yfirvöldum á Írlandi barst umsókn skv. 2. mgr. 6. gr. 

tilskipunar 91/414/EBE hinn 26. maí 1999 frá Zeneca 
Agrochemicals (nú Syngenta) varðandi píkoxýstróbín. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 247, 30.9.2003, bls. 20. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 5/2004 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. 8. 

 (1) Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 228, 12.9.2003, bls. 11. 
(3) Stjtíð. EB L 130, 31.5.1996, bls. 20. 
(4) Stjtíð. EB L 152, 11.6.1997, bls. 31. 
(5) Stjtíð. EB L 148, 15.6.1999, bls. 44. 
(6) Stjtíð. EB L 210, 10.8.1999, bls. 22. 

Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/555/EB 
var því lýst yfir að umsóknin væri fullfrágengin. 

 
6) Yfirvöldum í Breska konungsríkinu barst umsókn 

skv. 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 91/414/EBE hinn 
5. mars 1996 frá ISK Biosciences Europe SA 
varðandi fosþíasat. Í ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 97/362/EB var því lýst yfir að umsóknin 
væri fullfrágengin. 

 
7) Yfirvöldum á Írlandi barst umsókn skv. 2. mgr. 6. gr. 

tilskipunar 91/414/EBE hinn 14. desember 1998 frá 
Monsanto Crop Protection varðandi silþíófam 
(silthiofam) (áður nefnt: silþíófam (silthiopham)). Í 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/392/EB var 
því lýst yfir að umsóknin væri fullfrágengin. 

 
8) 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. 
Tilnefndu skýrslugjafaraðildarríkin lögðu drög að 
matsskýrslum um efnin fyrir framkvæmdastjórnina 
21. maí 1997 (flúrtamon), 6. janúar 1998 (flúfenaset), 
30. maí 2000 (joðsúlfúron), 26. september 2000 
(dímetenamíð-p), 11. júní (píkoxýstróbín), 18. mars 
1998 (fosþíasat) og 2. október 2000 (silþíófam). 

 
9) Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa endurmetið 

drögin að matsskýrslunum innan ramma fasta-
nefndarinnar um matvælaferli og heilbrigði dýra. 
Endurmatinu lauk 4. júlí 2003 með endur-
matsskýrslum framkvæmdastjórnarinnar um flúr-
tamon, flúfenaset, joðsúlfúron, dímetenamíð-p, 
píkoxýstróbín, fosþíasat og silþíófam. 

 
10) Endurmat á joðsúlfúroni, dímetenamíði-p, pík-

oxýstróbíni og silþíófami leiddi ekki í ljós nein álita-
efni eða vandamál er gæfu tilefni til samráðs við 
vísindanefndina um plöntur.  

 
11) Að því er varðar flúrtamon voru skjölin og 

upplýsingarnar einnig lögð fyrir vísindanefndina um 
plöntur til sérstakrar umfjöllunar. Tvívegis var haft 
samráð við vísindanefndina um plöntur, einkum til að 
meta hættuna á útskolun tveggja umbrotsefna virka 
efnisins, 3-tríflúrmetýlbensósýru (TFMBA) og 
tríflúrediksýru (TFAA). Í fyrsta áliti sínu (7) mælti 
vísindanefndin með, að því er varðar TFMBA, að 
jarðvegur með ph-gildi á bilinu 7 til 8 væri tekinn 
með í sogrannsókninni á þessu umbrotsefni. Að því er 
varðar umbrotsefnið TFAA taldi nefndin að 
fyrirliggjandi gögn nægðu ekki til að meta hættuna á 
mengun grunnvatns. Umsækjandinn framkvæmdi því 

________________  

(7) Álit vísindanefndarinnar um plöntur varðandi skráningu flúrtamons í 
I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna 
SCP/FLURT/004-lokaútgáfa, samþykkt 18. desember 1998. 
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frekari rannsóknir á báðum umbrotsefnunum. Í öðru 
áliti sínu (1) komst vísindanefndin að þeirri niðurstöðu 
að styrkur TFMBA, sem skolast út í grunnvatn úr 
jarðvegi með ph-gildi sem er yfir 5, kunni að vera 
meiri en 0,1 g/l í litlum hundraðshluta tilvika. Nefndin 
komst enn fremur að þeirri niðurstöðu að umbrots-
efnið TFAA fæli ekki í sér óviðunandi áhættu fyrir 
vatnalífverur vegna mengunar í grunnvatni en að 
eiturefnafræðilegar upplýsingar, sem voru látnar 
framkvæmdastjórninni í té, væru enn ónógar. Tekið 
var tillit til tilmæla vísindanefndarinnar við frekara 
endurmat og við gerð þessar tilskipunar og endur-
matsskýrslunnar. Umsækjandinn lagði síðan fram 
upplýsingarnar sem vantaði og skýrslugjafar-
aðildarríkið mat þær. Niðurstaðan úr mati fasta-
nefndarinnar var sú að áhrif umbrotsefnanna TFMBA 
og TFAA á umhverfið væru ekki óviðunandi ef gerðar 
væru viðeigandi ráðstafanir til að draga úr þeim. 

12) Að því er varðar flúfenaset var óskað var eftir umsögn 
vísindanefndarinnar um plöntur um tvö niðurbrotsefni 
(M2 og M4) virka efnisins, sem greindust í sigvatni 
hripmælis, og um váhrif á notendur. Í áliti sínu (2) 
taldi nefndin að áhættan fyrir landlífverur utan 
markhóps, vegna umbrotsefnanna M2 og M4, hefði 
ekki enn verið nákvæmlega metin og tilgreindi einnig 
önnur niðurbrotsefni sem nauðsynlegt væri að meta 
frekar með tilliti til áhættu fyrir lífverur utan 
markhóps. Það var álit nefndarinnar að áhættumat 
vegna flúfenasets, að því er varðar notendur, hafi 
fengið viðunandi umfjöllun en hún gerði þá 
athugasemd að vert væri að athuga betur næmandi 
eiginleika samsetningarinnar. Tekið var tillit til 
tilmæla vísindanefndarinnar við frekara endurmat og 
við gerð þessarar tilskipunar og endurmats-
skýrslunnar. Umsækjandinn lagði síðan fram 
upplýsingarnar sem vantaði og skýrslugjafar-
aðildarríkið mat þær. Niðurstaðan úr mati fasta-
nefndarinnar var sú að áhættan fyrir lífverur utan 
markhóps vegna allra niðurbrotsefnanna, sem hefðu 
greinst, væri viðunandi og að hætta á næmingu væri 
einnig viðunandi ef gerðar væru viðeigandi ráð-
stafanir til að draga úr henni. 

13) Að því er varðar fosþíasat var óskað eftir umsögn 
vísindanefndarinnar um hættuna á útskolun í 
grunnvatn, áhættuna fyrir jarðvegslífverur utan 
markhóps, áhættuna fyrir fugla og villt spendýr og 

________________  

(1) Álit vísindanefndarinnar um plöntur varðandi skráningu flúrtamons í 
I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna 
SCP/FLURT/018-lokaútgáfa, samþykkt 26. janúar 2001. 

(2) Álit vísindanefndarinnar um plöntur viðvíkjandi sérstökum spurningum 
framkvæmdastjórnarinnar um mat á flúfenaseti [FOE 5043] með hliðsjón af 
tilskipun 91/414/EBE (SCP/FLUFEN/002-lokaútgáfa, samþykkt 17. október 
2001). 

hugsanlega áhættuna á töfðum fjöltaugakvillum af 
völdum lífrænna fosfata (OPIDP) í mönnum í kjölfar 
alvarlegra eitrunartilvika. Í áliti sínu (3) taldi nefndin 
að á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga væri ekki 
mögulegt að tilgreina öruggar notkunaraðstæður sem 
ekki fælu í sér óviðunandi áhættu fyrir grunnvatnið. 
Nefndin benti á að mögulegt væri að mælingar á hripi 
sýndu að ekki væri um útskolun að ræða við ákveðnar 
notkunaraðstæður eða margar notkunaraðstæður en 
engar voru tilgreindar í skýrslunni. Einnig hafði ekki 
verið fjallað nægilega um áhættuna fyrir jarð-
vegslífverur vegna mismunandi umbrotsefna. Nefndin 
áleit enn fremur að hugsanleg váhrif, eftir öllum 
framangreindum leiðum, á fugla og villt spendýr 
skyldu athuguð frekar. Að lokum leit nefndin svo á að 
hömlun taugakvillaestrakljúfs (NTE) af völdum 
fosþíasats og myndbrigða þess hefði ekki enn verið 
nákvæmlega metin. Tekið var tillit til tilmæla 
vísindanefndarinnar við frekara endurmat og við gerð 
þessarar tilskipunar og endurmatsskýrslunnar. Þegar 
umsækjandinn hafði í framhaldi af þessu lagt fram 
upplýsingarnar sem vantaði og skýrslugjafaraðildar-
ríkið metið þær og að teknu tilliti til viðeigandi 
ráðstafana til að draga úr áhættunni var niðurstaðan úr 
mati fastanefndarinnar sú að ekki væri gert ráð fyrir 
skaðlegum áhrifum vegna hömlunar taugakvilla-
estrakljúfs (NTE) af völdum fosþíasats og mynd-
brigða þess. Niðurstaðan úr mati fastanefndarinnar 
var enn fremur sú að áhættan vegna móðurefna og 
niðurbrotsefnanna, sem greinst hefðu, fyrir grunn-
vatnið, jarðvegslífverur, fugla og villt spendýr væri 
viðunandi ef gerðar væru viðeigandi ráðstafanir til að 
draga úr henni. 

14) 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 
þykir rétt að bæta flúrtamoni, flúfenaseti, 
joðsúlfúroni, dímetenamíði-p, píkoxýstróbíni, 
fosþíasati og silþíófami 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. 

15) Að lokinni skráningu skulu aðildarríkin fá hæfilegan 
frest til að beita ákvæðum tilskipunar 91/414/EBE að 
því er varðar plöntuvarnarefni, sem innihalda 
flúrtamon, flúfenaset, joðsúlfúron, dímetenamíð-p, 
píkoxýstróbín, fosþíasat og silþíófam, og einkum til 
að endurskoða gildandi bráðabirgðaleyfi og umbreyta 
leyfunum, eigi síðar en í lok tímabilsins, í 
fullnaðarleyfi, breyta þeim eða afturkalla þau í 
samræmi við ákvæði tilskipunar 91/414/EBE. 

 
 
 
(3) Álit viðvíkjandi sérstökum spurningum framkvæmdastjórnarinnar um mat á 

fosþíasati [IKKI-1145/TO-1145] með hliðsjón af tilskipun 91/414/EBE 
(SCP/FOSTHIAZ/002-lokaútgáfa, samþykkt 20. desember 2001). 
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16) Þess vegna er rétt að breyta tilskipun 91/414/EBE til 

samræmis við það. 
 
17) 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. júní 2004. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 
 
Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 1. júlí 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 leyfið fyrir hvert 
plöntuvarnarefni, sem inniheldur flúrtamon, flúfenaset, 
joðsúlfúron, dímetenamíð-p, píkoxýstróbín, fosþíasat eða 
silþíófam, 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 30. júní 2004 ef nauðsyn krefur. 
 
2. Aðildarríkin skulu endurmeta hvert leyfi fyrir 
plöntuvarnarefni sem inniheldur flúrtamon, flúfenaset, 
joðsúlfúron, dímetenamíð-p, píkoxýstróbín, fosþíasat eða 
silþíófam, 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. desember 2004, og skal endurmatið vera í samræmi við 
samræmdu meginreglurnar, sem kveðið er á um í 
VI. viðauka, á grundvelli málsskjala sem uppfylla kröfurnar 
í III. viðauka við þá tilskipun. Þau skulu ákvarða á 
grundvelli matsins hvort plöntuvarnarefnið uppfyllir 
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 
30. júní 2005 skulu þau breyta eða afturkalla leyfið fyrir 
viðkomandi plöntuvarnarefni. 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi 1. janúar 2004. 
 

5. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
 
 
Gjört í Brussel 25. september 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 
„64 Flúrtamon 

CAS-nr. 96525-23-
4 

(RS)-5-metýlamínó-2-
fenýl-4-(a,a,atríflúr-m-
tólýl)fúran-3 (2H)-on 

960 g/kg 1. janúar 2004 31. desember 2013 Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem illgresiseyðir. 
Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í VI. viðauka skal taka tillit 
til niðurstaðna endurmatsskýrslunnar um flúrtamon, einkum I. og 
II. viðbætis við hana, í lokagerð hennar frá hendi fastanefndarinnar um 
matvælaferli og heilbrigði dýra frá 4. júlí 2003. Við heildarmatið ber 
aðildarríkjunum: 
— að gefa verndun grunnvatns sérstakan gaum þegar virka efnið er 

notað á svæðum sem eru viðkvæm að því er varðar jarðvegs- eða 
veðurfarsþætti, 

— að gefa vernd þörunga og vatnaplantna sérstakan gaum. 
Gera skal ráðstafanir til að draga úr áhættu eftir því sem við á. 

65 Flúfenaset 
CAS-nr. 142459-
58-3 
CIPAC-nr. 588 

4'-flúr-N-isóprópýl-2-
[5-(tríflúrmetýl)-1,3,4-
þíadíasól-2-ýloxý] 
asetanilíð 

950 g/kg 1. janúar 2004 31. desember 2013 Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem illgresiseyðir. 
Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í VI. viðauka skal taka tillit 
til niðurstaðna endurmatsskýrslunnar um flúfenaset, einkum I. og 
II. viðbætis við hana, í lokagerð hennar frá hendi fastanefndarinnar um 
matvælaferli og heilbrigði dýra frá 4. júlí 2003. Við heildarmatið ber 
aðildarríkjunum: 
— að gefa verndun grunnvatns sérstakan gaum þegar virka efnið er 

notað á svæðum sem eru viðkvæm að því er varðar jarðvegs- eða 
veðurfarsþætti, 

— að gefa vernd þörunga og vatnaplantna sérstakan gaum, 
— að gefa vernd notenda sérstakan gaum. 
Gera skal ráðstafanir til að draga úr áhættu eftir því sem við á. 

66 Joðsúlfúron 
CAS-nr. 185119-
76-0 (móðurefni) 
144550-36-7 
(joðsúlfúron-metýl-
natríum) 
CIPAC-nr. 634 
(móðurefni) 
634.501 
(joðsúlfúronmetýlna
tríum) 

4-joð-2-[3-(4-metoxý-6-
metýl-1,3,5-tríasín-2-
ýl)-
ureíðsúlfonýl]bensóat 

910 g/kg 1. janúar 2004 31. desember 2013 Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem illgresiseyðir. 
Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í VI. viðauka skal taka tillit 
til niðurstaðna endurmatsskýrslunnar um joðsúlfúron, einkum I. og 
II. viðbætis við hana, í lokagerð hennar frá hendi fastanefndarinnar um 
matvælaferli og heilbrigði dýra frá 4. júlí 2003. Við heildarmatið ber 
aðildarríkjunum: 
— að gefa sérstakan gaum að joðsúlfúroni og umbrotsefnum þess vegna 

mögulegrar mengunar grunnvatns þegar virka efnið er notað á 
svæðum sem eru viðkvæm að því er varðar jarðvegs- eða 
veðurfarsþætti, 

— að gefa vernd vatnaplantna sérstakan gaum. 
Gera skal ráðstafanir til að draga úr áhættu eftir því sem við á. 
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67 Dímetenamíð-p 

CAS-nr. 163515-
14-8 
CIPAC-nr. 638 

S-2-klór-N-(2,4-
dímetýl-3-þíenýl)-N-(2-
metoxý-1-metýletýl)-
asetamíð 

890 g/kg 
(bráðabirgðagildi, 
byggt á gögnum frá 
tilraunaverksmiðju) 

1. janúar 2004 31. desember 2013 Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem illgresiseyðir. 
Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í VI. viðauka skal taka tillit 
til niðurstaðna endurmatsskýrslunnar um dímetenamíð-p, einkum I. og 
II. viðbætis við hana, í lokagerð hennar frá hendi fastanefndarinnar um 
matvælaferli og heilbrigði dýra frá 4. júlí 2003. Við heildarmatið ber 
aðildarríkjunum: 
— að gefa sérstakan gaum að umbrotsefnum dímetenamíðs-p vegna 

mögulegrar mengunar grunnvatns þegar virka efnið er notað á 
svæðum sem eru viðkvæm að því er varðar jarðvegs- eða 
veðurfarsþætti, 

— að gefa vernd vatnavistkerfa sérstakan gaum, einkum vatnaplantna. 
Gera skal ráðstafanir til að draga úr áhættu eftir því sem við á. 
Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni, í samræmi við 5. mgr. 
13. gr., um forskriftina að tæknilega efninu sem framleitt er sem 
verslunarvara 

68 Píkoxýstróbín 
CAS-nr. 117428-
22-5 
CIPAC-nr. 628 

Metýl (E)-3-metoxý-2-
{2-[6-(tríflúrmetýl) -2- 
pýrídýloxýmetýl]}fenýl 
akrýlat 

950 g/kg 
(bráðabirgðagildi, 
byggt á gögnum frá 
tilraunaverksmiðju) 

1. janúar 2004 31. desember 2013 Einungis má leyfa að efnið sé notað sem sveppaeyðir. 
Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í VI. viðauka skal taka tillit 
til niðurstaðna endurmatsskýrslunnar um píkoxýstróbín, einkum I. og 
II. viðbætis við hana, í lokagerð hennar frá hendi fastanefndarinnar um 
matvælaferli og heilbrigði dýra frá 4. júlí 2003. Við heildarmatið ber 
aðildarríkjunum: 
— að gefa verndun grunnvatns sérstakan gaum þegar virka efnið er 

notað á svæðum sem eru viðkvæm að því er varðar jarðvegs- eða 
veðurfarsþætti, 

— að gefa vernd jarðvegslífvera sérstakan gaum, 
— að gefa vernd vatnavistkerfa sérstakan gaum. 
Gera skal ráðstafanir til að draga úr áhættu eftir því sem við á. 
Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni í samræmi við 5. mgr. 
13. gr. um forskriftina að tæknilega efninu sem framleitt er sem 
verslunarvara 

69 Fosþíasat 
CAS-nr. 98886-44-
3 
CIPAC-nr. 585 

RS)-S-sec-bútýl O-etýl 
2-oxó-1,3-þíasólidín-3-
ýlfosfónóþíóat 

930 g/kg 1. janúar 2004 31. desember 2013 Eingöngu má leyfa að nota efnið sem þráðormaeitur. 
Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í VI. viðauka skal taka tillit 
til niðurstaðna endurmatsskýrslunnar um fosþíasat, einkum I. og 
II. viðbætis við hana, í lokagerð hennar frá hendi fastanefndarinnar um 
matvælaferli og heilbrigði dýra frá 4. júlí 2003. Við heildarmatið ber 
aðildarríkjunum: 
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      — að gefa verndun grunnvatns sérstakan gaum þegar virka efnið er 
notað á svæðum sem eru viðkvæm að því er varðar jarðvegs- eða 
veðurfarsþætti, 

— að gefa verndun fugla og villtra spendýra sérstakan gaum einkum ef 
efnið er notað á fengitíma, 

— að gefa vernd jarðvegslífvera utan markhóps sérstakan gaum. 
Gera skal ráðstafanir til að draga úr áhættu eftir því sem við á. Til að 
draga úr hugsanlegri hættu fyrir smáfugla verður að krefjast þess í leyfinu 
að íblöndun korna í jarðveginn sé mjög mikil. 
Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni í samræmi við 5. mgr. 
13. gr. um forskriftina að tæknilega efninu sem framleitt er sem 
verslunarvara 

70 Silþíófam 
CAS-nr. 175217-
20-6 
CIPAC-nr. 635 

N-allýl-4,5-dímetýl-2-
(trímetýlsilýl)þíofen-3-
karboxamíð 

950 g/kg 1. janúar 2004 31. desember 2013 Einungis má leyfa að efnið sé notað sem sveppaeyðir. 
Önnur notkun en fræmeðhöndlun er eins og sakir standa ekki studd 
fullnægjandi gögnum Til að hægt sé að veita leyfi fyrir slíkri notkun þarf 
að safna gögnum og upplýsingum, til að færa sönnur á að notkunin sé 
viðunandi fyrir neytendur, notendur og umhverfið, og leggja þau fyrir 
aðildarríkin. 
Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í VI. viðauka skal taka tillit 
til niðurstaðna endurmatsskýrslunnar um silþíófam, einkum I. og 
II. viðbætis við hana, í lokagerð hennar frá hendi fastanefndarinnar um 
matvælaferli og heilbrigði dýra frá 4. júlí 2003. Við heildarmatið verða 
aðildarríkin að gefa vernd notenda sérstakan gaum. Gera skal ráðstafanir 
til að draga úr áhættu eftir því sem við á. 

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

8.6.2006 
 

EES-viðbæ
tir við Stjórnartíðindi Evrópusam

bandsins
N

r. 30/195


