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                    TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2004/71/EB                       2007/EES/31/29 

frá 28. apríl 2004 

breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta Pseudomonas chlororaphis við 
sem virku efni (*) 

 
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
 með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 
1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (1), 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 Svíþjóð 15. desember 1994 
umsókn frá Bio Agri AB, hér á eftir nefnt „umsækj-
andinn“, um skráningu virka efnisins Pseudomonas 
chlororaphis í I. viðauka við tilskipunina. Staðfest var 
með ákvörðun 97/248/EB (2) frá 25. mars 1997 að 
málsskjölin væru fullgerð að því leyti að líta mætti 
þannig á að þau fullnægðu í aðalatriðum gagna- og 
upplýsingakröfunum í II. og III. viðauka við tilskipun 
91/414/EBE. 

 
2) Áhrif þessa virka efnis á heilbrigði manna og 

umhverfið hafa verið metin, í samræmi við ákvæði 2. 
og 4. mgr. 6. gr. tilskipunar 91/414/EBE, með tilliti til 
þeirrar notkunar sem umsækjendur fyrirhuga. Til-
nefnda skýrslugjafarríkið lagði drög að matsskýrslu 
um efnið fyrir framkvæmdastjórnina 7. apríl 1998. 

 
3) Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa endurmetið 

drögin að matsskýrslunum og fór það endurmat fram 
innan fastanefndarinnar um matvælaferli og heilbrigði 
dýra. Endurmatinu lauk 30. mars 2004 með endur-
matsskýrslu framkvæmdastjórnarinnar um 
Pseudomonas chlororaphis. 

 
4) Málsskjölin og upplýsingarnar, sem tengjast endur-

matinu, voru einnig lagðar fyrir vísindanefndina um 
plöntur. Óskað var eftir umsögn nefndarinnar um: 
a) leifagildi í matvælum og fóðri, b) váhrif á 
notendur, c) hvort skipt rannsókn ætti að fela í sér 
endurtekna skammtagjöf sem væri, vegna hugsan-
legrar hættu fyrir menn, hluti af frumgögnunum, 
d) eiturefnafræðilegt öryggi sýkladrepandi umbrots-
efna 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 127, 29.4.2004, bls. 104. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 148/2004 frá 
29. október 2004 um breytingu á II viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 20, 21.4.2005, bls. 13. 

(1) Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar, 2004/20/EB (Stjtíð. ESB L 70, 
9.3.2004, bls. 32). 

(2) Stjtíð. EB L 98, 15.4.1997, bls. 15. 

virka efnisins, e) nauðsyn þess að fylgjast með heilsu 
starfsfólks og f) hvort Pseudomonas chlororaphis 
gæti hugsanlega valdið sárasýkingum eða haft önnur 
sjúkdómsvaldandi áhrif.  

 
Í áliti sínu (3) komst nefndin að eftirfarandi niður-
stöðum: a) efnaleifar hafa fengið viðunandi umfjöllun 
og gefa ekki tilefni til áhyggna, b) váhrif á notendur 
frá samsetningum, sem innihalda Pseudomonas 
chlororaphis, hafa fengið viðunandi umfjöllun, c) að 
því er varðar Pseudomonas chlororaphis sérstaklega 
er endurtekin skammtagjöf ekki nauðsynleg til að 
meta hættuna fyrir menn í ljósi niðurstaðna úr 
fyrirliggjandi rannsóknum, d) þörf er á frekari rann-
sóknum til að unnt sé að meta til fulls stökkbreytandi 
áhrif umbrotsefnisins 2,3-deepoxý-2,3-dídehýdró-
risoxín (DDR). Nefndin áleit þó að svo litlar líkur 
væru á að DDR og önnur hugsanleg, sýkladrepandi 
umbrotsefni hefðu váhrif á menn að ekki væri ríkuleg 
ástæða til að hafa áhyggjur af öryggi neytenda og 
notenda jafnvel þótt frekari upplýsingar væru ekki 
fyrir hendi, e) hentugt er að gera rannsókn, sem 
byggist á læknisfræðilegu eftirliti með starfsmönnum, 
þegar þetta virka efni verður tekið í notkun sem 
varnarefni gegn örverum, f) ekki er ástæða til að hafa 
áhyggjur af öryggi manna með tilliti til sárasýkinga. 

 
Tekið var tillit til tilmæla vísindanefndarinnar svo og 
frekari upplýsinga frá tilkynnanda við frekara endur-
mat og í þessari tilskipun og endurmatsskýrslunni þar 
sem lögð var áhersla á þörfina fyrir læknisfræðilega 
vöktun notenda og starfsmanna til að unnt yrði að 
greina hugsanleg, neikvæð áhrif þegar í stað og 
þörfina fyrir vöktunarrannsóknir til að magngreina 
mengun af völdum DDR við notkunaraðstæður. 
Niðurstaðan úr mati fastanefndarinnar var sú að 
áhættan fyrir notendur væri ekki óviðunandi ef gerðar 
væru viðeigandi ráðstafanir til að draga úr henni. 

 
5) Mismunandi rannsóknir hafa leitt í ljós að plöntu-

varnarefni, sem innihalda Pseudomonas chlororaphis, 
fullnægja að líkindum og að öllu jöfnu kröfunum, sem 
mælt er fyrir um í a- og b-lið 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 
91/414/EBE á grundvelli ákvæða 3. mgr. 5. gr., 
einkum með tilliti til notkunar sem var rannsökuð og 
lýst ítarlega í endurmatsskýrslu framkvæmdastjórnar-
innar. Því þykir rétt að bæta þessum virku efnum í 
I. viðauka til þess að tryggja að unnt sé að veita leyfi í 
öllum aðildarríkjunum fyrir plöntuvarnarefnum, sem 
innihalda þetta virka efni, í samræmi við ákvæði 
þeirrar tilskipunar. 

________________  

(3) Álit vísindanefndarinnar um plöntur viðvíkjandi sérstökum spurningum 
framkvæmdastjórnarinnar um mat á pseudomonas chlororaphis með 
hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/414/EBE (SCP/PROPINEB/002-
lokaútgáfa, samþykkt 20. desember 2001) 
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6) Að lokinni skráningu skulu aðildarríkin fá hæfilegan 

frest til að beita ákvæðum tilskipunar 91/414/EBE að 
því er varðar plöntuvarnarefni, sem innihalda Pseudo-
monas chlororaphis, 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. 

 
7) Rétt þykir því að breyta tilskipun 91/414/EBE til 

samræmis við það. 
 
8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 

eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
matvælaferli 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. 
 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög 
og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi 
síðar en 31. mars 2005. Þau skulu þegar í stað senda fram-
kvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og samsvörunar-
töflu milli viðkomandi ákvæða og þessarar tilskipunar. 
 
Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 1. apríl 2005. 
 
2. 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 Pseudomonas chlororaphis til að 
tryggja að skilyrðin, sem tengjast þessu virka efni og sett 

eru fram í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE, séu uppfyllt. 
Þau skulu breyta leyfunum eða afturkalla þau í samræmi við 
tilskipun 91/414/EBE eigi síðar en 31. mars 2005 ef nauð-
syn krefur. 
 
2. Aðildarríkin skulu endurmeta hvert leyft plöntuvarnar-
efni sem inniheldur Pseudomonas chlororaphis 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 30. september 2004, og skal 
endurmatið fara fram 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. 
 
Í framhaldi af þeirri ákvörðun skulu aðildarríkin: 
 
a) ef um er að ræða plöntuvarnarefni, sem inniheldur 

Pseudomonas chlororaphis sem eina virka efnið, breyta 
leyfinu eða afturkalla það, ef nauðsyn krefur, eigi síðar 
en 31. mars 2006 eða 

 
b) ef um er að ræða plöntuvarnarefni, sem inniheldur 

Pseudomonas chlororaphis sem eitt af mörgum virkum 
efnum, breyta leyfinu eða afturkalla það, ef nauðsyn 
krefur, eigi síðar en 31. mars 2006 eða eigi síðar en 
þann dag, ef sá dagur er síðar, sem ákveðinn er fyrir 
slíka breytingu eða afturköllun í þeirri tilskipun eða 
tilskipunum þar sem viðkomandi efni eða efnum var 
bætt við I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. 

 
4. gr. 

 
Tilskipun þessi öðlast gildi 1. október 2004. 
 

5. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 28. apríl 2004. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 
 
Í I. viðauka er eftirfarandi línu bætt við í lok töflunnar: 
 
 

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

„90 Pseudomonas 
chlororaphis 
Stofn: MA 342 
CIPAC-nr. 574 

Gildir ekki Magn fylgiumbrotsefnisins 2,3-
deepoxý-2,3-dídehýdró-rísoxíns 
(DDR) í gerjunarlausninni við 
samsetningu plöntuvarnarefnisins má 
ekki vera meira en LOQ (2 mg/l). 

1. október 2004  30. september 2014 Einungis má leyfa að efnið sé notað sem sveppaeyðir við 
fræmeðhöndlun í lokuðum vélum til fræmeðhöndlunar. 

Við veitingu leyfa skal taka tillit til niðurstaðnanna í 
endurmatsskýrslunni um Pseudomonas chlororaphis, einkum I. 
og II. viðbætis hennar, í lokagerð hennar frá 30. mars 2004 frá 
hendi fastanefndarinnar um matvælaferli og heilbrigði dýra. 

Við heildarmatið ber aðildarríkjunum að gefa öryggi notenda og 
starfsmanna 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.“ 
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