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                                               TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2004/99/EB                             2008/EES/22/28 

frá 1. október 2004 

um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virku efnunum asetamípríði 
og þíaklópríði (*) 

 

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 Grikklandi hinn 22. október 1999 um-
sókn frá Nisso Chemical Europe GmbH um skráningu 
virka efnisins asetamípríðs í I. viðauka við tilskipun 
91/414/EBE. Staðfest var með ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2000/390/EB (2) að málsskjölin væru full-
nægjandi að því leyti að þau uppfylltu í aðalatriðum 
gagna- og upplýsingakröfurnar í II. og III. viðauka við 
tilskipun 91/414/EBE. 

2) Yfirvöldum í Breska konungsríkinu barst umsókn skv. 
2. mgr. 6. gr. tilskipunar 91/414/EBE hinn 11. september 
1998 frá Bayer plc. (nú Bayer CropScience AG) um 
þíaklópríð. Staðfest var með ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2000/181/EB (3) að málsskjölin væru full-
nægjandi að því leyti að þau uppfylltu í aðalatriðum 
gagna- og upplýsingakröfurnar í II. og III. viðauka við 
tilskipun 91/414/EBE. 

3) 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 fyrir-
hugaðrar notkunar umsækjenda. Tilnefndu skýrslu-
gjafaraðildarríkin lögðu drög að matsskýrslum um efnin 
fyrir framkvæmdastjórnina 19. mars 2001 (asetamípríð) 
og 22. nóvember 2000 (þíaklópríð). 

4) Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa endurskoðað 
drögin að matsskýrslunum innan ramma fasta-
nefndarinnar um matvælaferli og heilbrigði dýra. Endur-
skoðuninni lauk 29. júní 2004 með endurskoðunar-
skýrslum framkvæmdastjórnarinnar um asetamípríð og 
þíaklópríð. 

5) Endurskoðun á asetamípríði og þíaklóríði leiddi ekki í 
ljós nein þau álitaefni eða vandamál er gæfu tilefni til 
samráðs við vísindanefndina um plöntur. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 309, 6.10.2004, bls. 6. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2005 frá 29. apríl 2005 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 46, 15.9.2005, bls. 27. 

(1) Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/71/ESB (Stjtíð. ESB L 127, 
29.4.2004, bls. 104). 

(2) Stjtíð. EB L 145, 20.6.2000, bls. 36. 
(3) Stjtíð. EB L 57, 2.3.2000, bls. 35. 

6) Margs konar 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 þá notkun sem var 
rannsökuð og lýst í endurskoðunarskýrslu fram-
kvæmdastjórnarinnar. Því þykir rétt að bæta asetamípríði 
og þíaklópríði við á skrá í I. viðauka við þá tilskipun til 
þess að tryggja að unnt sé, í samræmi við ákvæði þeirrar 
tilskipunar, að veita leyfi í öllum aðildarríkjunum fyrir 
plöntuvarnarefnum sem innihalda þessi virku efni. 

7) Að lokinni skráningu asetamípríðs og þíaklópríðs í I. 
viðauka við tilskipun 91/414/EBE skulu aðildarríkin fá 
hæfilegan frest til að koma ákvæðum þeirrar tilskipunar 
til framkvæmdar að því er varðar plöntuvarnarefni sem 
innihalda þessi efni og einkum til að endurskoða gildandi 
bráðabirgðaleyfi og, eigi síðar en í lok tímabilsins, að 
breyta þessum leyfum í fullnaðarleyfi, breyta þeim eða 
afturkalla þau í samræmi við ákvæði tilskipunar 
91/414/EBE. 

8) Því þykir rétt að breyta tilskipun 91/414/EBE til sam-
ræmis við það. 

9) 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 sam-
ræmi 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 
30. júní 2005. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmda-
stjórninni texta þessara ákvæða og samsvörunartöflu milli 
viðkomandi ákvæða og þessarar tilskipunar. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 1. júlí 2005. 

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. 
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2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi tekur til. 

3. gr. 

1. Aðildarríkin skulu endurskoða heimildina fyrir hvert 
plöntuvarnarefni sem inniheldur asetamípríð eða þíaklópríð 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 2005 
ef nauðsyn krefur. 

2. Aðildarríkin skulu endurmeta hvert leyft plöntuvarnarefni 
sem inniheldur asetamípríð eða þíaklópríð, 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, í samræmi við samræmdu megin-
reglurnar, 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 uppfyllir 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) breyta leyfinu eða afturkalla það, ef nauðsyn krefur, eigi 
síðar en 30. júní 2006 ef um er að ræða plöntuvarnarefni 

sem inniheldur asetamípríð eða þíaklópríð sem eina virka 
efnið eða 

b) breyta leyfinu eða afturkalla það, ef nauðsyn krefur, eigi 
síðar en 30. júní 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 til-
skipun 91/414/EBE, ef um er að ræða plöntuvarnarefni sem 
inniheldur asetamípríð eða þíaklópríð sem eitt af mörgum 
virkum efnum. 

4. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi 1. janúar 2005. 

5. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 1. október 2004. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 

 
 

 



   
 

VIÐAUKI 

Í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE er eftirfarandi línum bætt við í lok töflunnar: 

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

CAS-númer 
160430-64-8 
CIPAC-númer 
Enn ekki úthlutað 

(E)-N1-[(6-klór-3-pýridýl)-metýl]-
N2-sýanó-N1-metýlasetamídín 

≥ 990 g/kg 1. janúar 2005 31. desember 2014 Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem skordýraeitur. 

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í 
VI. viðauka skal taka tillit til niðurstaðna endurskoðunar-
skýrslunnar um asetamípríð, einkum I. og II. viðbætis við 
hana, í lokagerð frá hendi fastanefndarinnar um matvæla-
ferli og heilbrigði dýra frá 29. júní 2004. 

Við heildarmatið ber aðildarríkjunum: 

— að gefa váhrifum á starfsmenn sérstakan gaum, 

— að gefa vernd vatnalífvera sérstakan gaum. 

Gera skal ráðstafanir til að draga úr áhættu eftir því sem 
við á. 

93 Þíaklópríð 
CAS-nr. 111988-49-9 
CIPAC-nr. 631 

(Z)-N-{3-[(6-klór-3-
pýrídínýl)metýl]-,3-þíasólan-2-
ýlíden}sýanamíð 

≥ 975 g/kg 1. janúar 2005 31. desember 2014 Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem skordýraeitur. 

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í 
VI. viðauka skal taka tillit til niðurstaðna endurskoðunar-
skýrslunnar um þíaklópríð, einkum I. og II. viðbætis við 
hana, í lokagerð frá hendi fastanefndarinnar um matvæla-
ferli og heilbrigði dýra frá 29. júní 2004. 

Við heildarmatið ber aðildarríkjunum: 

að gefa vernd liðdýra utan markhóps sérstakan gaum, 

— að gefa vernd vatnalífvera sérstakan gaum, 

— gefa sérstakan gaum að mögulegri mengun grunn-
vatns þegar virka efnið er notað á svæðum sem eru 
viðkvæm að því er varðar jarðvegs- eða veður-
farsþætti. 

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 endurskoðunarskýrslunni.“ 
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