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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 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 plöntuvarnarefna (2) er sett fram skrá 
yfir virk efni sem meta skal með tilliti til hugsanlegrar 
skráningar þeirra í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. 
Sú skrá nær yfir klórþalóníl, klórtólúrón, sýpermetrín, 
damínósíð og þíófanatmetýl.

2) Áhrif þessara virku efna á heilbrigði 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. Í reglugerð 
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 tilnefningu skýrslugjafarríkja (3) voru eftirfarandi 
skýrslugjafarríki tilnefnd og lögðu þau viðeigandi 
matsskýrslur og tilmæli fyrir framkvæmdastjórnina í 
samræmi við c-lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar (EBE)  
nr. 3600/92. Holland var tilnefnt skýrslugjafarríki fyrir 
klórþalóníl og voru allar viðeigandi upplýsingar lagðar 
fram 31. janúar 2000. Spánn var tilnefnt skýrslugjafarríki 
fyrir klórtólúrón og voru allar viðeigandi upplýsingar lagðar 
fram 7. maí 1999. Belgía var tilnefnt skýrslugjafarríki 

fyrir sýpermetrín og voru allar viðeigandi upplýsingar 
lagðar fram 25. október 1999. Holland var tilnefnt 
skýrslugjafarríki fyrir damínósíð og voru allar viðeigandi 
upplýsingar lagðar fram 30. júlí 1999. Þýskaland var 
tilnefnt skýrslugjafarríki fyrir þíófanatmetýl og voru allar 
viðeigandi upplýsingar lagðar fram 21. nóvember 1997.

3) Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa endurskoðað 
matsskýrslurnar og fór sú endurskoðun fram innan 
fastanefndarinnar um matvælaferli og heilbrigði dýra.

4) Endurskoðun á öllum virku efnunum lauk 15. febrúar 2005 
með endurskoðunarskýrslum framkvæmdastjórnarinnar 
um klórþalóníl, klórtólúrón, sýpermetrín, damínósíð og 
þíófanatmetýl.

5) Endurskoðun á klórþalóníli, klórtólúróni og sýpermetríni 
leiddi ekki í ljós nein þau álitaefni sem vísindanefndin 
um plöntur eða Matvælaöryggisstofnun Evrópu (EFSA) 
þarf að fjalla um en sú stofnun hefur tekið við hlutverki 
vísindanefndarinnar.

6) Endurskoðun á damínósíði leiddi í ljós ýmis álitamál sem 
fjallað var um hjá Matvælaöryggisstofnuninni. Óskað var 
álits sérfræðinganefndar Matvælaöryggisstofnunarinnar 
um plöntuheilbrigði, plöntuvarnarefni og leifar þeirra 
(PPR-nefndin) á þeim verkunarhætti 1,1-dímetýlhýdrasíðs 
(UDMH), sem veldur krabbameini í nagdýrum, og 
beðið um ábendingar um hvort unnt væri að ákvarða 
viðmiðunarmörk fyrir þessa verkun. Ef sú reyndist 
niðurstaðan var PPR-nefndin beðin um að tilgreina mörkin. 
Með hliðsjón af fyrirspurnunum, sem lagðar voru fram, dró 
PPR-nefndin þá ályktun (4) að á grundvelli fyrirliggjandi 
gagna væri ógerlegt að greina þann verkunarhátt 1,1-
dímetýlhýdrasíðs sem veldur krabbameini í nagdýrum. 
Engin merki eru um erfðaeiturhrif í glasi af völdum hreins 
1,1-dímetýlhýdrasíðs sem er varið oxun og rannsóknir í 
lífi hafa ekki verið gerðar. Þar að auki veitti PPR-nefndin 
athygli því augljósa ósamræmi að langtímarannsóknir á 
damínósíði sýndu ekki krabbameinsvaldandi áhrif í rottum 
og músum í skömmtum þar sem 1,1-dímetýlhýdrasíð ætti 
að hafa myndast við efnaskipti í dýrunum í skömmtum 

EES-STOFNANIR
SAmEIgINlEgA EES-NEFNdIN

TIlSKIPUN FRAmKVÆmdASTJÓRNARINNAR 2005/53/EB

frá 16. september 2005 

um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virku efnunum 
klórþalóníli, klórtólúróni, sýpermetríni, damínósíði og þíófanatmetýli (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 241, 17.9.2005, bls. 51. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 56/2006 frá 2. júní 
2006 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 44, 7.9.2006, bls. 1.

(1) Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 (Stjtíð. ESB L 70, 
16.3.2005, bls. 1).

(2) Stjtíð. EB L 366, 15.12.1992, bls. 10. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 2266/2000 (Stjtíð. EB L 259, 13.10.2000, bls. 27).

(3) Stjtíð. EB L 107, 28.4.1994, bls. 8. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 2230/95 (Stjtíð. EB L 225, 22.9.1995, bls. 1).

(4) Álit sérfræðinganefndarinnar um plöntuheilbrigði, plöntuvarnarefni og 
leifar þeirra vegna fyrirspurnar frá framkvæmdastjórninni í tengslum við 
mat á damínósíði með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/414/EBE (The EFSA 
Journal (2004) 61, 1-27). Samþykkt 11. maí 2004.
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sem væru að lágmarki einni stærðargráðu stærri en þeir 
skammtar sem hafa haft áhrif við beinar prófanir. Auk þess 
reyndist metýlun á N7gúaníni vera fimmtíu sinnum meiri 
í rannsókn, þar sem fylgst var með rottum, sem fengu 1,1-
dímetýlhýdrasíð um munn, samanborið við samsvarandi 
gögn um damínósíð. PPR-nefndin taldi því að taka skyldi 
sérhverri ályktun um krabbameinsvaldandi verkunarhátt 
1,1-dímetýlhýdrasíðs ef það er gefið um munn, með 
fyrirvara vegna nokkurrar óvissu. PPR-nefndin komst að 
þeirri niðurstöðu að greining á niðurstöðum benti ekki til 
verkunarháttar með erfðaeiturhrifum.

 Dæmi um hugsanlega verkunarhætti án erfðaeiturhrifa 
eru breytt stjórn á frumufjölgun eða hormónaójafnvægi 
en þessir verkunarhættir hafa ekki verið rannsakaðir 
sérstaklega og því er ekki hægt að komast að endanlegri 
niðurstöðu um hvaða verkunarhættir liggja að baki. 
Í tilraunum, þar sem krabbameinsvaldandi áhrif 1,1-
dímetýlhýdrasíðs á rottur og mýs voru rannsökuð, komu 
engin slík áhrif fram þegar gefin voru 0,09 mg/kg 
líkamsþyngdar á dag og 1,41 mg/kg líkamsþyngdar á 
dag.

 Líta skal á skammtana, sem eru tilgreindir hér að framan, 
sem eiturefnafræðileg viðmiðunarmörk ef merkjanleg 
krabbameinsvaldandi áhrif 1,1dímetýlhýdrasíðs eru 
af völdum verkunarháttar án erfðaeiturhrifa. Hins 
vegar er PPR-nefndin þeirrar skoðunar að hvers konar 
notkun þessara skammta sem eiturefnafræðilegra 
viðmiðunarmarka skuli fara fram með tilhlýðilegri varúð 
vegna óvissunnar sem tengist verkunarhættinum og 
vegna þess að 1,1-dímetýlhýdrasíð kann að mynda 
oxunarafleiður við gróðurhúsaskilyrði sem gætu valdið 
erfðaeiturhrifum. Fastanefndin tók álitið til athugunar 
og komst að þeirri niðurstöðu að fallast megi á notkun 
damínósíðs við þessi tilgreindu skilyrði.

7) Endurskoðun á þíófanatmetýli leiddi í ljós ýmis álitamál 
sem fjallað var um hjá vísindanefndinni um plöntur. 
Fastanefndin var beðin um álit á réttmæti þess að 
fastsetja gildi fyrir viðtekinn dagskammt (ADI) og 
viðtekin váhrif á notanda (AOEL), einkum með hliðsjón 
af niðurstöðum rannsókna á stökkbreytandi áhrifum, 
krabbameinsvaldandi áhrifum og áhrifum á æxlun af 
völdum benómýls, karbendasíms og þíófanatmetýls. 
Nefndin (1) bókaði að karbendasím er líffræðilega virka 
efnið í öllum þremur efnunum. Þíófanatmetýl, en einkum 
þó benómýl, breytist með efnaskiptum í karbendasím og 
öll þrjú efnin kalla fram ótal litningabreytingar (mislitnun) 
í spendýrsfrumum sem verða fyrir váhrifum í lífi. Engar 
vísbendingar eru um að nokkurt þessara efna valdi annars 
konar skaða á erfðaefni. Krabbameinsvaldandi áhrif eru 
ekki áhyggjuefni. Þekkt áhrif þessa sveppaeyðis á æxlun 
eru útskýrð með víxlverkun við örpíplur spólunnar. 
Verkunarhátturinn að baki örvandi mislitnun er vel 

þekktur og felst í hömlun á fjölliðun túbúlíns en það er 
prótínið sem er nauðsynlegt fyrir aðgreiningu litninga í 
frumuskiptingunni. Engin víxlverkun við DNA á sér stað 
í því ferli. Þar eð mörg eintök túbúlínsameinda eru í þeim 
frumum sem eru í fjölgunarferli verður takmarkaður fjöldi 
túbúlínsameinda fyrir áhrifum ef styrkur sveppaeyðisins 
er lítill og því koma engin eiturefnafræðileg áhrif fram. 
Því er unnt að greina mörkin þar sem skaðleg áhrif 
eru engin og unnt er að fastsetja viðmiðunargildi fyrir 
viðtekinn dagskammt og viðtekin váhrif á notanda.

8) Margs konar rannsóknir hafa leitt í ljós að gera má ráð 
fyrir að plöntuvarnarefni, sem innihalda klórþalóníl, 
klórtólúrón, sýpermetrín, damínósíð og Þíófanatmetýl, 
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 er 
lýst í endurskoðunarskýrslu framkvæmdastjórnarinnar. 
Því þykir 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 
innihalda þessi virku efni, í samræmi við ákvæði þeirrar 
tilskipunar.

9) Áður en virkt efni er skráð í I. viðauka skal veita 
hæfilegan frest svo að aðildarríkin og hagsmunaaðilar 
geti búið sig undir að uppfylla þær nýju kröfur sem fylgja 
skráningunni.

10) Með fyrirvara um þær skyldur, sem skilgreindar eru í 
tilskipun 91/414/EBE og fylgja skráningu virks efnis 
í I. viðauka, skal aðildarríkjunum veittur sex mánaða 
frestur að skráningu lokinni til að endurskoða gildandi 
leyfi fyrir plöntuvarnarefnum, sem innihalda klórþalóníl, 
klórtólúrón, sýpermetrín, damínósíð eða þíófanatmetýl, 
til að tryggja að kröfunum, sem mælt er fyrir um í 
tilskipun 91/414/EBE, einkum 13. gr., og viðeigandi 
skilyrðum, sem sett eru fram í I. viðauka, sé fullnægt. 
Aðildarríkin skulu breyta eða skipta út gildandi leyfum 
eða afturkalla þau, eftir því sem við á, í samræmi við 
ákvæði tilskipunar 91/414/EBE. Þrátt fyrir frestinn hér 
að framan skal kveða á um lengri frest til að leggja fram 
og meta fullnaðarmálsskjölin í III. viðauka fyrir hvert 
plöntuvarnarefni og fyrir hverja fyrirhugaða notkun þess 
í samræmi við samræmdu meginreglurnar sem mælt er 
fyrir um í tilskipun 91/414/EBE. 

 
11) Reynslan af fyrri skráningu í I. viðauka við tilskipun 

91/414/EBE á virkum efnum, sem metin eru innan 
ramma reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 
3600/92, hefur sýnt að vandi getur skapast við túlkun á 
skyldum handhafa gildandi leyfa í tengslum við aðgang 
að gögnum. Til að forðast frekari erfiðleika virðist því 
nauðsynlegt að skýra skyldur aðildarríkjanna, einkum 
þá skyldu að sannreyna að handhafi leyfis geti sýnt fram 
á að hann hafi aðgang að málsskjölum sem fullnægja 
kröfunum í II. viðauka við þá tilskipun. Hins vegar 
leggur þessi útskýring engar nýjar skyldur á aðildarríki (1) Álit vísindanefndarinnar um plöntur (SCP/BENOMY/002, lokaálit, SCP/

CARBEN/002, lokaálit, SCP/THIOPHAN/002, lokaálit) frá 23. mars 
2001 um mat á benómýli, karbendasími og þíófanatmetýli innan ramma 
tilskipunar ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna (álit 
vísindanefndarinnar um plöntur frá 7. mars 2001).
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eða handhafa leyfa að teknu tilliti til tilskipananna sem 
hafa verið samþykktar fram að þessu til breytingar á  
I. viðauka.

12) Því þykir rétt að breyta tilskipun 91/414/EBE til samræmis 
við það.

13) 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.
Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en  
31. ágúst 2006. 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. september 2006. 

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, í samræmi við tilskipun 91/414/EBE 
og ef nauðsyn krefur, breyta áður útgefnum leyfum fyrir 
plöntuvarnarefnum, sem innihalda virku efnin klórþalóníl, 
klórtólúrón, sýpermetrín, damínósíð eða þíófanatmetýl, eða 
afturkalla þau eigi síðar en 31. ágúst 2006.

Fyrir þann dag skulu þau sannreyna sérstaklega að skilyrðin í 
I. viðauka við þá tilskipun, sem varða klórþalóníl, klórtólúrón, 
sýpermetrín, damínósíð og þíófanatmetýl, hafi verið uppfyllt, 
að undanskildum þeim skilyrðum sem tilgreind eru í B-
hluta færslnanna sem varða þessi virku efni, og að handhafi 
leyfisins
 
hafi undir höndum málsskjöl eða hafi aðgang að málsskjölum 
sem uppfylla kröfurnar í II. viðauka við þá tilskipun í samræmi 
við skilyrðin í 13. gr. þeirrar tilskipunar.

2. Þrátt fyrir 1. mgr. skulu aðildarríkin endurmeta, á 
grundvelli málsskjala, sem uppfylla kröfurnar í III. viðauka 
við þá tilskipun, og að teknu tilliti til B-hluta færslnanna 
í I. viðauka við sömu tilskipun varðandi klórþalóníl, 
klórtólúrón, sýpermetrín, damínósíð og þíófanatmetýl, hvert 
leyft plöntuvarnarefni sem inniheldur klórþalóníl, klórtólúrón, 
sýpermetrín, damínósíð eða þíófanatmetýl, 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 28. febrúar 2006, og skal endurmatið vera í 
samræmi við samræmdu meginreglurnar sem kveðið er á um 
í VI. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Þau skulu ákvarða 
á grundvelli þessa mats hvort plöntuvarnarefnið 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 28. febrúar 2010 ef um er að ræða 
plöntuvarnarefni sem inniheldur klórþalóníl, klórtólúrón, 
sýpermetrín, damínósíð eða þíófanatmetýl sem eina virka 
efnið eða

b) breyta leyfinu eða afturkalla það, ef nauðsyn krefur, eigi 
síðar en 28. febrúar 2010 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 í I. viðauka við 
tilskipun 91/414/EBE ef um er að ræða plöntuvarnarefni 
sem inniheldur klórþalóníl, klórtólúrón, sýpermetrín, 
damínósíð eða þíófanatmetýl sem eitt af mörgum virkum 
efnum.

4. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi 1. mars 2006.

5. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 16. september 2005.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Markos KYPRIANOU

framkvæmdastjóri.



   
  

 
  

 

VIÐAUKI 
 
Bæta skal eftirfarandi færslum við í lok töflunnar í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE: 
 

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

„102 Klórþalóníl 
 
CAS-nr. 1897-45-6 
 
CIPAC-nr. 288 

Tetraklórísóþalónítríl 985 g/kg 
 

— Hexaklórbensen: 
ekki yfir 0,01 g/kg 

 
— Dekaklórbífenýl: 

ekki yfir 0,03 g/kg 

1. mars 2006 28. febrúar 2016 A-HLUTI 

Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem sveppaeyðir. 

B-HLUTI 

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í VI. viðauka skal 
taka tillit til niðurstaðna endurskoðunarskýrslunnar um klórþalóníl, 
einkum I. og II. viðbætis við hana, í lokagerð fastanefndarinnar um 
matvælaferli og heilbrigði dýra frá 15. febrúar 2005. 

Við heildarmatið skulu aðildarríkin gefa sérstakan gaum að vernd: 

— lagarlífvera, 

— grunnvatns, einkum að því er varðar virka efnið og 
umbrotsefni þess, R417888 og R611965 (SDS46851), þegar 
efnið er notað á svæðum sem eru viðkvæm að því er varðar 
jarðvegs- og/eða veðurfarsþætti. 

Notkunarskilyrði skulu taka til ráðstafana til að draga úr áhættu, 
eftir því sem við á 

103 Klórtólúrón 
(óskilgreind 
rúmefnafræði) 
 
CAS-nr. 15545-48-9 
 
CIPAC-nr. 217 

3-(3-klór-p-tólýl)-1,1-
dímetýlúrea 

975 g/kg 1. mars 2006 28. febrúar 2016 A-HLUTI 

Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem illgresiseyðir. 

B-HLUTI 

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í VI. viðauka skal 
taka tillit til niðurstaðna endurskoðunarskýrslunnar um 
klórtólúrón, einkum I. og II. viðbætis við hana, í lokagerð 
fastanefndarinnar um matvælaferli og heilbrigði dýra frá 15. 
febrúar 2005. Við heildarmatið skulu aðildarríkin: gefa sérstakan 
gaum að vernd grunnvatns þegar virka efnið er notað á svæðum 
sem eru viðkvæm að því er varðar jarðvegs- og/eða veðurfarsþætti. 
Skilyrði fyrir leyfi skulu taka til ráðstafana til að draga úr áhættu, 
eftir því sem við á. 
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No Almennt heiti, 
kenninúmer IUPAC-heiti Hreinleiki (1) Gildistaka Skráning rennur út Sértæk ákvæði 

104 Sýpermetrín 
 
CAS nr. 52315-07-8 
 
CIPAC-nr. 332 

(RS)-α-sýanó-3 
fenoxýbensýl-(1RS)-cis, 
trans-3-(2,2-
díklórvinýl)-2,2-
dímetýlsýklóprópan 
karboxýlat 
 
(4 myndbrigðapör: cis-1, 
cis-2, trans-3, trans-4) 

900 g/kg 1. mars 2006 28. febrúar 2016 A-HLUTI 
 
Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem skordýraeitur. 
 
B-HLUTI 
 
Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í VI. viðauka skal 
taka tillit til niðurstaðna endurskoðunarskýrslunnar um 
sýpermetrín, einkum I. og II. viðbætis við hana, í lokagerð fasta-
nefndarinnar um matvælaferli og heilbrigði dýra frá 15. febrúar 
2005. Við heildarmatið skulu aðildarríkin 
 
— gefa sérstakan gaum að vernd lagarlífvera, býflugna og liðdýra 

utan markhóps; skilyrði fyrir leyfi skulu taka til ráðstafana til 
að draga úr áhættu, eftir því sem við á, 

 
— gefa sérstakan gaum að öryggi notenda. Skilyrði fyrir leyfi 

skulu taka verndarráðstafana eftir því sem við á. 

105 Damínósíð 
 
CAS-nr. 1596-84-5 
 
CIPAC-nr. 330 

N-dímetýlamínó-
súksínamíðsýra 

990 g/kg 
 
Óhreinindi: 

–  
— N-nítrósódímetýlamín: 

ekki yfir 2,0 mg/kg 
 

— 1,1-dímetýlhýdrasíð: ekki 
yfir 30 mg/kg 

1. mars 2006 28. febrúar 2016 A-HLUTI 
 
Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem vaxtarstýriefni fyrir 
óætar nytjaplöntur 
 
B-HLUTI 
 
Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í VI. viðauka skal 
taka tillit til niðurstaðna endurskoðunarskýrslunnar um damínósíð, 
einkum I. og II. viðbætis við hana, í lokagerð fastanefndarinnar um 
matvælaferli og heilbrigði dýra frá 15. febrúar 2005. Við 
heildarmatið skulu aðildarríkin gefa sérstakan gaum að öryggi 
notenda og starfsmanna sem fara aftur inn á meðhöndlaða svæðið. 
Skilyrði fyrir leyfi skulu taka til verndarráðstafana eftir því sem 
við á. 
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Nr. Almennt heiti, 
kenninúmer IUPAC-heiti Hreinleiki (1) Gildistaka Skráning rennur út Sértæk ákvæði 

106 Þíófanatmetýl 
(óskilgreind 
rúmefnafræði) 
 
CAS-nr. 23564-05-8 
 
CIPAC-nr. 262 

Dímetýl 4,4’-(o-
fenýlen)bis(3-
þíóallófanat) 

950 g/kg 1. mars 2006 28. febrúar 2016 A-HLUTI 
 
Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem sveppaeyðir. 
 
B-HLUTI 
 
Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í VI. viðauka skal 
taka tillit til niðurstaðna endurskoðunarskýrslunnar um 
þíófanatmetýl, einkum I. og II. viðbætis við hana, í lokagerð fasta-
nefndarinnar um matvælaferli og heilbrigði dýra frá 15. febrúar 
2005. Við heildarmatið skulu aðildarríkin gefa sérstakan gaum að 
vernd lagarlífvera, ánamaðka og annarra stærri jarðvegslífvera. 
Skilyrði fyrir leyfi skulu taka til ráðstafana til að draga úr áhættu 
eftir því sem við á.“ 

(1) Frekari upplýsingar um auðkenni og forskrift virka efnisins er að finna í endurskoðunarskýrslunni.  
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