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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2006/5/EB                            2008/EES/68/06

frá 17. janúar 2006 

um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virka efninu varfaríni (*) 

 

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 varfarín. 

2) Áhrif varfaríns 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 
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 3600/92 að því er 
varðar virk efni í plöntuvarnarefnum og um tilnefningu 
skýrslugjafarríkja (3) var Írland tilnefnt skýrslugjafarríki. 
Skýrslugjafarríkið Írland lagði viðeigandi matsskýrslu og 
tilmæli fyrir framkvæmdastjórnina 8. maí 1996 í 
samræmi við c-lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðar (EBE) 
nr. 3600/92. 

3) Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa endurskoðað 
matsskýrsluna og fór sú endurskoðun fram innan 
fastanefndarinnar um matvælaferli og heilbrigði dýra. 
Endurskoðuninni lauk 23. september 2005 með 
endurskoðunarskýrslu framkvæmdastjórnarinnar um 
varfarín. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 12, 18.1.2006, bls. 17. 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) Skýrslan um varfarín og frekari upplýsingar hafa einnig 
verið lagðar fyrir vísindanefndina um plöntur. Óskað var 
eftir áliti nefndarinnar á því hvort hægt sé að nota klínísk 
gögn, sem eru fengin með endurtekinni notkun á 
varfaríni sem segavarnarefni við lækningar manna, í 
þeim tilgangi að ákvarða viðtekinn dagskammt (ADI) og 
viðtekin váhrif á notanda (AOEL). Í áliti sínu (4) komst 
vísindanefndin að þeirri niðurstöðu að ekki væri 
nauðsynlegt að ákvarða viðtekinn dagskammt varfaríns. 
Enn fremur má vænta þess að fyrirliggjandi gögn um 
víðtæka, klíníska notkun varfaríns sem segavarnarefnis 
séu nógu áreiðanleg til að unnt sé að ákvarða viðtekinn 
dagskammt ef slíkt er talið nauðsynlegt. Sömuleiðis má 
ákvarða viðtekin váhrif á notanda með gögnum um áhrif 
á menn ef tekið er tillit til þess að u.þ.b. 15% af þeim 
skammti, sem er notaður í rottur, frásogast um húð. 

5) Margs konar rannsóknir hafa leitt í ljós að gera má ráð 
fyrir að plöntuvarnarefni, sem innihalda varfarín, 
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 varfaríni við í I. viðauka til þess að 
tryggja að unnt sé að veita leyfi í öllum aðildarríkjunum 
fyrir plöntuvarnarefnum, sem innihalda varfarín, í 
samræmi við ákvæði þeirrar tilskipunar. 

6) Varfarín er notað sem nagdýraeitur. Öll önnur virk efni, 
sem notuð eru sem nagdýraeitur, falla undir reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1112/2002 frá 20. 
júní 2002 um nákvæmar reglur um framkvæmd fjórða 
áfanga vinnuáætlunar sem um getur í 2. mgr. 8. gr. 
tilskipunar ráðsins 91/414/EBE (5). Enn fremur er verið 
að meta efnið eins og sakir standa innan ramma 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. 
febrúar 1998 um markaðssetningu sæfiefna (6). Það sama 
á við um varfarín og um öll önnur efni í 1. viðauka við 
tilskipun 91/414/EBE að endurskoða má skráningarstöðu 
efnisins skv. 5. mgr. 5. gr. þeirrar tilskipunar ef ný gögn 
koma fram, einkum ef gögnin eru fengin við mat á 
sambærilegum efnum eða við mat á varfaríninu sjálfu 
samkvæmt tilskipun 98/8/EB.  

________________  

(4) Álit vísindanefndarinnar um plöntur varðandi hugsanlega skráningu 
varfaríns í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE um markaðssetningu 
plöntuvarnarefna. SCP/WARFAR/002, lokaálit, samþykkt 6. júní 2000. 

(5) Stjtíð. EB L 168, 27.6.2002, bls. 14. 
(6) Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1). 
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7) 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 
eða handhafa leyfa borið saman við tilskipanirnar sem 
hafa verið samþykktar fram að þessu til breytingar á I. 
viðauka. 

8) 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. 

9) 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 varfarín, 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. 

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

11) 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. mars 2007. Þau skulu þegar í stað senda fram-
kvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og samsvörunartöflu 
milli viðkomandi ákvæða og þessarar tilskipunar. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 1. apríl 2007. 

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 virka efnið varfarín, eða 
afturkalla þau eigi síðar en 31. mars 2007. Fyrir þann dag skulu 
þau sannreyna sérstaklega að skilyrðin í I. viðauka við þá 
tilskipun, sem varða varfarín, hafi verið uppfyllt, að 
undanskildum þeim skilyrðum sem tilgreind eru í B-hluta 
færslunnar sem varðar þetta virka 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. hennar. 

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 færslunnar í I. 
viðauka við sömu tilskipun varðandi varfarín, hvert leyft 
plöntuvarnarefni sem inniheldur varfarín, 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 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 30. september 2010 ef um er að ræða 
plöntuvarnarefni sem inniheldur varfarín sem eina virka 
efnið eða 
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b) breyta leyfinu eða afturkalla það, ef nauðsyn krefur, eigi 
síðar en 30. september 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 varfarín sem eitt af mörgum virkum efnum. 

4. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi 1. október 2006. 

5. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 17. janúar 2006. 

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 
„XX Varfarín 

CAS-nr. 81-81-2 
CIPAC-nr. 70 

(RS)-4-hýdroxý-3-(3-oxó-1-
fenýlbútýl)kúmarín 3-(α-
asetonýl-bensýl)-4-
hýdroxýkúmarín 

≥ 990 g/kg 1. október 2006 30. september 2013 A-HLUTI 
 
Eingöngu má leyfa að efnið sé notað sem 
nagdýraeitur sem lagt er fram sem tilreidd beita í 
sérsmíðuðum ílátum, ef við á. 
 
B-HLUTI 
 
Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna í 
VI. viðauka skal taka tillit til niðurstaðna 
endurskoðunarskýrslunnar um varfarín, einkum I. 
og II. viðbætis við hana, í lokagerð frá hendi 
fastanefndarinnar um matvælaferli og heilbrigði 
dýra frá 23. september 2005. Við heildarmatið 
skulu aðildarríkin gefa sérstakan gaum að vernd 
notenda, fugla og spendýra utan markhóps. 
 
Gera skal ráðstafanir til að draga úr áhættu eftir því 
sem við á.“ 

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

 N
r. 68/26 

 
 

EES-viðbæ
tir við Stjórnartíðindi Evrópusam

bandsins 
 

20.11.2008 

 


