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KOMMISJONSDIREKTIV 2006/45/EF
av 16. mai 2006

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med hensyn til spesifikasjonen av det aktive stoffet propoksykarbason(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter1, særlig
artikkel 6 nr. 1 annet ledd annet strekpunkt, og
og ut fra følgende betraktninger:
1)

Propoksykarbason ble oppført som aktivt stoff i vedlegg
I til direktiv 91/414/EØF ved kommisjonsdirektiv
2003/119/EF(2).

2)

I sin søknad om oppføring av propoksykarbason
leverte produsenten av stoffet, Bayer CropScience, inn
en spesifikasjon basert på småproduksjon. Med tanke
på storproduksjon ønsker det nevnte selskapet nå å
endre spesifikasjonen med hensyn til renhet. Selskapet
har oversendt opplysninger for å vise at den endrede
spesifikasjonen oppfyller kravene til oppføring.

3)

Tyskland har vurdert de opplysningene selskapet har
framlagt. Tyskland informerte Kommisjonen i juli 2005
om sin konklusjon at den endrede spesifikasjonen ikke
innebærer noen andre risikoer enn dem som det allerede
er tatt hensyn til i forbindelse med oppføringen av
propoksykarbason i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF og
i Kommisjonens sammenfattende rapport om det nevnte
stoffet.

4)

Det er derfor berettiget å endre spesifikasjonen av
propoksykarbason.

5)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.

6)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 130 av 18.5.2006, s. 27,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2007 av 27. april 2007
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering) se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 38, 9.8.2007, s. 17.
(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv
2006/39/EF (EUT L 104 av 13.4.2006, s. 30).
(2) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 41.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF endres som angitt i vedlegget
til dette direktiv.
Artikkel 2
Medlemsstatene skal innen 18. september 2006 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende
Kommisjonen disse bestemmelsene og en sammenligningstabell
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og
dette direktiv.
De skal anvende disse bestemmelsene fra 19. september
2006.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den tredje dag etter at det er kunngjort
i Den europeiske unions tidende.
Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. mai 2006.

For Kommisjonen
Markos KYPRIANOU
Medlem av Kommisjonen

«77

CIPAC-nr. 655

CAS-nr.
145026-81-9

Propoksykarbason

2-(4,5-dihydro-4-metyl-5-okso-3propoksy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)
karboksamidosulfonylbenzosyre-metylester

I vedlegg I til direktiv 91/414/EØF skal rad 77 lyde:
≥ 950 g/kg
(uttrykt som
propoksykarboson-natrium)

1. april 2004

VEDLEGG

31. mars 2014

vie vern av økosystemer i vann, særlig vannplanter,
særlig oppmerksomhet.

–

Risikoreduserende tiltak bør iverksettes der det er
hensiktsmessig.»

vie muligheten for forurensning av grunnvann
med propoksykarbason og dets metabolitter særlig
oppmerksomhet når det aktive stoffet anvendes i
områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold,

–

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene i vedlegg VI
skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende
rapporten om propoksykarbason, særlig tillegg I og II
til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. oktober 2003. Ved
denne samlede vurderingen skal medlemsstatene

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
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