2.5.2019

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 35/51

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 540/2011

2019/EØS/35/02

av 25. mai 2011
om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til
listen over godkjente aktive stoffer(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

denne forordning, å vedta en forordning som inneholder
listen over aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til
direktiv 91/414/EØF.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
3)
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av
plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF
og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 78 nr. 3,
etter samråd med Den faste komité for næringsmiddelkjeden og
dyrehelsen og

I denne sammenheng bør det tas hensyn til at ettersom
direktiv 91/414/EØF ble opphevet ved artikkel 83 i
forordning (EF) nr. 1107/2009, er direktivene som
omfattet de aktive stoffene oppført i vedlegg I til
direktiv 91/414/EØF, overflødige i den utstrekning de
endrer nevnte direktiv. De selvstendige bestemmelsene i
disse direktivene får imidlertid fortsatt anvendelse —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

ut fra følgende betraktninger
1)

2)

Artikkel 1
De aktive stoffene som er angitt i vedlegget til denne
forordning, skal anses å være godkjent i henhold til forordning
(EF) nr. 1107/2009.

I samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 skal
aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til rådsdirektiv
91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av
plantevernmidler(2), anses å være godkjent i henhold til
nevnte forordning.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

For å gjennomføre forordning (EF) nr. 1107/2009 er det
derfor nødvendig, på tidspunktet for vedtakelsen av

Den får anvendelse fra 14. juni 2011.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 25. mai 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President
_____

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av
30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,
s. 57.
(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1.
(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.

Nr. 35/52

VEDLEGG

AKTIVE STOFFER SOM ER GODKJENT FOR BRUK I PLANTEVERNMIDLER
Alminnelige bestemmelser som gjelder alle stoffer oppført i dette vedlegg:
— ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det for hvert stoff tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten, og særlig tillegg I
og II,
— medlemsstatene skal sørge for at alle sammenfattende rapporter (unntatt opplysninger som er fortrolige i henhold til artikkel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009), er tilgjengelige eller skal på anmodning gjøres
tilgjengelig for berørte parter.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Imazalil
CAS-nr. 73790-28-0,
35554-44-0

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

(+)-1-(β-allyloksy-2,4975 g/kg
diklorfenyletyl)imidazol eller
(+)-allyl-1-(2,4-diklorfenyl)2-imidazol-1-yletyleter

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. januar 1999 31. desember
2011

Særlige bestemmelser

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
For følgende bruksområder gjelder følgende særlige vilkår:
— behandling av frukt, grønnsaker og poteter etter innhøsting kan godkjennes bare dersom
det finnes en hensiktsmessig dekontamineringsordning eller en risikovurdering har
godtgjort for den medlemsstaten som skal gi godkjenningen, at utslipp av løsningen som
er brukt til behandlingen, ikke utgjør en uakseptabel risiko for miljøet, særlig for
vannorganismer,

CIPAC-nr. 335

— behandling av poteter etter innhøsting kan bare godkjennes dersom en risikovurdering har
godtgjort for den medlemsstaten som skal gi godkjenningen, at utslipp av behandlingsavfall fra behandlede poteter ikke utgjør en uakseptabel risiko for vannorganismer,
— bruk på bladverk utendørs kan bare godkjennes dersom en risikovurdering har godtgjort
for den medlemsstaten som skal gi godkjenningen, at bruken ikke medfører noen
uakseptable virkninger for menneskers eller dyrs helse eller miljøet.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nummer

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
11. juli 1997.
2

Azoksystrobin
CAS-nr. 131860-33-8
CIPAC-nr. 571

metyl-(E)-2-{2[6-(2cyanofenoksy)pyrimidin-4yloksy] fenyl}-3metoksyakrylat

930 g/kg (Z-isomer
høyst 25 g/kg)

1. juli 1998

31. desember
2011

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i
forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det rettes særlig oppmerksomhet mot virkningen på
vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør omfatte hensiktsmessige risikoreduserende tiltak.
Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
22. april 1998.
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Kresoksimmetyl
CAS-nr. 143390-89-0
CIPAC-nr. 568

metyl-(E)-2-metoksyimino2-[2-(o-tolyloksymetyl)fenyl]acetat

910 g/kg

1. februar 1999 31. desember
2011

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
16. oktober 1998.

2.5.2019

Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i
forordning (EF) nr. 1107/2009 skal medlemsstatene rette oppmerksomhet mot vern av
grunnvannet under sårbare forhold.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Spiroksamin

(8-tert-butyl-1,4-dioksa-spiro 940 g/kg
[4,5]-dekan-2-ylmetyl)-etyl- (kombinasjon av
CAS-nr. 1181134-30-8
propyl-amin
diastereomerene A
CIPAC-nr. 572
og B)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. september
1999

31. desember
2011

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i
forordning (EF) nr. 1107/2009 skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot brukernes sikkerhet og sikre at godkjenningsvilkårene
omfatter hensiktsmessige vernetiltak,

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
12. mai 1999.
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Azimsulfuron
CAS-nr. 120162-55-2
CIPAC-nr. 584

1-(4,6-dimetoksypyrimidin2-yl)-3-[1-metyl-4-(2-metyl2H-tetrazol-5-yl)-pyrazol-5ylsulfonyl]-urea

980 g/kg

1. oktober
1999

31. desember
2011

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Spredning fra luftfartøy kan ikke tillates.
Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i
forordning (EF) nr. 1107/2009, skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
virkningen på vannorganismer og landplanter utenfor målgruppen og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak (f.eks. ved risdyrking: en minste
ventetid før vannet ledes bort).
Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
2. juli 1999.

6

Fluroksypyr
CAS-nr. 69377-81-7
CIPAC-nr. 431

4-amino-3,5-diklor-6-fluor2-pyridyloksyeddiksyre

950 g/kg

1. desember
2000

31. desember
2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— rette særlig oppmerksomhet mot virkningen på vannorganismer og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak.

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i
forordning (EF) nr. 1107/2009 skal medlemsstatene
— ta hensyn til tilleggsopplysningene som kreves i henhold til nr. 7 i den sammenfattende
rapporten,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet,
— rette særlig oppmerksomhet mot virkningen på vannorganismer og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen dersom tilleggsforsøkene og -opplysningene
som kreves i henhold til nr. 7 i den sammenfattende rapporten, ikke ble framlagt innen
1. desember 2000.

Nr. 35/53

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
30. november 1999.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Metsulfuron-metyl
CAS-nr. 74223-64-6

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

metyl-2-(4-metoksy-6-metyl- 960 g/kg
1,3,5,-triazin-2ylkarbamoylsulfamoyl)benzoat

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. juli 2001

31. desember
2015

Særlige bestemmelser

Nr. 35/54

Nummer

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i
forordning (EF) nr. 1107/2009 skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet,
— rette særlig oppmerksomhet mot virkningen på vannorganismer og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak.
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Proheksadion-kalsium
CAS-nr. 127277-53-6

kalsium-3,5-diokso-4propanylsykloheksankarboksylat

890 g/kg

1. oktober
2000

31. desember
2011

CIPAC-nr. 567
9

Triasulfuron
CAS-nr. 82097-50-5
CIPAC-nr. 480

1-[2-(2-kloretoksy)940 g/kg
fenylsulfonyl]-3-(4-metoksy6-metyl-1,3,5-triazin-2yl)urea

1. august 2001 31. desember
2015

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.
Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
16. juni 2000.

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i
forordning (EF) nr. 1107/2009 skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet,
— rette særlig oppmerksomhet mot virkningen på vannorganismer og sørge for at
godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak.
Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
13. juli 2000.

10

Esfenvalerat
CAS-nr. 66230-04-4

(S)-α-cyano-3-fenoksy830 g/kg
benzyl-(S)-2-(4-klorfenyl)-3metylbutyrat

1. august 2001 31. desember
2015

CIPAC-nr. 481

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
16. juni 2000.

Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i
forordning (EF) nr. 1107/2009 skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot den potensielle virkningen på vannorganismer og leddyr
utenfor målgruppen og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak.
Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
13. juli 2000.
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Bentazon
CAS-nr. 25057-89-0
CIPAC-nr. 366

3-isopropyl-(1H)-2,1,3benzotiadiazin-4-(3H)-on2,2-dioksid

960 g/kg

1. august 2001 31. desember
2015

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i
forordning (EF) nr. 1107/2009 skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av
grunnvannet.

2.5.2019

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
13. juli 2000.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Lambdacyhalotrin

En 1:1 blanding av:

CAS-nr. 91465-08-6

(S)-α-cyano-3-fenoksybenzyl
(Z)-(1R,3R)-3-(2-klor-3,3,3trifluorpropenyl)-2,2dimetylsyklopropankarboksylat

CIPAC-nr. 463

Renhet(1)

810 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. januar 2002 31. desember
2015

CIPAC-nr. 603

— rette særlig oppmerksomhet mot restmengdene i næringsmidler og særlig deres akutte
virkninger.
Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
19. oktober 2000.

≥ 950 g/kg

1. juni 2001

31. desember
2015

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i
forordning (EF) nr. 1107/2009, skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot den
potensielle virkningen på vannorganismer og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig
omfatter risikoreduserende tiltak.
Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
19. oktober 2000.
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Amitrol
CAS-nr. 61-82-5
CIPAC-nr. 90

H-[1,2,4]-triazol-3-ylamin

900 g/kg

1. januar 2002 31. desember
2015

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CAS-nr. 126833-17-8

N-(2,3-diklor-4hydroksyfenyl)-1metylsykloheksankarboksamid

Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i
forordning (EF) nr. 1107/2009 skal medlemsstatene

— rette særlig oppmerksomhet mot den potensielle virkningen på vannorganismer og leddyr
utenfor målgruppen, herunder bier, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig
omfatter risikoreduserende tiltak,

(R)-α-cyano-3fenoksybenzyl (Z)-(1S,3S)3-(2-klor-3,3,3trifluorpropenyl)-2,2dimetylsyklopropankarboksylat

Fenheksamid

Bare bruk som insektmiddel kan tillates.

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere,

og

13

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
amitrol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for plantehelse
12. desember 2000. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet i sårbare områder, særlig med
hensyn til andre bruksområder enn vekster,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av nytteleddyr,

Nr. 35/55

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler og viltlevende pattedyr. Bruk av amitrol i
paringstiden kan tillates bare dersom en egnet risikovurdering godtgjør at det ikke oppstår
uakseptable virkninger, og dersom godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter
risikoreduserende tiltak.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Dikvat
CAS-nr. 2764-72-9
(ion), 85-00-7
(dibromid)

IUPAC-betegnelse

9,10-dihydro-8a,10adiazoniafenantren-ion
(dibromid)

Renhet(1)

950 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. januar 2002 31. desember
2015

Særlige bestemmelser

På bakgrunn av eksisterende tilgjengelige opplysninger kan bare bruk som ugressmiddel til
bruk på landjorda og som tørkemiddel tillates. Bruk til bekjempelse av vannugress skal ikke
tillates.

— rette særlig oppmerksomhet mot den potensielle virkning på vannorganismer og sikre at
godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukerne ved ikke-yrkesmessig bruk og sikre at
godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak.
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Pyridat
CAS-nr. 55512-33.9

6-klor-3-fenylpyridazin-4-yl- 900 g/kg
S-oktyltiokarbonat

1. januar 2002 31. desember
2015

CIPAC-nr. 447

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
pyridat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for plantehelse
12. desember 2000. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet,
— rette særlig oppmerksomhet mot den potensielle virkning på vannorganismer og sikre at
godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak.
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Tiabendazol
CAS-nr. 148-79-8
CIPAC-nr. 323

2-tiazol-4-yl-1Hbenzimidazol

985 g/kg

1. januar 2002 31. desember
2015

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
dikvat, særlig vedlegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for plantehelse
12. desember 2000. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene

CIPAC-nr. 55

Nr. 35/56

Nummer

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. Bruk til sprøyting på bladverk skal ikke
tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
tiabendazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
plantehelse 12. desember 2000. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer og sedimentorganismer og sørge
for at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak.

2.5.2019

Egnede risikoreduserende tiltak (f.eks. rensing med kiselgur eller aktivt karbon) skal
iverksettes for å verne overflatevann mot uakseptabel nivåer av forurensing fra spillvann.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Paecilomyces
fumosoroseus

IUPAC-betegnelse

Ikke relevant

Apopka-stamme 97,
PFR 97 eller CG 170,
ATCC20874

DPX KE 459
(flupyrsulfuron-metyl)
CAS-nr. 144740-54-5

2-(4,6-dimetoksypyrimidin2-ylkarbamoylsulfamoyl)-6triflurometylnikotinatmononatriumsalt

Godkjenningen
utløper

Hvert gjæringsmedium bør
kontrolleres med
HPLC for å utelukke
at det finnes
sekundære
metabolitter

1. juli 2001

31. desember
2015

903 g/kg

1. juli 2001

Acibenzolar-s-metyl
CAS-nr. 135158-54-2

31. desember
2015

Syklanilid

Hvert gjæringsmedium bør kontrolleres med HPLC for å utelukke at det finnes sekundære
metabolitter.

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene skal medlemsstatene rette
særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet.
Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
27. april 2001.

benzo[1,2,3]tiadiazol-7karbotioat-S-metylester

970 g/kg

Foreligger ikke

960 g/kg

1. november
2001

31. desember
2015

Bare bruk som planteaktivator kan tillates.

1. november
2001

31. desember
2015

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.

CIPAC-nr. 597

21

Bare bruk som insektmiddel kan tillates.

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
27. april 2001.

CIPAC-nr. 577

20

Særlige bestemmelser

CAS-nr. 113136-77-9
CIPAC-nr. 586

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
29. juni 2001

Grenseverdien for urenheten 2,4-dikloranilin (2,4-DCA) i det aktive stoffet slik det produseres
skal være 1 g/kg.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

19

Godkjenningsdato

Renhet(1)

2.5.2019

Nummer

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
29. juni 2001.

22

Jernfosfat

Jernfosfat

990 g/kg

CAS-nr. 10045-86-0

1. november
2001

31. desember
2015

Bare bruk som bløtdyrmiddel kan tillates.

1. november
2001

31. desember
2015

Bare bruk som insektmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 629

23

Pymetrozin
CAS-nr. 123312-89-0

Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene skal medlemsstatene rette
særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer.
Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
29. juni 2001.

Nr. 35/57

CIPAC-nr. 593

(E)-6-metyl-4-[(pyridin-3950 g/kg
ylmetylen)amino]-4,5dihydro-2H-[1,2,4]-triazin-3on

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
29. juni 2001.

24

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Pyraflufen-etyl
CAS-nr. 129630-19-9
CIPAC-nr. 605

IUPAC-betegnelse

etyl-2-klor-5-(4-klor-5difluormetoksy-1metylpyrazol-3-yl)-4fluorfenoksyacetat

Renhet(1)

956 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. november
2001

31. desember
2015

Særlige bestemmelser

Nr. 35/58

Nummer

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene skal medlemsstatene rette
særlig oppmerksomhet mot vern av alger og vannplanter, og eventuelt treffe risikoreduserende
tiltak.
Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:
29. juni 2001.

Glyfosat

N-(fosfonometyl)-glysin

950 g/kg

1. juli 2002

CAS-nr. 1071-83-6

31. desember
2015

CIPAC-nr. 284

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
glyfosat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for plantehelse
29. juni 2001. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet i sårbare områder, særlig med
hensyn til andre bruksområder enn landbruk.

26

Tifensulfuron-metyl
CAS-nr. 79277-27-3
CIPAC-nr. 452

metyl-3-(4-metoksy-6-metyl- 960 g/kg
1,3,5-triazin-2-ylkarbamoylsulfamoyl)tiofen-2karboksylat

1. juli 2002

31. desember
2015

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
tifensulfuron-metyl, særlig til tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité
for plantehelse 29. juni 2001. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet,
— rette særlig oppmerksomhet mot virkningen på vannplanter og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak.

27

2,4-D
CAS-nr. 94-75-7
CIPAC-nr. 1

(2,4-diklorfenoksy)eddiksyre 960 g/kg

1. oktober
2002

31. desember
2015

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
2,4-D, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for plantehelse
2. oktober 2001. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i
områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold,
— rette særlig oppmerksomhet mot opptak gjennom huden,

2.5.2019

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av leddyr utenfor målgruppen og sikre at
godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Isoproturon
CAS-nr. 34123-59-6

IUPAC-betegnelse

3-(4-isopropylfenyl)-1,1dimetylurea

Renhet(1)

970 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. januar 2003 31. desember
2015

Særlige bestemmelser

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
isoproturon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
plantehelse 7. desember 2001. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene

CIPAC-nr. 336

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer og sørge for at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak.

Etofumesat
CAS-nr. 26225-79-6

(±)-2-etoksy-2,3-dihydro3,3-dimetylbenzofuran-5ylmetansulfonat

960 g/kg

1. mars 2003

28. februar
2013

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
etofumesat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2002. Ved denne samlede vurderingen kan
medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet
anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, og skal om nødvendig anvende
risikoreduserende tiltak.

CIPAC-nr. 223

30

Iprovalikarb
CAS-nr. 140923-17-7
CIPAC-nr. 620

{2-metyl-1-[1-(4-metylfenyl) 950 g/kg (midlertidig
etylkarbonyl]propyl}spesifikasjon)
karbaminsyre-isopropylester

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

1. juli 2002

31. desember
2015

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes
områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold eller ved en høyere dosering enn den
som er beskrevet i den sammenfattende rapporten, og skal om nødvendig anvende
risikoreduserende tiltak,

29

2.5.2019

Nummer

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
iprovalikarb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2002. Ved denne samlede vurderingen

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere.

Nr. 35/59

— skal spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, bekreftes
og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes i
toksisitetsdokumentasjonen, bør sammenholdes med og kontrolleres mot spesifikasjonen
til det tekniske materialet,
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Prosulfuron
CAS-nr. 94125-34-5
CIPAC-nr. 579

IUPAC-betegnelse

1-(4-metoksy-6-metyl-1,3,5triazin-2-yl)-3[2-(3,3,3-trifluorpropyl)benzensulfonyl]-urea

Renhet(1)

950 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. juli 2002

31. desember
2015

Særlige bestemmelser

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
prosulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2002. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i
områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. Om nødvendig bør risikoreduserende
tiltak iverksettes.

Sulfosulfuron
CAS-nr. 141776-32-1
CIPAC-nr. 601

1-(4,6-dimetoksypyrimidin2-yl)-3-[2-etansulfonylimidazo[1,2-a]pyridin)sulfonyl]urea

980 g/kg

1. juli 2002

31. desember
2015

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
sulfosulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2002. Ved denne samlede vurderingen
— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannplanter og alger. Om
nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes,
— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive
stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold.

33

Cinidon-etyl
CAS-nr. 142891-20-1
CIPAC-nr. 598

(Z)-etyl 2-klor-3-[2-klor-5940 g/kg
(sykloheks-1-en-1,2dikarboksimido)fenyl]akrylat

1. oktober
2002

31. desember
2015

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— nøye vurdere risikoen for vannplanter dersom det aktive stoffet anvendes i nærheten av
overflatevann. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes,
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Nr. 35/60

Nummer

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
cinidon-etyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 19. april 2002. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet når det
aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold (f.eks. jord med
nøytral eller høy pH-verdi),

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

2.5.2019

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Cyhalofop-butyl
CAS-nr. 122008-85-9

IUPAC-betegnelse

butyl-(R)-2-[4(4-cyano-2fluorfenoksy)-fenoksy]propionat

Renhet(1)

950 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. oktober
2002

31. desember
2015

Særlige bestemmelser

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
cyhalofop-butyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 19. april 2002. Ved denne samlede vurderingen

CIPAC-nr. 596

— skal medlemsstatene nøye vurdere den potensielle virkningen av spredning fra bakken på
vannorganismer i rismarker. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte
risikoreduserende tiltak.

Famoksadon
CAS-nr. 131807-57-3

3-anilin-5-metyl-5-(4fenoksyfenyl)-1,3oksazolidin-2,4-dion

960 g/kg

1. oktober
2002

31. desember
2015

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
famoksadon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 19. april 2002. Ved denne samlede vurderingen

CIPAC-nr. 594

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot de potensielle kroniske risikoer fra
morstoffet eller dets metabolitter for meitemarker,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— skal medlemsstatene nøye vurdere den potensielle virkning av spredning fra luftfartøy på
organismer utenfor målgruppen og særlig på arter som lever i vann. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte begrensninger eller risikoreduserende tiltak,
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2.5.2019

Nummer

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer og sørge
for at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak,
— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere.
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Florasulam
CAS-nr. 145701-23-1
CIPAC-nr. 616

2′, 6′, 8-trifluor-5-metoksy[1,2,4]-triazol-[1,5-c]pyrimidin-2-sulfonanilid

970 g/kg

1. oktober
2002

31. desember
2015

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
florasulam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 19. april 2002. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene

Nr. 35/61

— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet når det
aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Metalaksyl-m
CAS-nr. 70630-17-0

IUPAC-betegnelse

metyl(R)-2-{[2,6dimetylfenyl)metoksyacetyl]amino}-propionat

Renhet(1)

910 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. oktober
2002

31. desember
2015

Særlige bestemmelser

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
metalaksyl-m, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 19. april 2002. Ved denne samlede vurderingen

CIPAC-nr. 580

Pikolinafen
CAS-nr. 137641-05-5

4′-fluor-6-[(α,α,α-trifluor-mtolyl)oksy]pikolinanilid

970 g/kg

1. oktober
2002

31. desember
2015

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
pikolinafen, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 19. april 2002. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene

CIPAC-nr. 639

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om
nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
39

Flumioksazin
CAS-nr. 103361-09-7
CIPAC-nr. 578

N-(7-fluor-3,4-dihydro-3okso-4-prop-2-ynyl-2H-1,4benzoksazin-6-yl)sykloheks1-en-1,2-dikarboksimid

960 g/kg

1. januar 2003 31. desember
2015

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
flumioksazin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. juni 2002. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— bør det rettes særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet med
det aktive stoffet eller med nedbrytingsproduktene CGA 62826 og CGA 108906 når det
aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. Om nødvendig
bør risikoreduserende tiltak iverksettes.
38

Nr. 35/62

Nummer

— nøye vurdere risikoen for vannplanter og alger. Godkjenningsvilkårene skal om
nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
40

Deltametrin
CAS-nr. 52918-63-5
CIPAC-nr. 333

(S)-α-cyano-3fenoksybenzyl-(1R,3R)-3(2,2-dibromvinyl)-2,2dimetylsyklopropankarboksylat

980 g/kg

1. november
2003

31. oktober
2013

Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
deltametrin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
plantehelse 18. oktober 2002. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene

2.5.2019

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og sørge for at godkjenningsvilkårene
omfatter hensiktsmessige vernetiltak,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

— være oppmerksomme på tilfeller av forbrukernes akutte eksponering gjennom kosten,
med henblikk på framtidige endringer av grenseverdier for restmengder,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer, bier og leddyr utenfor
målgruppen og sørge for at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak.

Imazamox
CAS-nr. 114311-32-9

(±)-2-(4-isopropyl-4-metyl- 950 g/kg
5-okso-2-imidazolin-2-yl)-5(metoksymetyl)-nikotinsyre

1. juli 2003

30. juni 2013

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
imazamox, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002.

CIPAC-nr. 619

I denne generelle vurderingen bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
potensialet for forurensning av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med
sårbare jord- og/eller klimaforhold. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.

42

Oksasulfuron
CAS-nr. 144651-06-9
CIPAC-nr. 626

oksetan-3-yl-2[(4,6dimetylpyrimidin-2-yl)karbamoyl-sulfamoyl]
benzoat

930 g/kg

1. juli 2003

30. juni 2013

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
oksasulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

41

Medlemsstatene bør rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive
stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold.
Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.
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Etoksysulfuron
CAS-nr. 126801-58-9
CIPAC-nr. 591

3-(4,6-dimetoksypyrimidin2-yl)-1-(2-etoksyfenoksysulfonyl)urea

950 g/kg

1. juli 2003

30. juni 2013

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
etoksysulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002.

Nr. 35/63

Medlemsstatene bør rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannplanter og alger utenfor
målgruppen i dreneringskanaler. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.

44

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Foramsulfuron
CAS-nr. 173159-57-4
CIPAC-nr. 659

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

1-(4,6-dimetoksypyrimidin- 940 g/kg
2-yl)-3-(2dimetylkarbamoyl-5formamidofenylsulfonyl)urea

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. juli 2003

30. juni 2013

Særlige bestemmelser

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
foramsulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002.

Oksadiargyl
CAS-nr. 39807-15-3

5-tert-butyl-3-(2,4-diklor-5propargyloksyfenyl)-1,3,4
oksadiazol-2-(3H)-on

980 g/kg

1. juli 2003

30. juni 2013

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
oksadiargyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002.

CIPAC-nr. 604

I denne generelle vurderingen bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av
alger og vannplanter. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.
46

Cyazofamid
CAS-nr. 120116-88-3

4-klor-2-cyano-N,N-dimetyl- 935 g/kg
5-P-tolylimidazol -1sulfonamid

1. juli 2003

30. juni 2013

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
cyazofamid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002. Ved denne samlede vurderingen

CIPAC-nr. 653

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

I denne generelle vurderingen bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av
vannplanter. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.
45

Nr. 35/64

Nummer

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer,
— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot nedbrytingshastigheten for
metabolitten CTCA i jord, særlig i nordeuropeiske områder.
Risikoreduserende tiltak eller restriksjoner på bruk bør iverksettes der det er hensiktsmessig.
47

2,4-DB
CAS-nr. 94-82-6
CIPAC-nr. 83

4-(2,4-diklorfenoksy)smørsyre

940 g/kg

1. januar 2004 31. desember
2013

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 2,4DB, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene

2.5.2019

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i
områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. Om nødvendig bør risikoreduserende
tiltak iverksettes.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Beta-cyflutrin
CAS-nr. 68359-37-5
(stereokjemi ikke
angitt)

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2- 965 g/kg
diklorvinyl)-2,2-dimetylsyklopropankarboksylsyre
(SR)-α-cyano- (4-fluor-3fenoksyfenyl)metylester

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. januar 2004 31. desember
2013

CIPAC-nr. 482

Særlige bestemmelser

Bare bruk som insektmiddel kan tillates.

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av leddyr utenfor målgruppen.
Godkjenningsvilkårene bør omfatte hensiktsmessige risikoreduserende tiltak.
Cyflutrin
CAS-nr. 68359-37-5
(stereokjemi ikke
angitt)

(RS),-α-cyano-4-fluor-3fenoksybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2diklorvinyl)-2,2-dimetysyklopropankarboksylat

920 g/kg

1. januar 2004 31. desember
2013

CIPAC-nr. 385

Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
Annen bruk enn på prydplanter i veksthus og til frøbeising er for tiden ikke tilstrekkelig
dokumentert og er ikke godkjent i henhold til kriteriene i de ensartede prinsippene nevnt i
artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009. For å underbygge godkjenninger for slike
bruksområder, må data og opplysninger som beviser at de er akseptable for konsum og for
miljøet, framskaffes og framlegges for medlemsstatene. Dette dreier seg særlig om data som
gjør det mulig å foreta en detaljert vurdering av risikoen ved bladbehandling utendørs og
risikoen ved inntak i forbindelse med bladbehandling på spiselige vekster.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Annen bruk enn på prydplanter i veksthus og til frøbeising er for tiden ikke tilstrekkelig
dokumentert og er ikke godkjent i henhold til kriteriene i de ensartede prinsippene nevnt i
artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009. For å underbygge godkjenninger for slike
bruksområder, må data og opplysninger som beviser at de er akseptable for konsum og for
miljøet, framskaffes og framlegges for medlemsstatene. Dette dreier seg særlig om data som
gjør det mulig å foreta en detaljert vurdering av risikoen ved bladbehandling utendørs og
risikoen ved inntak i forbindelse med bladbehandling på spiselige vekster.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene skal det tas hensyn til konklusjonene i den
sammenfattende rapporten om beta-cyflutrin, særlig tillegg I og II til denne, som
sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002.
Ved denne samlede vurderingen
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2.5.2019

Nummer

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene skal det tas hensyn til konklusjonene i den
sammenfattende rapporten om cyflutrin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av
Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002. Ved denne
samlede vurderingen
— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av leddyr utenfor målgruppen.
Godkjenningsvilkårene bør omfatte hensiktsmessige risikoreduserende tiltak.
50

Iprodion
CAS-nr. 36734-19-7
CIPAC-nr. 278

3-(3,5-diklorfenyl)nisopropyl-2,4-dioksoimidazolidin-1-karboksimid

960 g/kg

1. januar 2004 31. desember
2013

Bare bruk som soppdrepende middel og nematicid kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
iprodion, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002. Ved denne samlede vurderingen

Nr. 35/65

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av
grunnvannet når det aktive stoffet brukes ved en høyere dosering (særlig bruk i torv) på
sur jord (pH under 6) ved sårbare klimaforhold,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Nr. 35/66

Nummer

— skal medlemsstatene nøye vurdere risikoen for virvelløse vanndyr dersom det aktive
stoffet anvendes i nærheten av overflatevann. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak
iverksettes.
51

Linuron
CAS-nr. 330-55-2

3-(3,4-diklorfenyl)-1metoksy-1-metylurea

900 g/kg

1. januar 2004 31. desember
2013

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av viltlevende pattedyr, leddyr utenfor målgruppen
og vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende
tiltak,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere.
52

Maleinhydrasid
CAS-nr. 123-33-1

6-hydroksy-2H-pyridazin-3on

940 g/kg.

1. januar 2004 31. desember
2013

Bare bruk som vekstregulator kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
maleinhydrasid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene

CIPAC-nr. 310

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
linuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene

CIPAC-nr. 76

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av leddyr utenfor målgruppen og sikre at
godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak,
— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet når det
aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. Om nødvendig
bør risikoreduserende tiltak iverksettes.
53

Pendimetalin
CAS-nr. 40487-42-1
CIPAC-nr. 357

N-(1-etylpropyl)-2,6-dinitro- 900 g/kg
3,4-xyliden

1. januar 2004 31. desember
2013

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
pendimetalin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
plantehelse 3. desember 2002. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer og landplanter utenfor
målgruppen. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak,

2.5.2019

— rette særlig oppmerksomhet mot muligheten for spredning av det aktive stoffet over korte
avstander gjennom luften.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Propineb
CAS-nr. 12071-83-9
(monomer), 9016-72-2
(homopolymer)

IUPAC-betegnelse

polymer-sink-1,2propylenbis(ditiokarbamat)

Renhet(1)

Det teknisk aktive
stoffet skal oppfylle
FAO-spesifikasjonen.

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. april 2004

31. mars 2014 Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

Særlige bestemmelser

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
propineb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2003. Ved denne samlede vurderingen

CIPAC-nr. 177

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av små pattedyr, vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig
omfatte risikoreduserende tiltak,
— bør medlemsstatene være oppmerksomme på tilfeller av forbrukernes akutte eksponering
gjennom kosten, med henblikk på framtidige endringer av grenseverdier for restmengder,
Propyzamid
CAS-nr. 23950-58-5

3,5-diklor-N-(1,1-dimetylprop-2-ynyl)benzamid

920 g/kg

1. april 2004

31. mars 2014 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
propyzamid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
plantehelse 26. februar 2003. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene

CIPAC-nr. 315

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og sikre at godkjenningsvilkårene om
nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av
grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller ekstreme
klimaforhold,
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2.5.2019

Nummer

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler og viltlevende pattedyr, særlig dersom
stoffet anvendes i paringstiden. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte
risikoreduserende tiltak.
56

Mekoprop
CAS-nr. 7085-19-0
CIPAC-nr. 51

(RS)-2-(4-klor-o-tolyloksy)propionsyre

930 g/kg

1. juni 2004

31. mai 2014

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
mekoprop, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2003. Ved denne samlede vurderingen

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av leddyr utenfor målgruppen.
Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.

Nr. 35/67

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av
grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak,
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Mekoprop-P
CAS-nr. 16484-77-8

IUPAC-betegnelse

(R)-2-(4-klor-o-tolyloksy)propionsyre

Renhet(1)

860 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. juni 2004

31. mai 2014

Særlige bestemmelser

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
mekoprop-P, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2003. Ved denne samlede vurderingen

CIPAC-nr. 475

Propikonazol
CAS-nr. 60207-90-1

(±)-1-[2-(2,4-diklor-fenyl)-4- 920 g/kg
propyl-1,3-dioksolan-2ylmetyl]-1H-1,2,4-triazol

1. juni 2004

31. mai 2014

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
propikonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2003. Ved denne samlede vurderingen

CIPAC-nr. 408

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av leddyr utenfor målgruppen
og vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende
tiltak,
— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av jordorganismer ved
doseringer som overstiger 625 g aktivt stoff/hektar (f.eks. bruk på gressplen).
Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak (f.eks. ordning
med stedvis anvendelse).

59

Trifloksystrobin
CAS-nr. 141517-21-7
CIPAC-nr. 617

metyl-(E)-metoksyimino960 g/kg
{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluor-mtolyl)etylidenaminooksyl]-otolyl}acetat

1. oktober
2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av
grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
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Nr. 35/68

Nummer

30. september Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
2013
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
trifloksystrobin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2003. Ved denne samlede vurderingen
— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive
stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold.

2.5.2019

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes og/eller overvåkingsprogrammer
innføres.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Karfentrazon-etyl
CAS-nr. 128639-02.1
CIPAC-nr. 587

IUPAC-betegnelse

etyl-RS)-2-klor-3-[2-klor-5(4-difluormetyl-4,5-dihydro3-metyl-5okso-1H 1,2,4triazol-1-yl)-4-fluorfenyl]propionat

Renhet(1)

900 g/kg

Godkjenningsdato

1. oktober
2003

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

30. september Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
2013
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
karfentrazon-etyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2003. Ved denne samlede vurderingen

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.

Mesotrion
CAS-nr. 104206-8

2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl)sykloheksan-1,3-dion

Fenamidon
CAS-nr. 161326-34-7
CIPAC-nr. 650

1. oktober
2003

30. september Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
2013
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
mesotrion, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2003.

1. oktober
2003

30. september Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
2013
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fenamidon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2003. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene

Urenheten 1-cyano6-(metylsulfonyl)-7nitro-9H-xanten-9on som dannes i
produksjonen, anses
som potensielt
skadelig i
toksikologisk
sammenheng, og
skal ha et høyeste
innhold på 0,0002 %
(w/w) i det tekniske
produktet.

CIPAC-nr. 625

62

920 g/kg

(S)-5-metyl-2-metyltio-5fenyl-3-fenylamino-3,5dihydroimidazol-4-on

975 g/kg

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive
stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold.
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2.5.2019

Nummer

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i
områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av leddyr utenfor målgruppen,

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.

Nr. 35/69

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer.

63

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Isoksaflutol
CAS-nr. 141112-29-0
CIPAC-nr. 575

IUPAC-betegnelse

5-syklopropyl-4-(2metylsulfonyl-4trifluormetylbenzoyl)isoksazol

Renhet(1)

950 g/kg

Godkjenningsdato

1. oktober
2003

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

30. september Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
2013
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
isoksaflutol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2003. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene

Flurtamon
CAS-nr. 96525-23-4

(RS)-5-metylamino-2-fenyl4-(a,a,a-trifluor-m-tolyl)furan-3-(2H)-on

960 g/kg

1. januar 2004 31. desember
2013

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
flurtamon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i
områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av alger og andre vannplanter.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i
områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. Risikoreduserende tiltak eller
overvåkingsprogrammer bør iverksettes der det er hensiktsmessig.
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Nr. 35/70

Nummer

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.
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Flufenacet
CAS-nr. 142459-58-3
CIPAC-nr. 588

4'-fluor-N-isopropyl-2-[5(trifluormetyl)-1,3,4tiadiazol-2-yloksy]acetanilid

950 g/kg

1. januar 2004 31. desember
2013

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
flufenacet, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i
områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av alger og vannplanter,

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.

2.5.2019

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Jodsulfuron
CAS-nr. 185119-76-0
(opprinnelig stoff)

IUPAC-betegnelse

4-jod-2-[3-(4-metoksy-6metyl-1,3,5-triazin-2-yl)ureidosulfonyl]benzoat

Renhet(1)

910 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. januar 2004 31. desember
2013

144550-36-7
(jodsulfuronmetylnatrium)

Særlige bestemmelser

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
jodsulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet med
jodsulfuron og dets metabolitter når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare
jord- og/eller klimaforhold,

634.501 (jodsulfuronmetylnatrium)

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannplanter.

Dimetenamid-p
CAS-nr. 163515-14-8

S-2-klor-N-(2,4-dimetyl-3tienyl)-N-(2-metoksy-1metyletyl)-acetamid

890 g/kg (foreløpig
verdi basert på et
forsøksanlegg)

1. januar 2004 31. desember
2013

CIPAC-nr. 638

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
dimetenamid-p, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet med
metabolitter av dimetenamid-p særlig når det aktive stoffet anvendes i områder med
sårbare jord- og/eller klimaforhold,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CIPAC-nr. 634
(opprinnelig stoff)

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.
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2.5.2019

Nummer

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av økosystemer i vann, særlig vannplanter.
Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.
Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette
Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt.

68

Pikoksystrobin
CAS-nr. 117428-22-5
CIPAC-nr. 628

metyl-(E)-3-metoksy-2-{2[6-(trifluormetyl)-2pyridyloksymetyl]fenyl}akrylat

950 g/kg (foreløpig
verdi basert på et
forsøksanlegg)

1. januar 2004 31. desember
2013

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
pikoksystrobin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av jordorganismer,

Nr. 35/71

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i
områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Nr. 35/72

Nummer

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av økosystemer i vann.
Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.
Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette
Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt.

Fostiazat
CAS-nr. 98886-44-3

(RS)-S-sec-butyl-O-etyl 2okso-1,3-tiazolidin-3ylfosfonotioat

930 g/kg

1. januar 2004 31. desember
2013

Bare bruk som insektmiddel eller nematicid kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fostiazat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen bør
medlemsstatene

CIPAC-nr. 585

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i
områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler og viltlevende pattedyr, særlig dersom
stoffet anvendes i paringstiden,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av jordorganismer utenfor målgruppen.
Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. For å redusere den potensielle risikoen
for småfugler skal det i produktgodkjenningene være krav om at granulatet arbeides grundig
ned i jorden.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette
Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt.
70

Siltiofam
CAS-nr. 175217-20-6
CIPAC-nr. 635

N-allyl-4,5-dimetyl-2(trimetylsilyl)tiofen-3karboksamid

950 g/kg

1. januar 2004 31. desember
2013

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
Annen bruk enn til frøbeising er for tiden ikke tilstrekkelig dokumentert av data. For å
underbygge godkjenninger for slike bruksområder, må data og opplysninger som beviser at de
er akseptable for forbrukerne, brukere og miljøet, framskaffes og framlegges for medlemsstatene.

2.5.2019

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
siltiofam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere. Om nødvendig bør
risikoreduserende tiltak iverksettes.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Coniothyrium minitans Ikke relevant
Stamme CON/M/
91-08 (DSM 9660)
CIPAC-nr. 614

Renhet(1)

Se den sammenfattende rapporten
for nærmere
opplysninger om
renhet og produksjonskontroll

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. januar 2004 31. desember
2013

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
Ved godkjenning skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Coniothyrium minitans, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité
for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003.
Ved denne samlede vurderingen

72

Molinat

S-etylazepan-1-karbotioat,

CAS-nr. 2212-67-1

S-etylperhydroaze-pin-1karbotioat,

CIPAC-nr. 235

950 g/kg

1. august 2004

31. juli 2014

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
molinat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen

S-etyl-perhydroazepin-1tiokarboksilat

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av
grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak,
— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot muligheten for spredning av det
aktive stoffet over korte avstander gjennom luften.
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Tiram

tetrametyltiuramdisulfid,

CAS-nr. 137-26-8

bis-(dimetyltiokarbamoyl)disulfid

CIPAC-nr. 24

960 g/kg

1. august 2004

31. juli 2014

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot sikkerheten for brukere og
arbeidstakere og sørge for at godkjenningsvilkårene omfatter hensiktsmessige vernetiltak.

Bare bruk som soppdrepende middel eller repellent kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
tiram, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen
— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer. Om
nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes,

Nr. 35/73

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av små pattedyr og fugler når
stoffet brukes til frøbeising om våren. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak
iverksettes.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Ziram
CAS-nr. 137-30-4
CIPAC-nr. 31

IUPAC-betegnelse

sink-bis(dimetylditiokarbamat)

Renhet(1)

950 g/kg (FAOspesifikasjon)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. august 2004

31. juli 2014

Særlige bestemmelser

Bare bruk som soppdrepende middel eller repellent kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
ziram, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen

Arsen: høyst
250 mg/kg
Vann: høyst 1,5 %

— bør medlemsstatene være oppmerksomme på tilfeller av forbrukernes akutte eksponering
gjennom kosten, med henblikk på framtidige endringer av grenseverdier for restmengder.

Mesosulfuron
CAS-nr. 400852-66-6
CIPAC-nr. 441

2-[(4,6-dimetoksypyrimidin- 930 g/kg
2-ylkarbamoyl)sulfamoyl]-α(metansulfonamid)-ptoluensyre

1. april 2004

31. mars 2014 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
mesosulfuron, 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
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannplanter,
— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet med
mesosulfuron og dets metabolitter når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare
jord- og/eller klimaforhold.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av leddyr utenfor målgruppen
og vannorganismer. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes,

75

Nr. 35/74

Nummer

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.

76

Propoksykarbason
CAS-nr. 145026-81-9
CIPAC-nr. 655

2(4,5-dihydro-4-metyl-5≥ 950 g/kg (uttrykt
okso-3-propoksy-1H-1,2,4som propoksytriazol-1-yl)-karboksamido- karbason-natrium)
sulfonylbenzo-syremetylester

1. april 2004

31. mars 2014 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, 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
— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet med
propoksykarbason og dets metabolitter når det aktive stoffet anvendes i områder med
sårbare jord- og/eller klimaforhold,

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.

2.5.2019

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av økosystemer i vann, særlig vannplanter.

77

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Zoksamid
CAS-nr. 156052-68-5

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

(RS)-3,5-diklor-N-(3-klor-1etyl-1-metylacetonyl)-ptoluamid

950 g/kg

isopropyl-3klorfenylkarbamat

975 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. april 2004

31. mars 2014 Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
zoksamid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. oktober 2003.

CIPAC-nr. 640

Klorprofam
CAS-nr. 101-21-3

1. februar 2005

31. januar
2015

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
klorprofam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. november 2003. Ved denne samlede vurderingen bør
medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere, forbrukere og leddyr
utenfor målgruppen. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende
tiltak.

CIPAC-nr. 43
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Benzosyre

benzosyre

990 g/kg

1. juni 2004

31. mai 2014

CAS-nr. 65-85-0

Flazasulfuron
CAS-nr. 104040-78-0
CIPAC-nr. 595

Bare bruk som desinfeksjonsmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
benzosyre, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. november 2003.

CIPAC-nr. 622

80

Bare bruk som ugressmiddel og spiringshemmer kan tillates.

1-(4,6-dimetoksypyrimidin2-yl)-3-(3-trifluormetyl-2pyridylsulfonyl)urea

940 g/kg

1. juni 2004

31. mai 2014

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
flazasulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. november 2003. Ved denne samlede vurderingen bør
medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet når det
aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannplanter.
Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.

Nr. 35/75

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette
Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Pyraklostrobin
CAS-nr. 175013-18-0
CIPAC-nr. 657

IUPAC-betegnelse

metyl-N-(2-{[1-(4klorfenyl)-1H-pyrazol-3yl]oksymetyl}fenyl) Nmetoksykarbamat

Renhet(1)

975 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. juni 2004

31. mai 2014

Bare bruk som soppdrepende middel eller vekstregulerende middel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
pyraklostrobin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. november 2003. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer, særlig fisk,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av landleddyr og meitemarker.
Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.
Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette
Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt.
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Kinoksyfen
CAS-nr. 124495-18-7

5, 7-diklor-4-(ρ-fluorfenoksy) kinolin

970 g/kg

1. september
2004

31. august
2014

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
kinoksyfen, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. november 2003.

CIPAC-nr. 566

Medlemsstatene bør rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer. Om nødvendig
skal risikoreduserende tiltak iverksettes og overvåkingsprogrammer innføres i sårbare
områder.
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Alfa-cypermetrin

Racemat som omfatter

CAS-nr. 67375-30-8

(S)-α-cyano-3-fenoksybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2diklorvinyl)-2,2-dimetylsyklopropan-karboksylat

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om alfacypermetrin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. februar 2004. Ved denne samlede vurderingen

og

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer, bier og
leddyr utenfor målgruppen og sikre at godkjenningsvilkårene omfatter risikoreduserende
tiltak,

CIPAC-nr.

(R)-α-cyano-3-fenoksybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2diklorvinyl)-2,2-dimetylsyklopropan-karboksylat

1. mars 2005

28. februar
2015

Bare bruk som insektmiddel kan tillates.

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og sikre at
godkjenningsvilkårene omfatter hensiktsmessige vernetiltak.

2.5.2019

(= cis-2 isomerpar av
cypermetrin)

930 g/kg cis-2

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Urenheten dimetylsulfat (DMS) som
dannes i produksjonen, anses som
potensielt skadelig i
toksikologisk
sammenheng, og
skal ikke overstige
0,0001 % av det
tekniske produktet.

Særlige bestemmelser

Nr. 35/76

Nummer

84

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Benalaksyl
CAS-nr. 71626-11-4

IUPAC-betegnelse

metyl-N-fenylacetyl-N-2, 6xylyl-DL-alaninat

Renhet(1)

960 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. mars 2005

28. februar
2015

CAS-nr. 1689-84-5

3,5-dibrom-4hydroksybenzonitril

970 g/kg

1. mars 2005

28. februar
2015

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
bromoksynil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. februar 2004. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler og viltlevende pattedyr, særlig
dersom stoffet brukes om vinteren, og av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om
nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

CIPAC-nr. 87

86

Desmedifam
CAS-nr. 13684-56-5

87

etyl 3′-fenylkarbamoyloksykarbanilat

CIPAC-nr. 477

etyl 3-fenylkarbamyloksyfenylkarbamat

Ioksynil

4-hydroksy-3,5-diiodobenzonitril

CAS-nr. 13684-83-4
CIPAC-nr. 86

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

Min. 970 g/kg

1. mars 2005

28. februar
2015

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Bromoksynil

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
benalaksyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. februar 2004. Ved denne generelle vurderingen bør
medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet
når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold.
Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

CIPAC-nr. 416

85

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
desmedifam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. februar 2004. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer og meitemarker.
Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.

960 g/kg

1. mars 2005

28. februar
2015

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

Nr. 35/77

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
ioksynil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. februar 2004. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler og viltlevende pattedyr, særlig
dersom stoffet brukes om vinteren, og av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om
nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Fenmedifam
CAS-nr. 13684-63-4
CIPAC-nr. 77

Pseudomonas
chlororaphis

metyl 3-(3-metylkarbaniloyloksy)karbanilat,

Ikke relevant

CIPAC-nr. 574

Mepanipyrim
CAS-nr. 110235-47-7

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Min. 970 g/kg

1. mars 2005

28. februar
2015

3-metoksykarbonylaminofenyl 3′metylkarbanilat

Stamme: MA 342

90

Renhet(1)

N-(4-metyl-6-prop-1ynylpyrimidin-2-yl)anilin

Gjæringsproduktets
innhold av den
sekundære
metabolitten 2,3deepoksy-2,3didehydro-rizoksin
(DDR) skal ikke
overstige LOQ
(2 mg/l) på
utformingstidspunktet.

1. oktober
2004

960 g/kg

1. oktober
2004

CIPAC-nr. 611

Særlige bestemmelser

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fenmedifam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. februar 2004. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

30. september Bare bruk som soppdrepende middel ved frøbeising i lukkede frøbeisemaskiner kan tillates.
2014
Ved godkjenning skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Pseudomonas chlororaphis, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste
komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 30. mars 2004.
Ved denne samlede vurderingen bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av
brukere og arbeidstakere. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.

30. september Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
2014
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
mepanipyrim, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 30. mars 2004.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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IUPAC-betegnelse

Nr. 35/78

Nummer

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av
vannorganismer. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.
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Acetamiprid
CAS-nr. 160430-64-8
CIPAC-nr. ennå ikke
tildelt

(E)-N1-[(6-klor-3pyridyl)metyl]-N2-cyanoN1-metylacetamidin

≥ 990 g/kg

1. januar 2005 31. desember
2014

Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
acetamiprid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 29. juni 2004.
Ved denne samlede vurderingen bør medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot arbeidstakeres eksponering,

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.

2.5.2019

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer.

92

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Tiakloprid
CAS-nr. 111988-49-9

IUPAC-betegnelse

(Z)-N-{3-[(6-klor-3pyridinyl)metyl]-1,3tiazolan-2-yliden}cyanamid

Renhet(1)

≥ 975 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. januar 2005 31. desember
2014

CIPAC-nr. 631

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
tiakloprid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 29. juni 2004.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer,
— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet når det
aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold.
Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.

93

Ampelomyces
quisqualis

Ikke relevant

1. april 2005

31. mars 2015 Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
Ved godkjenning skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Ampelomyces quisqualis, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste
komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 8. oktober 2004.

Stamme: AQ 10
Kultursamling
nr. CNCM I-807
CIPAC-nr.
Ikke tildelt

94

Imazosulfuron
CAS-nr. 122548-33-8
CIPAC-nr. 590

1-(2-klorimidazo[1,2α]pyridin-3-ylsul-fonyl)-3(4,6-dimetoksypyrimidin-2yl)urea

≥ 980 g/kg

1. april 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av leddyr utenfor målgruppen,

31. mars 2015 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
imazosulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 8. oktober 2004.
Ved denne samlede vurderingen bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av
vannplanter og landplanter utenfor målgruppen. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak
iverksettes.
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(1→3)-β-D-glukan

CAS-nr. 9008-22-4

(i henhold til IUPAC og
IUBs felleskomité for
biokjemisk nomenklatur)

CIPAC-nr. 671

≥ 860 g/kg tørrstoff

1. april 2005

31. mars 2015 Bare bruk som middel for å utløse plantens selvforsvar kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
laminarin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 8. oktober 2004.

Nr. 35/79

Laminarin
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Metoksyfenozid
CAS-nr. 161050-58-4

IUPAC-betegnelse

N-tert-butyl-N′-(3-metoksyo-toluoyl)-3,5-xylohydrazid

Renhet(1)

≥ 970 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. april 2005

31. mars 2015 Bare bruk som insektmiddel kan tillates.

Særlige bestemmelser

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
metoksyfenozid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 8. oktober 2004.

CIPAC-nr. 656

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.

S-metolaklor

Blanding av:

CAS-nr. 87392-12-9

(aRS, 1 S)-2-klor-N-(6-etylo-tolyl)-N-(2-metoksy-1metyletyl)acetamid (80100 %)

(S-isomer)
178961-20-1 (Risomer)
CIPAC-nr. 607

≥ 960 g/kg

1. april 2005

31. mars 2015 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om Smetolaklor, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 8. oktober 2004.

og
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene

(aRS, 1 R)-2-klor-N-(6-etylo-tolyl)-N-(2-metoksy-1metyletyl)acetamid (20-0 %)

— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet, særlig av
det aktive stoffet og dets metabolitter CGA 51202 og CGA 354743, når det aktive stoffet
anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved denne samlede vurderingen bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av
land- og vannleddyr utenfor målgruppen.
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Nr. 35/80

Nummer

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannplanter.
Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.
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Gliocladium
catenulatum
Stamme: J1446
Kultursamling nr.
DSM 9212

Ikke tildelt

1. april 2005

31. mars 2015 Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
Ved godkjenning skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Gliocladium catenulatum, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste
komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 30. mars 2004.
Ved denne samlede vurderingen bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av
brukere og arbeidstakere. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.

2.5.2019

CIPAC-nr.

Ikke relevant

99

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Etoksazol
CAS-nr. 153233-91-1

IUPAC-betegnelse

(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6difluorfenyl)-4,5-dihydro1,3-oksazol-4-yl]fenetol

Renhet(1)

≥ 948 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. juni 2005

31. mai 2015

Særlige bestemmelser

Bare bruk som middmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
etoksazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2004.

CIPAC-nr. 623

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.

Tepraloksydim
CAS-nr. 149979-41-9
CIPAC-nr. 608

(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3klorallyloksyimino]propyl}3-hydroksy-5-perhydropyran-4-ylsykloheks-2en-1-on

≥ 920 g/kg

1. juni 2005

31. mai 2015

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
tepraloksydim, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2004.
Ved denne samlede vurderingen bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av
landleddyr utenfor målgruppen.
Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.
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Klortalonil
CAS-nr. 1897-45-6
CIPAC-nr. 288

tetraklorisoftalonitril

985 g/kg
– Heksaklorbenzen:
høyst 0,04 g/kg
– Dekaklorbifenyl:
høyst 0,03 g/kg

1. mars 2006

28. februar
2016

DEL A

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved denne samlede vurderingen bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av
vannorganismer.
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2.5.2019

Nummer

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
klortalonil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. februar 2005.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av
— vannorganismer,

Bruksvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Nr. 35/81

— grunnvannet, særlig med hensyn til det aktive stoffet og dets metabolitter R417888 og
R611965 (SDS46851), når stoffet brukes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold.

102

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Klortoluron
(stereokjemi ikke
angitt)

IUPAC-betegnelse

3-(3-klor-p-tolyl)-1,1dimetylurea

Renhet(1)

975 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. mars 2006

28. februar
2016

DEL B

CIPAC-nr. 217

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

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
klortoluron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. februar 2005. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet
anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. Godkjenningsvilkårene bør om
nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
(RS)-α-cyano-3900 g/kg
fenoksybenzyl-(1RS)-cis,
trans-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2dimetylsyklopropankarboksylat

1. mars 2006

28. februar
2016

DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
cypermetrin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. februar 2005. Ved denne samlede vurderingen

(4 isomerpar: cis-1, cis-2,
trans-3, trans-4)

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannplanter, bier og leddyr
utenfor målgruppen. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende
tiltak,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Cypermetrin

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

CAS-nr. 15545-48-9

103

Særlige bestemmelser

Nr. 35/82

Nummer

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet brukernes sikkerhet. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte vernetiltak.
104

Daminozid
CAS-nr. 1596-84-5
CIPAC-nr. 330

N-dimetylaminosukkinamsyre

990 g/kg
Urenheter:
– N-nitrosodimetylamin: høyst
2,0 mg/kg
– 1,1-dimetylhydrazid: høyst
30 mg/kg

1. mars 2006

28. februar
2016

DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel i ikke-spiselige vekster kan tillates.
DEL B

2.5.2019

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
daminozid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. februar 2005. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukernes og arbeidstakernes
sikkerhet når de returnerer til det behandlede området. Godkjenningsvilkårene bør om
nødvendig omfatte vernetiltak.
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Tiofanatmetyl
(stereokjemi ikke
angitt)

IUPAC-betegnelse

dimetyl-4,4′-(o-fenylen)bis(3-tioallofanat)

Renhet(1)

950 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. mars 2006

28. februar
2016

Særlige bestemmelser

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

CAS-nr. 23564-05-8

DEL B

CIPAC-nr. 262

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
tiofanatmetyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. februar 2005. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer, meitemarker og
andre makroorganismer i jorden. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte
risikoreduserende tiltak.

Tribenuron
CAS-nr. 106040-48-6
(tribenuron)

2-[4-metoksy-6-metyl-1,3,5triazin-2-yl(metyl)karbamoylsulfamoyl]benzosyre

≥950 g/kg (uttrykt
som tribenuronmetyl)

1. mars 2006

28. februar
2016

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B

CIPAC-nr. 546

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
tribenuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. februar 2005. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av landplanter utenfor målgruppen,
høyerestående vannplanter og grunnvann under sårbare forhold. Godkjenningsvilkårene bør
om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
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MCPA
CAS-nr. 94-74-6
CIPAC-nr. 2

4-klor-o-tolyloksyeddiksyre

≥ 930 g/kg

1. mai 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

2.5.2019

Nummer

30. april 2016 DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
MCPA, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2005.

Nr. 35/83

Medlemsstatene bør rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av
grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold.
Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Nr. 35/84

Nummer

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer og sikre at
godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel
buffersoner.
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MCPB

≥ 920 g/kg

1. mai 2006

30. april 2016 DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 50
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
MCPB, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2005.
Medlemsstatene bør rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av
grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold.
Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer og sikre at
godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel
buffersoner.
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Bifenazat
CAS-nr. 149877-41-8

isopropyl-2-(4-metoksybifenyl-3-yl)hydrazinformat

≥ 950 g/kg

1. desember
2005

30. november
2015

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CAS-nr. 94-81-5

4-(4-klor-otolyloksy)smørsyre

DEL A
Bare bruk som middmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 736
DEL B
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
bifenazat for annen bruk enn på prydplanter i veksthus, skal de rette særlig oppmerksomhet
mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle
nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.

2.5.2019

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
bifenazat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. juni 2005.

110

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Milbemektin
Milbemektin er en
blanding av M.A3 og
M.A4
CAS-nr.
M.A3: 51596-10-2

CIPAC-nr. 660
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Klorpyrifos
CAS-nr. 2921-88-2
CIPAC-nr. 221

Renhet(1)

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)- ≥ 950 g/kg
(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,2
0R,21R,24S)-21,24dihydroksy-5′,6′,11,13,22pentametyl-3,7,19trioksatetrasyklo[15.6.1.14,8.
020,24] pentakosa10,14,16,22-tetraen-6-spiro2′-tetrahydropyran-2-on

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. desember
2005

30. november
2015

DEL A
Bare bruk som middmiddel eller insektmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
milbemektin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. juni 2005.

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,2
0R,21R,24S)-6′-etyl-21,24dihydroksy-5′,11,13,22tetrametyl-3,7,19trioksatetrasyklo[15.6.1.
14,8020,24] pentakosa10,14,16,22-tetraen-6-spiro2′-tetrahydropyran-2-on

O,O-dietyl-O-3,5,6-triklor-2- ≥ 970 g/kg
pyridyltiofosfat
Urenheten O,O,O,Otetraetyl-ditiopyrofosfat (sulfotep)
ble ansett som
potensiell skadelig i
toksikologisk
sammenheng, og et
høyeste innhold på
3 g/kg er fastsatt.

Særlige bestemmelser

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av
vannorganismer.
Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.

1. juli 2006

30. juni 2016

DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

M.A4: 51596-11-3

IUPAC-betegnelse

2.5.2019

Nummer

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
klorpyrifos, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. juni 2005.
Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, vannorganismer, bier og leddyr utenfor målgruppen og sikre at godkjenningsvilkårene om
nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner.

Nr. 35/85

Medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
risikovurderingen for fugler og pattedyr. De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til
grunn for oppføringen av klorpyrifos i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for
Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Klorpyrifosmetyl
CAS-nr. 5598-13-0
CIPAC-nr. 486

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningen
utløper

1. juli 2006

30. juni 2016

Særlige bestemmelser

DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
klorpyrifos-metyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. juni 2005.
Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr,
vannorganismer, bier og leddyr utenfor målgruppen og sikre at godkjenningsvilkårene om
nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner.
Medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
risikovurderingen for fugler og pattedyr ved utendørs bruk. De skal sørge for at de melderne
hvis søknad lå til grunn for oppføringen av klorpyrifosmetyl i dette vedlegg, framlegger disse
undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.
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Maneb
CAS-nr. 12427-38-2
CIPAC-nr. 61

manganetylenbis
(ditiokarbamat) (polymer)

≥ 860 g/kg
Urenheten
etylentiourea som
dannes i produksjonen, anses som
potensielt skadelig i
toksikologisk
sammenheng, og
skal ikke overstige
0,5 % av innholdet
av maneb.

1. juli 2006

30. juni 2016

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

O,O-dimetyl-O-3,5,6-triklor- ≥ 960 g/kg
2-pyridyltiofosfat
Urenhetene
O,O,O,O-tetrametylditiopyrofosfat
(sulfotemp) og
OOO-trimetyl-O(3,5,6-triklor-2pyridinyl) ditiofosfat
(sulfotemp-ester) ble
ansett som potensielt
skadelige i toksikologisk sammenheng,
og et høyeste innhold
på 5 g/kg er fastsatt
for hver urenhet.

Godkjenningsdato

Nr. 35/86

Nummer

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
maneb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. juni 2005.
Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av
grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller ekstreme
klimaforhold.
Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot restmengdene i næringsmidler og
vurdere forbrukernes eksponering gjennom kosten.

2.5.2019

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen og sikre at godkjenningsvilkårene omfatter
risikoreduserende tiltak.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet risikovurderingen for fugler og pattedyr og for utviklingstoksisitet.
De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av maneb i dette
vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.
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Mankozeb

CIPAC-nr. 34

1. juli 2006

30. juni 2016

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
mankozeb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. juni 2005.
Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av
grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller ekstreme
klimaforhold.
Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot restmengdene i næringsmidler og
vurdere forbrukernes eksponering gjennom kosten.
Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen og sikre at godkjenningsvilkårene omfatter
risikoreduserende tiltak.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CAS-nr. 8018-01-7
(tidligere 8065-67-5)

Manganetylenbis(ditiokarba- ≥ 800 g/kg
mat) (polymer)kompleks
Urenheten
med sinksalt
etylentiourea som
som dannes i
produksjonen, anses
som potensielt
skadelig i
toksikologisk
sammenheng, og
skal ikke overstige
0,5 % av innholdet
av mankozeb.

Medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
risikovurderingen for fugler og pattedyr og for utviklingstoksisitet.
De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av mankozeb i dette
vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.
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Metiram
CAS-nr. 9006-42-2
CIPAC-nr. 478

Ammoniumsinketylenbis(ditiokarbamat) — poly[etylenbis(tiuramdisulfid)]

≥ 840 g/kg

1. juli 2006

30. juni 2016

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
metiram, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. juni 2005.

Nr. 35/87

Urenheten etylentiourea som dannes i
produksjonen, anses
som potensielt
skadelig i toksikologisk sammenheng,
og skal ikke
overstige 0,5 % av
innholdet av
metiram.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Nr. 35/88

Nummer

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av
grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller ekstreme
klimaforhold.
Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot restmengdene i næringsmidler og
vurdere forbrukernes eksponering gjennom kosten.

Medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
risikovurderingen for fugler og pattedyr. De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til
grunn for oppføringen av metiram i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for
Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.
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Oksamyl
CAS-nr. 23135-22-0

N,N-dimetyl-2-metylkarbamyloksyimino-2(metyltio)acetamid

970 g/kg

1. august 2006

31. juli 2016

DEL A
Bare bruk som nematicid og insektmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 342
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
oksamyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. juli 2005. Ved denne samlede vurderingen

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr,
vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen og sikre at godkjenningsvilkårene omfatter
risikoreduserende tiltak.

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler og pattedyr,
meitemarker, vannorganismer, overflatevann og grunnvann under sårbare forhold.
Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak,
— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot brukernes sikkerhet. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte vernetiltak.

2.5.2019

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
risikovurderingen for forurensning av grunnvannet i sur jord og for fugler, pattedyr og
meitemarker. De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av
oksamyl i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter
godkjenningen.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

1-metylsyklopropen (et 1-metylsyklopropen
vanlig ISO-navn vil
ikke bli vurdert for
dette aktive stoffet)
CAS-nr. 3100-04-7
CIPAC-nr. ikke tildelt

Forklorfenuron
CAS-nr. 68157-60-8

1-(2-klor-4-pyridinyl)-3fenylurea

≥ 960 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. april 2006

31. mars 2016 DEL A

Urenhetene 1-klor-2metylpropen og 3klor-2-metylpropen
som dannes i
produksjonen, er
potensielt skadelige i
toksikologisk
sammenheng, og
hver urenhet skal
ikke overstige
0,5 g/kg i det
tekniske materialet.
≥ 978 g/kg

Særlige bestemmelser

Bare bruk som vekstregulerende middel ved lagring i lukkede lagre etter innhøsting kan
tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 1metylsyklopropen, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. september 2005.

1. april 2006

31. mars 2016 DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.

CIPAC-nr. 633

DEL B
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
forklorfenuron for annen bruk enn på kiwiplanter, skal de rette særlig oppmerksomhet mot
kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige
data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
forklorfenuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. september 2005.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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Renhet(1)

2.5.2019

Nummer

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
potensialet for forurensning av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med
sårbare jord- og/eller klimaforhold.
Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.
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Indoksakarb
CAS-nr. 173584-44-6
CIPAC-nr. 612

metyl (S)-N-[7-klor-2,3,4a,5tetrahydro-4a(metoksykarbonyl)indeno[1,
2-e][1,3,4]oksadiazin-2ylkarbonyl]-4′(trifluormetoksy)karbanilat

TC (teknisk
materiale):
≥ 628 g/kg
indoksakarb

1. april 2006

31. mars 2016 DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
DEL B

Nr. 35/89

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
indoksakarb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. september 2005.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Nr. 35/90

Nummer

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av
vannorganismer.
Bruksvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
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Warfarin

CIPAC-nr. 70

≥ 990 g/kg

1. oktober
2006

30. september DEL A
2013
Bare bruk som rottegift i form av bearbeidet lokkestoff som om nødvendig plasseres i særskilt
konstruerte beholdere, er tillatt.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
warfarin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. september 2005. Ved denne samlede vurderingen bør
medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere, fugler og pattedyr utenfor
målgruppen.
Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.
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Klotianidin
CAS-nr. 210880-92-5

(E)-1-(2-klor-1,3-tiazol-5ylmetyl)-3-metyl-2nitroguanidin

≥ 960 g/kg

1. august 2006

31. juli 2016

DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CAS-nr. 81-81-2

(RS)-4-hydroksy-3-(3-okso1-fenylbutyl)kumarin-3-(αacetonyl-benzyl)-4hydroksykumarin

CIPAC-nr. 738
Organismer utenfor målgruppen, særlig honningbier, skal ved bruk til frøbeising vernes på
følgende måte:
— overflatebehandlingen av frø skal skje bare i profesjonelle anlegg for frøbeising, I
anleggene skal de beste tilgjengelige teknikker benyttes for å sikre at det frigis så lite støv
som mulig under bruk, lagring og transport,
— det skal brukes hensiktsmessig utstyr til radsåing for å sikre at middelet arbeides grundig
ned i jorden samt minske spill og utslipp av støv så mye som mulig.
Medlemsstatene skal sikre at
— etiketten for de beisede frøene inneholder en opplysning om at frøene er behandlet med
klotianidin, og angir de risikoreduserende tiltak i henhold til godkjenningen,

2.5.2019

— godkjenningsvilkårene, særlig ved bruk av sprøyting, skal om nødvendig omfatte
risikoreduserende tiltak for å verne honningbier,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

— det ved behov innføres egnede overvåkingsprogrammer for å fastsette honningbienes
faktiske eksponering for klotianidin i områder der bier i stor utstrekning trekker, eller som
hyppig brukes av birøktere.
DEL B

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i
områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold,
— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for frøspisende fugler og pattedyr når stoffet
brukes til frøbeising.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
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Petoksamid
CAS-nr. 106700-29-2

2-klor-N-(2-etoksyetyl)-N(2-metyl-1-fenylprop-1enyl)acetamid

≥ 940 g/kg

1. august 2006

31. juli 2016

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 655

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
klotianidin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. januar 2006.

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
petoksamid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. januar 2006.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i
områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannmiljøet, særlig høyerestående vannplanter.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Nr. 35/91

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette
Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Klodinafop
CAS-nr. 114420-56-3

IUPAC-betegnelse

(R)-2-[4-(5-klor-3-fluor- 2
pyridyloksy)-fenoksy]propionsyre

Renhet(1)

≥ 950 g/kg (uttrykt
som klodinafoppropargyl)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. februar 2007

31. januar
2017

Særlige bestemmelser

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 683

DEL B

Pirimikarb
CAS-nr. 23103-98-2

2-dimetylamino-5,6dimetylpyrimidin-4-yldimetylkarbamat

≥ 950 g/kg

1. februar 2007

31. januar
2017

DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 231

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
pirimikarb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. januar 2006.
Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot sikkerheten for brukere og sørge for at
det i bruksvilkårene er fastsatt bruk av egnet personlig verneutstyr.
Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer og sikre at
godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel
buffersoner.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
klodinafop, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. januar 2006.
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Nr. 35/92

Nummer

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
vurderingen av langtidsrisikoen for fugler og potensialet for forurensning av grunnvannet,
særlig med hensyn til metabolitten R35140. De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til
grunn for oppføringen av pirimikarb i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for
Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.
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Rimsulfuron
CAS-nr. 122931-48-0
(rimsulfuron)
CIPAC-nr. 716

1-(4-6 dimetoksypyrimidin2-yl)-3-(3-etylsulfonyl-2pyridylsulfonyl)-urea

≥960 g/kg (uttrykt
som rimsulfuron)

1. februar 2007

31. januar
2017

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B

2.5.2019

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
rimsulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. januar 2006.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av planter utenfor målgruppen og
grunnvann under sårbare forhold. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte
risikoreduserende tiltak.
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Tolklofosmetyl
CAS-nr. 57018-04-9

≥ 960 g/kg

1. februar 2007

31. januar
2017

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

O-2,6-diklor-4-metylfenylO,O-dimetylfosfortioat

DEL B
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
tolklofosmetyl for annen bruk enn behandling av settepoteter og jordbehandling før utplanting
av salat i veksthus, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i
forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger
foreligger før slik godkjenning gis.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
tolklofosmetyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. januar 2006.
127

Tritikonazol
CAS-nr. 131983-72-7
CIPAC-nr. 652

(±)-(E)-5-(4-klorbenzyliden)- ≥ 950 g/kg
2,2-dimetyl-1-(1H-1,2,4triazol-1-ylmetyl)syklopentanol

1. februar 2007

31. januar
2017

DEL A

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CIPAC-nr. 479

O-2,6-diklor-p-tolyl-O,Odimetylfosfortioat

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
tritikonazol for annen bruk enn frøbeising, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i
artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og
opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
tritikonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. januar 2006. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene

Nr. 35/93

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere. Godkjenningsvilkårene bør om
nødvendig omfatte vernetiltak,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Nr. 35/94

Nummer

— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet, særlig fra
det svært persistente aktive stoffet og dets metabolitt RPA 406341, i sårbare områder,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av frøspisende fugler (langtidsrisiko).
Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
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Dimoksystrobin
CAS-nr. 149961-52-4
CIPAC-nr. 739

(E)-o-(2,5dimetylfenoksymetyl)-2metoksyimino-Nmetylfenylacetamid

≥ 980 g/kg

1. oktober
2006

30. september DEL A
2016
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
dimoksystrobin for innendørs bruk, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i
artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og
opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
dimoksystrobin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. januar 2006.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
risikovurderingen for frøetende fugler (langtidsrisiko). De skal sørge for at melderen hvis
søknad lå til grunn for oppføringen av tritikonazol i dette vedlegg, framlegger disse
undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes
under forhold der avlingens oppfangingsfaktor er lav, eller i områder med sårbare jordog/eller klimaforhold,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas

2.5.2019

— en detaljert risikovurdering for fugler og pattedyr med hensyn til det utformede aktive
stoffet,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

— en omfattende risikovurdering for vann med hensyn til den høye kroniske risikoen for fisk
og virkningen av potensielle risikoreduserende tiltak, der det tas særlig hensyn til
avrenning og drenering.
De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av dimoksystrobin i
dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter
godkjenningen.

Klopyralid
CAS-nr. 1702-17-6

3,6-diklorpyridin-2karboksylsyre

≥ 950 g/kg

1. mai 2007

30. april 2017 DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 455

DEL B
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
klopyralid for annen bruk enn om våren, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i
artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og
opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
klopyralid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. april 2006.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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— vern av planter utenfor målgruppen og grunnvann under sårbare forhold. Godkjenningsvilkårene bør omfatte risikoreduserende tiltak og det bør om nødvendig gjennomføres
overvåkingsprogrammer for å påvise mulig forurensing av grunnvannet i sårbare områder.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
resultatene som gjelder dyrs stoffskifte. De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til
grunn for oppføringen av klopyralid i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for
Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.
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Cyprodinil
CAS-nr. 121522-61-2
CIPAC-nr. 511

(4-syklopropyl-6-metylpyrimidin-2-yl)-fenyl-amin

≥ 980 g/kg

1. mai 2007

30. april 2017 DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B

Nr. 35/95

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
cyprodinil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. april 2006.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Nr. 35/96

Nummer

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og sørge for at det i bruksvilkårene er
fastsatt bruk av egnet personlig verneutstyr,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr og vannorganismer.
Godkjenningsvilkårene bør omfatte risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner.
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Fosetyl

etylhydrogenfosfonat

CAS-nr. 15845-66-6

≥ 960 g/kg (uttrykt
som fosetyl-Al)

1. mai 2007

30. april 2017 DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

CIPAC-nr. 384

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fosetyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. april 2006.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, vannorganismer og leddyr
utenfor målgruppen.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
risikovurderingen for fugler og pattedyr og for mulig forekomst av restmengder av
metabolitten CGA 304075 i næringsmidler av animalsk opprinnelse. De skal sørge for at de
melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av cyprodinil i dette vedlegg, framlegger
disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.

Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, for eksempel
buffersoner.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
risikovurderingen for leddyr utenfor målgruppen, særlig med hensyn til gjenoppretting
innenfor det sprøytede området, og for planteetende pattedyr. De skal sørge for at melderen
hvis søknad lå til grunn for oppføringen av fosetyl i dette vedlegg, framlegger disse
undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.
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Trineksapak
CAS-nr. 104273-73-6
CIPAC-nr. 732

4-(syklopropylhydroksymetylen)-3,5diokso-sykloheksankarboksylsyre

≥ 940 g/kg (uttrykt
som trineksapaketyl)

1. mai 2007

30. april 2017 DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.
DEL B

2.5.2019

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
trineksapak, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. april 2006.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler og pattedyr.
Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Diklorprop-P
CAS-nr. 15165-67-0

(R)-2-(2,4-diklorfenoksy)propansyre

≥ 900 g/kg

1. juni 2007

31. mai 2017

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 476
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
diklorprop-P, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. mai 2006.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, vannorganismer og planter
utenfor målgruppen. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende
tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
resultatene vedrørende dyrs stoffskifte og risikovurderingen av akutt og kortvarig eksponering
for fugler og av akutt eksponering for planteetende pattedyr.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av diklorprop-P i
dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter
godkjenningen.
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Metkonazol
CAS-nr. 125116-23-6
(stereokjemi ikke
angitt)

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4klorbenzyl)-2,2-dimetyl-1(1H-1,2,4-triazol-1ylmetyl)syklopentanol

≥ 940 g/kg
(summen av cis- og
trans-isomerer)

1. juni 2007

31. mai 2017

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel og vekstregulerende middel kan tillates.
DEL B

CIPAC-nr. 706

Nr. 35/97

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
metkonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. mai 2006.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Nr. 35/98

Nummer

Ved denne samlede vurderingen
— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer, fugler og
pattedyr. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak,
— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot brukernes sikkerhet. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte vernetiltak.

Pyrimetanil
CAS-nr. 53112-28-0

N-(4,6-dimetylpyrimidin2-yl)-anilin

CIPAC-nr. ikke tildelt

≥ 975 g/kg

1. juni 2007

31. mai 2017

(urenheten cyanamid
som dannes i
produksjonen, anses
som potensielt
skadelig i
toksikologisk
sammenheng, og
skal ikke overstige
0,5 g/kg i det
tekniske materialet)

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
pyrimetanil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. mai 2006.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om
nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og sørge for at det i bruksvilkårene er
fastsatt bruk av egnet personlig verneutstyr.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
risikovurderingen for fisk. De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for
oppføringen av pyrimetanil i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen
innen to år etter godkjenningen.
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Triklopyr
CAS-nr. 055335-06-3
CIPAC-nr. 376

3,5,6-triklor-2pyridyloksyeddiksyre

≥ 960 g/kg
(som triklopyrbutoksyetylester)

1. juni 2007

31. mai 2017

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B

2.5.2019

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
triklopyr for annen bruk enn på beitemarker og gressmark om våren, skal de rette særlig
oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal
sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
triklopyr, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. mai 2006.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene

— rette særlig oppmerksomhet mot brukernes sikkerhet og sørge for at det i bruksvilkårene
er fastsatt bruk av egnet personlig verneutstyr,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, vannorganismer og planter
utenfor målgruppen. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende
tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
vurderingen av den akutte risikoen og langtidsrisikoen for fugler og pattedyr og risikoen for
vannorganismer ved eksponering for metabolitten 6-klor-2-pyridinol. De skal sørge for at de
melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av triklopyr i dette vedlegg, framlegger
disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.
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Metrafenon
CAS-nr. 220899-03-6
CIPAC-nr. 752

3′-brom-2,3,4,6′tetrametoksy-2′,6dimetylbenzofenon

≥ 940 g/kg

1. februar 2007

31. januar
2017

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet under sårbare forhold.
Godkjenningsvilkårene bør omfatte risikoreduserende tiltak, og det bør om nødvendig
innføres overvåkingsprogrammer for sårbare områder,

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
metrafenon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. juli 2006.

Nr. 35/99

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette
Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Bacillus subtilis

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Ikke relevant

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. februar 2007

31. januar
2017

(Cohn 1872)

DEL B

CIPAC-nr. ikke tildelt

Spinosad

Spinosyn A:

CAS-nr. 131929-60-7
(Spinosyn A)

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14
R,16aS,16bR)-2-(6-deoksy2,3,4-tri-O-metyl-α-Lmannopyranosyloksy)-13-(4dimetylamino-2,3,4,6tetradeoksy-ß-Derytropyranosyloksy)-9-etyl2,3,3a,5a,5b,6,7,
9,10,11,12,13,14,15,16a,16bheksadekahydro-14-metyl1H-8-oksasyklododeka[b]asindacen-7,15-dion

CIPAC-nr. 636

≥ 850 g/kg

1. februar 2007

31. januar
2017

DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
spinosad, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. juli 2006.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer,

Spinosyn D:

— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for meitemarker når stoffet brukes i veksthus.

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R
,16aS,16bS)-2-(6-deoksy2,3,4-tri-O-metyl-α-Lmannopyranosyloksy)-13-(4dimetylamino-2,3,4,6tetradeoksy-ß-Derytropyranosyloksy)-9-etyl2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,
13,14,15,16a,16bheksadekahydro-4,14dimetyl-1H-8-oksasyklododeka[b]as-indacen7,15-dion

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

2.5.2019

Spinosad er en blanding av
50-95 % spinosyn A og 550 % spinosyn D.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Bacillus subtilis, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. juli 2006.

Kultursamling
nr.: NRRL B -21661

131929-63-0
(Spinosyn D)

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

Stamme QST 713,
identisk med stamme
AQ 713
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Særlige bestemmelser

Nr. 35/100

Nummer

140

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Tiametoksam
CAS-nr. 153719-23-4
CIPAC-nr. 637

IUPAC-betegnelse

(E,Z)-3-(2-klor-tiazol-5ylmetyl)-5-metyl[1,3,5]oksadiazinan-4yliden-N-nitroamin

Renhet(1)

≥ 980 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. februar 2007

31. januar
2017

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
Ved bruk til frøbeising skal organismer utenfor målgruppen, særlig honningbier, vernes på
følgende måte:

— det skal brukes hensiktsmessig utstyr til radsåing for å sikre at middelet arbeides grundig
ned i jorden samt minske spill og utslipp av støv så mye som mulig.
Medlemsstatene skal sikre at
— etiketten for de beisede frøene inneholder en opplysning om at frøene er behandlet med
tiametoksam, og angir de risikoreduserende tiltak i henhold til godkjenningen,
— godkjenningsvilkårene, særlig ved bruk av sprøyting, skal om nødvendig omfatte
risikoreduserende tiltak for å verne honningbier,
— det ved behov innføres egnede overvåkingsprogrammer for å fastsette honningbienes
faktiske eksponering for tiametoksam i områder der bier i stor utstrekning trekker, eller
som hyppig brukes av birøktere.
DEL B

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— beisingen skal skje bare i profesjonelle anlegg for frøbeising, I nevnte anlegg skal det
benyttes de best tilgjengelige teknikker for å sikre at det frigis så lite støv som mulig
under beising, lagring og transport,

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
tiametoksam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. juli 2006.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet, særlig av
det aktive stoffet og dets metabolitter NOA 459602, SYN 501406 og CGA 322704, når
det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer,

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Nr. 35/101

— rette særlig oppmerksomhet mot langtidsrisikoen for små planteetende dyr dersom stoffet
brukes til frøbeising.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Fenamifos
CAS-nr. 22224-92-6

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

(RS)-etyl-4-metyltio-m-tolyl- ≥ 940 g/kg
isopropylfosforamidat

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. august 2007

31. juli 2017

Særlige bestemmelser

DEL A

Nr. 35/102

Nummer

Bare bruk som nematicid som tilføres via et dryppvanningsanlegg i permanente veksthus kan
tillates.

CIPAC-nr. 692

DEL B

Ved denne samlede vurderingen
— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer,
jordorganismer utenfor målgruppen og grunnvann under sårbare forhold.
Godkjenningsvilkårene bør omfatte risikoreduserende tiltak, og det bør om nødvendig
gjennomføres overvåkingsprogrammer for å påvise mulig forurensing av grunnvannet i
sårbare områder.
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Etefon
CAS-nr. 16672-87-0
CIPAC-nr. 373

143

Flusilazol(2)
CAS-nr. 85509-19-9
CIPAC-nr. 435

2-kloretyl-fosfonsyre

≥ 910 g/kg (teknisk
materiale — TC)

1. august 2007

31. juli 2017

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.

Urenhetene MEPHA
(mono-2kloretylester, 2kloretyl-fosfonsyre)
og 1,2-dikloretan
som dannes i
produksjonen, er
potensielt skadelige i
toksikologisk
sammenheng, og
skal ikke overstige
henholdsvis 20 g/kg
og 0,5 g/kg i det
tekniske materialet.
bis(4-fluorfenyl)(metyl) (1H- 925 g/kg
1,2.4-triazol-1-ylmetyl)silan

DEL A

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
etefon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. juli 2006.

1. januar 2007

30. juni
2008(2)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fenamifos, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. juli 2006.

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel på følgende vekster kan tillates:
— andre kornslag enn ris(2),
— mais(2)

— sukkerbete(2),

2.5.2019

— rapsfrø(2)

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

i doseringer som ikke overstiger 200 g aktivt stoff per hektar per behandling.
Følgende bruksområder skal ikke være tillatt:
— spredning fra luftfartøy,

— privat hagebruk.
Medlemsstatene skal sikre at hensiktsmessige risikoreduserende tiltak iverksettes. Det skal
rettes særlig oppmerksomhet mot vern av
— vannorganismer. Det skal være tilstrekkelig avstand mellom behandlede områder og
forekomster av overflatevann. Denne avstanden kan være avhengig av om det benyttes
teknikker eller utstyr som reduserer avdriften,
— fugler og pattedyr. Godkjenningsvilkårene skal omfatte risikoreduserende tiltak, for
eksempel valg av et fornuftig tidspunkt for bruken og valg av de utforminger som på
grunn av sine fysiske egenskaper eller innhold av agenser som sikrer hensiktsmessig
forebygging, i størst mulig grad reduserer eksponeringen av de berørte arter,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— ryggbårne sprøyter og håndholdt utstyr, verken av ikke-yrkesbrukere eller yrkesbrukere,

— brukere, som må bruke hensiktsmessig verneutstyr, særlig hansker, kjeledress,
gummistøvler og ansiktsvern eller vernebriller under blanding, påfylling, bruk og
rengjøring av utstyret, med mindre eksponering for stoffet kan unngås gjennom utstyrets
utforming og konstruksjon eller ved montering av særlige verneinnretninger på utstyret.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
flusilazol, særlig tillegg I og II.

Nr. 35/103

Medlemsstatene skal sørge for at godkjenningsinnehaverne innen 31. desember hvert år
rapporterer om tilfeller av helseproblemer hos brukerne. Medlemsstatene kan kreve at
opplysninger om salg og en undersøkelse av bruksmønstre framlegges for å få et realistisk
bilde av bruksvilkårene og av mulige toksikologiske virkninger av flusilazol.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Medlemsstatene skal kreve at det framlegges ytterligere undersøkelser om de potensielle
hormonforstyrrende egenskapene til flusilazol innen to år etter at Organisasjonen for
økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har vedtatt retningslinjer for testing for forekomst
av hormonforstyrrende egenskaper. De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for
oppføringen av flusilazol i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen
innen to år etter vedtakelsen av ovennevnte retningslinjer for testing.
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metylbenzimidazol-2ylkarbamat

980 g/kg

1. januar 2007 13. juni 2011

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel på følgende vekster kan tillates:

CAS-nr. 10605-21-7

— korn

CIPAC-nr. 263

— rapsfrø
— sukkerbete
— mais
i doseringer som ikke overstiger
— 0,25 kg aktivt stoff per hektar ved hver behandling av korn og rapsfrø,
— 0,075 kg aktivt stoff per hektar ved hver behandling av sukkerbete,
— 0,1 kg aktivt stoff per hektar ved hver behandling av mais.
Følgende bruksområder skal ikke være tillatt:
— spredning fra luftfartøy,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Karbendazim
(stereokjemi ikke
angitt)

Nr. 35/104

Nummer

— ryggbårne sprøyter og håndholdt utstyr, verken av ikke-yrkesbrukere eller yrkesbrukere,
— privat hagebruk.
Medlemsstatene skal sikre at hensiktsmessige risikoreduserende tiltak iverksettes. Det skal
rettes særlig oppmerksomhet mot vern av
— vannorganismer. Det skal være tilstrekkelig avstand mellom behandlede områder og
forekomster av overflatevann. Denne avstanden kan være avhengig av om det benyttes
metoder eller utstyr som reduserer avdriften,
— meitemarker og andre makroorganismer i jorden. Godkjenningsvilkårene skal omfatte
risikoreduserende tiltak, som valg av den mest hensiktsmessige kombinasjonen av antallet
og tidspunktet for behandlinger, doseringer og eventuelt konsentrasjonsgraden for det
aktive stoffet,

2.5.2019

— fugler og pattedyr. Godkjenningsvilkårene skal omfatte risikoreduserende tiltak, for
eksempel valg av et fornuftig tidspunkt for bruken og valg av de utforminger som på
grunn av sine fysiske egenskaper eller innhold av agenser som sikrer hensiktsmessig
forebygging, i størst mulig grad reduserer eksponeringen for de berørte arter,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

— brukere, som skal bruke hensiktsmessig verneutstyr, særlig hansker, kjeledress,
gummistøvler og ansiktsvern eller vernebriller under blanding, påfylling, bruk og
rengjøring av utstyret, med mindre eksponering for stoffet i tilstrekkelig grad unngås
gjennom utstyrets utforming og konstruksjon eller ved montering av særlige
verneinnretninger på utstyret.
DEL B

Medlemsstatene skal sørge for at godkjenningsinnehaverne innen 31. desember hvert år
rapporterer om tilfeller av helseproblemer hos brukerne. Medlemsstatene kan kreve at
opplysninger om salg og en undersøkelse av bruksmønstre framlegges for å få et realistisk
bilde av bruksvilkårene og av mulige toksikologiske virkninger av karbendazim.
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Kaptan
CAS-nr. 133-06-02
CIPAC-nr. 40

N-(triklormetyltio)sykloheks-4-en-1,2dikarboksimid

≥ 910 g/kg
Urenheter:
perklormetylmerkaptan (R005406):
høyst 5 g/kg
folpet: høyst 10 g/kg
karbontetraklorid:
høyst 0,1 g/kg

1. oktober
2007

30. september DEL A
2017
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
kaptan for annen bruk enn på tomater, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i
artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og
opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
karbendazim, særlig tillegg I og II.

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
kaptan, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 29. september 2006.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— brukernes og arbeidstakernes sikkerhet. I de godkjente bruksvilkårene skal det være
fastsatt bruk av egnet personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å redusere
eksponeringen,

Nr. 35/105

— forbrukernes eksponering gjennom kosten, med henblikk på framtidige endringer av
grenseverdier for restmengder,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

— vern av grunnvannet under sårbare forhold. Godkjenningsvilkårene bør omfatte
risikoreduserende tiltak, og det bør om nødvendig innføres overvåkingsprogrammer for
sårbare områder,

Nr. 35/106

Nummer

— vern av fugler, pattedyr og vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør omfatte
risikoreduserende tiltak.
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Folpet

N-(triklorometyltio)ftalimid

≥ 940 g/kg

CAS-nr. 133-07-3

Urenheter:

CIPAC-nr. 75

perklormetylmerkaptan (R005406):
høyst 3,5 g/kg
karbontetraklorid:
høyst 4 g/kg

1. oktober
2007

30. september DEL A
2017
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
folpet for andre bruksområder enn høsthvete, skal de rette særlig oppmerksomhet mot
kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige
data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
folpet, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 29. september 2006.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
vurderingen av risikoen over lang tid for fugler og pattedyr og en toksikologisk vurdering av
metabolitter som kan forekomme i grunnvann under sårbare forhold. De skal sørge for at de
melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av kaptan i dette vedlegg, framlegger disse
undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— vern av brukere og arbeidstakere. I de godkjente bruksvilkårene skal det være fastsatt
bruk av egnet personlig verneutstyr,
— forbrukernes eksponering gjennom kosten, med henblikk på framtidige endringer av
grenseverdier for restmengder,
— vern av fugler, pattedyr, vann- og jordorganismer. Godkjenningsvilkårene bør omfatte
risikoreduserende tiltak.

2.5.2019

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
risikovurderingen for fugler, pattedyr og meitemarker. De skal sørge for at de melderne hvis
søknad lå til grunn for oppføringen av folpet i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene
for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Formetanat
CAS-nr. 23422-53-9

IUPAC-betegnelse

3-dimetylaminometylenaminofenylmetylkarbamat

Renhet(1)

≥ 910 g/kg

Godkjenningsdato

1. oktober
2007

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

30. september DEL A
2017
Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 697
DEL B

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
formetanat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 29. september 2006.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, leddyr utenfor målgruppen og
bier, og sørge for at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende
tiltak,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og sørge for at det i bruksvilkårene er
fastsatt bruk av egnet personlig verneutstyr,
— rette særlig oppmerksomhet mot forbrukernes eksponering gjennom kosten, med henblikk
på framtidige endringer av grenseverdier for restmengder.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
formetanat for andre bruksområder enn frilandstomater og prydbusker, skal de rette særlig
oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal
sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
risikovurderingen for fugler, pattedyr og leddyr utenfor målgruppen. De skal sørge for at
melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av formetanat i dette vedlegg, framlegger
disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.
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Metiokarb
CAS-nr. 2032-65-7

4-metyltio-3,5-xylylmetylkarbamat

≥ 980 g/kg

1. oktober
2007

30. september DEL A
2017
Bare bruk som repellent i frøbeising, som insektmiddel og som bløtdyrmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 165
DEL B

Nr. 35/107

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
metiokarb for annen bruk enn frøbeising av mais, skal de rette særlig oppmerksomhet mot
kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige
data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Nr. 35/108

Nummer

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
metiokarb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 29. september 2006.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og personer i nærheten, og sørge for at
bruksvilkårene fastsetter bruk av egnet personlig verneutstyr,
— rette særlig oppmerksomhet mot forbrukernes eksponering gjennom kosten, med henblikk
på framtidige endringer av grenseverdier for restmengder.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
risikovurderingen for fugler, pattedyr og leddyr utenfor målgruppen, og for å få bekreftet den
toksikologiske vurderingen av potensiell forekomst av metabolitter i vekster. De skal sørge for
at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av metiokarb i dette vedlegg, framlegger
disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.
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Dimetoat
CAS-nr. 60-51-5
CIPAC-nr. 59

O,O-dimetyl-S-(N-metylkarbamoylmetyl)-fosforditioat, 2-dimetoksyfosfinotioyltio-Nmetylacetamid

≥ 950 g/kg
Urenheter:
— ometoat: høyst
2 g/kg
— isodimetoat:
høyst 3 g/kg

1. oktober
2007

30. september DEL A
2017
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr og leddyr utenfor målgruppen og
sørge for at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak,

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
dimetoat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 24. november 2006.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, vannorganismer og andre leddyr
utenfor målgruppen. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende
tiltak, for eksempel buffersoner og reduksjon av inntaket av overvann og drenering til
overflatevann,

2.5.2019

— rette særlig oppmerksomhet mot forbrukernes eksponering gjennom kosten,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere, og sørge for at det i bruksvilkårene er
fastsatt bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
risikovurderingen for fugler, pattedyr og leddyr utenfor målgruppen, og for å få bekreftet den
toksikologiske vurderingen av eventuelle forekomster av metabolitter i vekster.
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Dimetomorf
CAS-nr. 110488-70-5

(E,Z) 4-[3-(4-klorfenyl)-3(3,4-dimetoksyfenyl)akryloyl]morfolin

≥ 965 g/kg

1. oktober
2007

30. september DEL A
2017
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

CIPAC-nr. 483
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
dimetomorf, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 24. november 2006.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— vern av brukere og arbeidstakere. De godkjente bruksvilkårene skal inneholde
retningslinjer for bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av dimetoat i dette
vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.

— vern av fugler, pattedyr og vannorganismer.
Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

151

Glufosinat
CAS-nr. 77182-82-2

ammonium(DL)homoalanin-4yl(metyl)fosfinat

950 g/kg

1. oktober
2007

30. september DEL A
2017
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 437.007
DEL B

Nr. 35/109

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
glufosinat for andre bruksområder enn eplehager, særlig med hensyn til bruker- og
forbrukereksponering, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i
forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger
foreligger før slik godkjenning gis.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
glufosinat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 24. november 2006. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot følgende:

Nr. 35/110

Nummer

— vern av brukere, arbeidstakere og personer i nærheten. Godkjenningsvilkårene bør om
nødvendig omfatte vernetiltak,

— vern av pattedyr, leddyr utenfor målgruppen og planter utenfor målgruppen.
Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
risikovurderingen for pattedyr og leddyr utenfor målgruppen i eplehager. De skal sørge for at
melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av glufosinat i dette vedlegg, framlegger
disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.
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Metribuzin
CAS-nr. 21087-64-9

4-amino-6-tert-butyl-3≥ 910 g/kg
metyltio-1,2,4-triazin-5(4H)on

1. oktober
2007

30. september DEL A
2017
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— potensialet for forurensning av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med
sårbare jord- og/eller klimaforhold,

CIPAC-nr. 283
DEL B
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
metribuzin for annen bruk enn som selektivt ugressmiddel for poteter etter spiring, skal de
rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009,
og de skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
metribuzin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 24. november 2006.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene

2.5.2019

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av alger, vannplanter og planter utenfor målgruppen
utenfor området som behandles og sørge for at godkjenningsvilkårene om nødvendig
omfatter risikoreduserende tiltak,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og sørge for at det i bruksvilkårene er
fastsatt bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges tilleggsopplysninger for å få bekreftet
risikovurderingen for grunnvannet. De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn
for oppføringen av metribuzin i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for
Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.

Fosmet
CAS-nr. 732-11-6
CIPAC-nr. 318

O,O-dimetyl-S-ftalimidometyl fosforditioat, N(dimetoksyfosfinotioyltiometyl)fatalimid

≥ 950 g/kg
Urenheter:

1. oktober
2007

— fosmetokson:
høyst 0,8 g/kg

30. september DEL A
2017
Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates.
DEL B

— isofosmet: høyst
0,4 g/kg

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fosmet, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 24. november 2006.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, vannorganismer, bier og andre
leddyr utenfor målgruppen. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte
risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner og reduksjon av inntaket av overvann
og drenering til overflatevann,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

153

— rette særlig oppmerksomhet mot brukere og sørge for at det i bruksvilkårene er fastsatt
bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr og åndedrettsvern.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
risikovurderingen for fugler (akutt risiko) og planteetende pattedyr (langtidsrisiko). De skal
sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av fosmet i dette vedlegg,
framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.

154

Propamokarb
CAS-nr. 24579-73-5
CIPAC-nr. 399

propyl-3-(dimetylamino)propylkarbamat

≥ 920 g/kg

1. oktober
2007

30. september DEL A
2017
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B

Nr. 35/111

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
propamokarb for annen bruk enn til bladgjødsling, skal de rette særlig oppmerksomhet mot
kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til yrkeseksponering
og skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Nr. 35/112

Nummer

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
propamokarb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 24. november 2006.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

— overføring av restmengder i jord til rotasjonsvekster eller etterfølgende vekster,
— vern av overflatevann og grunnvann i sårbare områder,
— vern av fugler, pattedyr og vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig
omfatte risikoreduserende tiltak.

155

Etoprofos
CAS-nr. 13194-48-4
CIPAC-nr. 218

O-etyl-S,S-dipropylfosforditioat

> 940 g/kg

1. oktober
2007

30. september DEL A
2017
Bare bruk på jord som nematicid og insektmiddel kan tillates.
Godkjenninger bør være begrenset til yrkesbruk.
DEL B

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— vern av brukere og arbeidstakere. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte
vernetiltak,

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
etoprofos for annen bruk enn på poteter som ikke dyrkes for konsum eller fôr, skal de rette
særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de
skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
etoprofos, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 16. mars 2007.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— restmengdene, og vurdere forbrukernes eksponering gjennom kosten, med henblikk på
framtidige endringer av grenseverdier for restmengder,

2.5.2019

— vern av brukere. De godkjente bruksvilkårene skal fastsette bruk av hensiktsmessig
personlig verneutstyr og åndedrettsvern og andre risikoreduserende tiltak, som bruk av et
lukket overføringssystem ved spredning av produktet,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

— vern av fugler, pattedyr, vannorganismer, overflate- og grunnvann under sårbare forhold.
Godkjenningsvilkårene bør omfatte risikoreduserende tiltak som buffersoner og at
granulatet arbeides fullstendig ned i jorden.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
vurderingen av korttids- og langtidsrisikoen for fugler og meitemarker som spiser pattedyr. De
skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av etoprofos i dette
vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.

Pirimifos-metyl
CAS-nr. 29232-93-7
CIPAC-nr. 239

O-2-dietylamin-6metylpyrimidin-4-yl

> 880 g/kg

1. oktober
2007

O,O-dimetylfosfortioat

30. september DEL A
2017
Bare bruk som insektmiddel ved lagring etter innhøsting kan tillates.
Bruk med håndholdt utstyr skal ikke tillates.
DEL B
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
pirimifos-metyl for annen bruk enn i automatiserte systemer i tomme kornlagre, skal de rette
særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de
skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
pirimifos-metyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. mars 2007.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

156

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— brukernes sikkerhet. De godkjente bruksvilkårene skal fastsette bruk av hensiktsmessig
personlig verneutstyr, herunder åndedrettsvern, og risikoreduserende tiltak, for å redusere
eksponeringen,
— forbrukernes eksponering gjennom kosten, med henblikk på framtidige endringer av
grenseverdier for restmengder.

157

Fipronil

CIPAC-nr. 581

(±)-5-amino-1-(2,6-diklor≥ 950 g/kg
α,α,α-trifluor-para-tolyl)-4trifluormetylsulfinyl-pyrazol3-karbonitril

1. oktober
2007

30. september DEL A
2017
Bare bruk som insektmiddel til frøbeising kan tillates.
Organismer utenfor målgruppen, særlig honningbier, skal vernes på følgende måte:

Nr. 35/113

CAS-nr. 120068-37-3

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

— frøbeising skal skje bare i profesjonelle anlegg for frøbeising, I nevnte anlegg skal det
benyttes de best tilgjengelige teknikker for å sikre at det frigis så lite støv som mulig
under bruk, lagring og transport,

Nr. 35/114

Nummer

— det skal brukes hensiktsmessig utstyr til radsåing for å sikre at middelet arbeides grundig
ned i jorden samt minske spill og utslipp av støv så mye som mulig.
Medlemsstatene skal sikre at

— det ved behov innføres egnede overvåkingsprogrammer for å fastsette honningbienes
faktiske eksponering for fipronil i områder der bier i stor utstrekning trekker, eller som
hyppig brukes av birøktere.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fipronil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 16. mars 2007. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot følgende:
— emballasjen til produktene som er bragt i omsetning for å unngå at det dannes potensielt
skadelige fotokjemiske nedbrytingsprodukter,
— potensialet for forurensning av grunnvannet, særlig fra metabolitter som er mer
persistente enn den opprinnelige forbindelsen, når det aktive stoffet anvendes i områder
med sårbare jord- og/eller klimaforhold,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— etiketten for de beisede frøene inneholder en opplysning om at frøene er behandlet med
fipronil, og angir de risikoreduserende tiltak i henhold til godkjenningen,

— vern av frøetende fugler og pattedyr, vannorganismer, leddyr utenfor målgruppen og
honningbier.
Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
risikovurderingen for frøetende fugler og pattedyr og honningbier, særlig biyngel. De skal
sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av fipronil i dette vedlegg,
framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen ett år etter godkjenningen.

158

Beflubutamid

CIPAC-nr. 662

≥ 970 g/kg

1. desember
2007

30. november
2017

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

2.5.2019

CAS-nr. 113614-08-7

(RS)-N-benzyl-2-(4-fluor-3trifluormetylfenoksy)butanamid

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
beflubutamid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. mai 2007.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

159

Spodoptera exigua
nuclear polyhedrosisvirus

Ikke relevant

1. desember
2007

30. november
2017

Bare bruk som insektmiddel kan tillates.

CIPAC-nr.

DEL B

Ikke tildelt

160

Prosulfokarb
CAS-nr. 52888-80-9

DEL A

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Spodoptera exigua NPV, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste
komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. mai 2007.

S-benzyldipropyl(tiokarbamat)

970 g/kg

1. november
2008

31. oktober
2018

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for vannorganismer.

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 539
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
prosulfokarb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 9. oktober 2007.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

— vern av vannorganismer, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter
risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner,

Nr. 35/115

— vern av brukere, og sørge for at det i bruksvilkårene er fastsatt bruk av hensiktsmessig
personlig verneutstyr,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

— vern av planter utenfor målgruppen, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig
omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel en buffersone som ikke er sprøytet.

161

Fludioksonil
CAS-nr. 131341-86-1

4-(2,2-difluor-1,3benzodioksol-4-yl)-1Hpyrrol-3-karbonitril

950 g/kg

1. november
2008

31. oktober
2018

Nr. 35/116

Nummer

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

CIPAC-nr. 522

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
fludioksonil for annen bruk enn frøbeising, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene
i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og
opplysninger foreligger før slik godkjenning gis, og
— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet i sårbare
områder, særlig av metabolittene av fotolyse i jord CGA 339833 og CGA 192155,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fisk og virvelløse vanndyr.
Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fludioksonil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 9. oktober 2007.

162

Klomazon
CAS-nr. 81777-89-1

2-(2-klorbenzyl)-4,4960 g/kg
dimetyl-1,2-oksazolidin-3-on

1. november
2008

31. oktober
2018

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

DEL B

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 509
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
klomazon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 9. oktober 2007.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

2.5.2019

— brukernes sikkerhet, og sørge for at det i bruksvilkårene er fastsatt bruk av hensiktsmessig
personlig verneutstyr,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

— vern av planter utenfor målgruppen, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig
omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner.

163

Bentiavalikarb
CAS-nr. 413615-35-7

≥ 910 g/kg

1. august 2008

31. juli 2018

Følgende urenheter
er potensielt
skadelige i
toksikologisk
sammenheng, og
ingen av dem må
overstige en viss
mengde i det
tekniske materialet:

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
bentiavalikarb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2008.

6,6′-difluor-2,2′dibenzotiazol: <3,5
mg/kg

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— brukernes sikkerhet,

bis(2-amino-5fluorfenyl)disulfid:
<14 mg/kg

— vern av leddyr utenfor målgruppen.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte egnede risikoreduserende tiltak.
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
bentiavalikarb for annen bruk enn i veksthus, skal de rette særlig oppmerksomhet mot
kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige
data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CIPAC-nr. 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluor-1,3benzotiazol-2-yl)etyl]karbamoyl}-2-metylpropyl]karbaminsyre

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette
Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt.
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Boskalid
CAS-nr. 188425-85-6

2-klor-N-(4′-klorbifenyl2-yl)nikotinamid

≥ 960 g/kg

1. august 2008

31. juli 2018

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

CIPAC-nr. 673
DEL B

Nr. 35/117

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
boskalid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2008.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Nr. 35/118

Nummer

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
— brukernes sikkerhet,
— langtidsrisikoen for fugler og jordorganismer,
— risikoen for akkumulering i jord dersom stoffet brukes på flerårige vekster eller
etterfølgende vekster i vekselbruk.

165

Karvon
CAS-nr. 99-49-0 (d/lblanding)

5-isopropenyl-2-metylsykloheks-2-en-1-on

≥ 930 g/kg med et
d/l-forhold på minst
100:1

1. august 2008

31. juli 2018

DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.
DEL B

CIPAC-nr. 602

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
karvon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2008.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
brukernes sikkerhet.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte egnede risikoreduserende tiltak.

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
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Fluoksastrobin
CAS-nr. 361377-29-9
CIPAC-nr. 746

(E)-{2-[6-(2-klorfenoksy)-5fluorpyrimidin-4-yloksy]fenyl}(5,6-dihydro-1,4,2dioksazin-3-yl)metanon-Ometyloksim

≥ 940 g/kg

1. august 2008

31. juli 2018

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fluoksastrobin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2008.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

2.5.2019

— brukernes sikkerhet, særlig ved håndtering av ufortynnet konsentrat. Bruksvilkårene skal
omfatte egnede vernetiltak, som bruk av visir,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

— vern av vannorganismer. Risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, skal
iverksettes der det er hensiktsmessig,
— restmengdene av metabolittene av fluoksastrobin, når halm fra behandlede områder
brukes som fôr. Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte begrensninger på fôring av
dyr,

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges
— data som muliggjør en omfattende risikovurdering for vann idet det tas hensyn til avdrift,
avrenning og drenering og effektiviteten til potensielle risikoreduserende tiltak,
— data om metabolittenes giftvirkning hos andre dyr enn rotter dersom halm fra behandlede
områder skal brukes som fôr.
De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av fluoksastrobin i dette
vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.
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Paecilomyces lilacinus Ikke relevant
(Thom)
Samson 1974 stamme
251 (AGAL: nr. 89/
030550)
CIPAC-nr. 753

1. august 2008

31. juli 2018

DEL A

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— risikoen for akkumulering i jordoverflaten dersom stoffet brukes på flerårige vekster eller
etterfølgende vekster i vekselbruk.

Bare bruk som nematicid kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Paecilomyces lilacinus, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité
for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2008.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— brukernes sikkerhet (selv om det ikke var behov for å fastsette et AOEL, bør mikroorganismer som hovedregel anses som potensielt sensibiliserende),

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Nr. 35/119

— vern av leddyr utenfor målgruppen som lever på blader.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Protiokonazol
CAS-nr. 178928-70-6
CIPAC-nr. 745

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

– toluen: < 5 g/kg
– protiokonazoldestio (2-(1klorsyklopropyl)1-(2klorfenyl)-3(1,2,4-triazol-1yl)-propan-2-ol):
< 0,5 g/kg (LOD)

Godkjenningen
utløper

1. august 2008

31. juli 2018

Særlige bestemmelser

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
protiokonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2008.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— brukernes sikkerhet ved sprøyting. Bruksvilkårene skal omfatte egnede vernetiltak,
— vern av vannorganismer. Risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, skal
iverksettes der det er hensiktsmessig,
— vern av fugler og små pattedyr. Om nødvendig skal risikoreduserende tiltak iverksettes.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(RS)-2-[2-(1-klorsy≥ 970 g/kg
klopropyl)-3-(2-klorfenyl)-2Følgende urenheter
hydroksypropyl]-2,4er potensielt
dihydro-1,2,4-triazol-3-tion
skadelige i
toksikologisk
sammenheng, og
ingen av dem må
overstige en viss
mengde i det
tekniske materialet:

Godkjenningsdato

Nr. 35/120

Nummer

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges
— opplysninger som gjør det mulig å vurdere forbrukernes eksponering for metabolittene av
triazolderivater i primærvekster, rotasjonsvekster og produkter av animalsk opprinnelse,
— en sammenligning av virkemåten til protiokonazol og metabolittene av triazolderivater,
for å kunne vurdere toksisiteten som følge av en kombinert eksponering for disse
forbindelsene,
— ytterligere opplysninger om langtidsrisikoen for frøspisende fugler og pattedyr ved bruk
av protiokonazol til frøbeising.

2.5.2019

De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av protiokonazol i dette
vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Amidosulfuron
CAS-nr. 120923-37-7
CIPAC-nr. 515

IUPAC-betegnelse

3-(4,6-dimetoksypyrimidin2-yl)-1-(N-metyl-N-metylsulfonyl-aminosulfonyl)urea

Renhet(1)

≥ 970 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. januar 2009 31. desember
2018

Særlige bestemmelser

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B

1-(4,6-dimetoksypyrimidin2-yl)-3-mesyl(metyl)sulfamoylurea

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
amidosulfuron for annen bruk enn på enger og beitemarker, skal de rette særlig
oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal
sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— vern av grunnvannet på grunn av potensialet for forurensning av grunnvannet av et av
nedbrytingsproduktene når det anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold,
— vern av vannplanter.
For disse påviste risikoene bør risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, iverksettes
ved behov.
Nikosulfuron
CAS-nr. 111991-09-4
CIPAC-nr. 709

2-[(4,6-dimetoksypyrimidin2-ylkarbamoyl)sulfamoyl]N,N-dimetylnikotinamid

≥ 910 g/kg

1. januar 2009 31. desember
2018

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

eller

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
amidosulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2008.

170

2.5.2019

Nummer

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

eller

DEL B

1-(4,6-dimetoksypyrimidin2-yl)-3-(3-dimetylkarbamoyl-2-pyridylsulfonyl)urea

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
nikosulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2008.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

— vern av vannplanter, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter
risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner,

Nr. 35/121

— vannmiljøets potensielle eksponering for metabolitten DUDN når nikosulfuron anvendes i
områder med sårbare jordforhold,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

— vern av planter utenfor målgruppen, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig
omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel en buffersone som ikke sprøytes,

Nr. 35/122

Nummer

— vern av grunnvann og overflatevann under sårbare jord- og klimaforhold.
171

Klofentezin
CAS-nr. 74115-24-5

3,6-bis(2-klorfenyl)-1,2,4,5tetrazin

≥ 980 g/kg (tørrstoff) 1. januar 2009 31. desember
2018

DEL A

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
klofentezin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mai 2010.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal
bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes
i toksisitetsdokumentasjonen, skal sammenholdes med og kontrolleres mot spesifikasjonen til det tekniske materialet,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Bare bruk som middmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 418

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at det i bruksvilkårene om
nødvendig er fastsatt bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— potensialet for langtransportert spredning gjennom luften,
— risikoen for organismer utenfor målgruppen. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig
omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen innen 31. juli 2011 framlegger for
Kommisjonen et overvåkingsprogram for å vurdere potensialet for langtransportert spredning
gjennom luften av klofentezin og de tilknyttede miljørisikoer. Resultatene av dette overvåkingsprogrammet skal framlegges i form av en overvåkingsrapport for den rapporterende
medlemsstat og Kommisjonen innen 31. juli 2013.

2.5.2019

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen innen 30. juni 2012 framlegger for
Kommisjonen bekreftende undersøkelser vedrørende metabolitter av klofentezin som gjelder
vurderingen av deres toksikologiske risikoer og miljørisikoer.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Dikamba
CAS-nr. 1918-00-9

IUPAC-betegnelse

3,6-diklor-2metoksybenzosyre

Renhet(1)

≥ 850 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. januar 2009 31. desember
2018

Særlige bestemmelser

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 85

DEL B

Difenokonazol
CAS-nr. 119446-68-3
CIPAC-nr. 687

3-klor-4[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4metyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1ylmetyl)-1,3-dioksolan-2yl]fenyl-4-klorfenyleter

≥ 940 g/kg

1. januar 2009 31. desember
2018

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
difenokonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— vern av vannorganismer.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte egnede risikoreduserende tiltak.

174

Diflubenzuron
CAS-nr. 35367-38-5
CIPAC-nr. 339

1-(4-klorfenyl)-3-(2,6difluorbenzoyl)urea

≥ 950 g/kg Urenhet:
høyst 0,03 g/kg 4kloranilin

1. januar 2009 31. desember
2018

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
dikamba, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.
173

2.5.2019

Nummer

DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
diflubenzuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mai 2010.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

Nr. 35/123

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal
bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes
i toksisitetsdokumentasjonen, skal sammenholdes med og kontrolleres mot spesifikasjonen til det tekniske materialet,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

— vern av vannorganismer,

Nr. 35/124

Nummer

— vern av landorganismer,
— vern av leddyr utenfor målgruppen, herunder bier.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte egnede risikoreduserende tiltak.

175

Imazakin
CAS-nr. 81335-37-7

2-[(RS)-4-isopropyl-4-metyl- ≥ 960 g/kg (racemisk 1. januar 2009 31. desember
5-okso-2-imidazolin-2blanding)
2018
yl]kinolin-3-karboksylsyre

DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.

CIPAC-nr. 699
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
imazakin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.
176

Lenacil
CAS-nr. 2164-08-1

3-sykloheksyl-1,5,6,7tetrahydrosyklopentapyrimidin-2,4(3H)-dion

≥ 975 g/kg

1. januar 2009 31. desember
2018

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen innen 30. juni 2011 framlegger for
Kommisjonen ytterligere undersøkelser om den potensielle toksikologiske relevansen av
urenheten og metabolitten 4-kloranilin (PCA).

CIPAC-nr. 163
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
lenacil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mai 2010.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— risikoen for vannorganismer, særlig alger og vannplanter. Godkjenningsvilkårene skal
omfatte risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner mellom områder som
behandles og forekomster av overflatevann,

2.5.2019

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- eller
klimaforhold. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak
og det skal gjennomføres overvåkingsprogrammer for påvise mulig forurensning av
grunnvannet i sårbare områder fra metabolittene IN-KF 313, M1, M2 og M3.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen
bekreftende opplysninger om identiteten til og karakteriseringen av jordmetabolittene Polar B
og Polars og metabolittene M1, M2 og M3 som forekom i lysimeterundersøkelser, og
bekreftende opplysninger om rotasjonsvekster, herunder mulige fytotoksiske virkninger. De
skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen 30. juni 2012.
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Oksadiazon
CAS-nr. 19666-30-9

5-tert-butyl-3-(2,4-diklor-5isopropoksyfenyl)-1,3,4oksadiazol-2(3H)-on

≥ 940 g/kg

1. januar 2009 31. desember
2018

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 213
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
oksadiazon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mai 2010.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Dersom en beslutning om klassifiseringen av lenacil i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3) viser at det er behov for ytterligere opplysninger om
relevansen av metabolittene IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B og Polars, skal de
berørte medlemsstatene kreve at slike opplysninger framlegges. De skal sørge for at melderen
framlegger nevnte opplysninger for Kommisjonen innen seks måneder etter underretning om
beslutning om klassifisering.

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal
bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes
i toksisitetsdokumentasjonen, skal sammenholdes med og kontrolleres mot
spesifikasjonen til det tekniske materialet,
— potensialet for forurensning av grunnvannet med metabolitten AE0608022 dersom det
aktive stoffet brukes i situasjoner der det kan forventes langvarige anaerobe forhold eller i
områder med sårbare jord- eller klimaforhold. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig
omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen

— opplysninger for ytterligere å klargjøre forekomsten av metabolitten AE0608033 i
primærvekster og rotasjonsvekster,

Nr. 35/125

— ytterligere undersøkelser om den potensielle toksikologiske relevansen av en urenhet i den
foreslåtte tekniske spesifikasjonen,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

— ytterligere forsøk på rotasjonsvekster (særlig rotvekster og korn) og en undersøkelse av
stoffskiftet hos drøvtyggere for å få bekreftet vurderingen av risikoen for forbrukerne,

Nr. 35/126

Nummer

— ytterligere opplysninger om risikoen for meitemarketende fugler og pattedyr, og
langtidsrisikoen for fisk.
De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen
30. juni 2012.

Pikloram
CAS-nr. 1918-02-1

4-amino-3,5,6-triklorpyridin- ≥ 920 g/kg
2-karboksylsyre

1. januar 2009 31. desember
2018

CIPAC-nr. 174

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
pikloram, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mai 2010.
Ved den samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
— potensialet for forurensning av grunnvannet når pikloram anvendes i områder med sårbare
jord- eller klimaforhold. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte
risikoreduserende tiltak,
De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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— ytterligere opplysninger for å få bekreftet at analysemetoden som er benyttet i
restanalyseforsøk, gir korrekte tall for restmengdene av pikloram og dets konjugater,
— en undersøkelse av fotolyse i jord for å få bekreftet vurderingen av nedbrytingen av
pikloram.
De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen
30. juni 2012.
179

Pyriproksyfen
CAS-nr. 95737-68-1
CIPAC-nr. 715

4-fenoksyfenyl (RS)-2-(2pyridyloksy)propyleter

≥ 970 g/kg

1. januar 2009 31. desember
2018

DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
DEL B

2.5.2019

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
pyriproksyfen, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mai 2010.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Ved den samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
— brukernes sikkerhet, og sørge for at det i bruksvilkårene om nødvendig er fastsatt bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— risikoen for vannorganismer. Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte egnede
risikoreduserende tiltak.
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Bifenoks
CAS-nr. 42576-02-3
CIPAC-nr. 413

metyl-5-(2,4-diklorfenoksy)2-nitrobenzoat

≥ 970 g/kg
urenheter:
høyst 3 g/kg 2,4diklorfenol
høyst 6 g/kg 2,4dikloranisol

1. januar 2009 31. desember
2018

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
bifenoks, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. mars 2008.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere
opplysninger som bekrefter risikovurderingen med hensyn til to punkter, risikoen som
pyriproksyfen og metabolitten DPH-pyr utgjør for vanninsekter og risikoen som pyriproksyfen
utgjør for bestøvere. De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for
Kommisjonen innen 30. juni 2012.

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— forbrukernes eksponering gjennom kosten for restmengder av bifenoks i produkter av
animalsk opprinnelse og i etterfølgende vekster ved vekselbruk.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges
— opplysninger om restmengder av bifenoks og dets metabolitt hydroksybifenokssyre i
næringsmidler av animalsk opprinnelse og om restmengder av bifenoks i rotasjonsvekster,

De skal sørge for at melderen framlegger slike bekreftende data og opplysninger for
Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.

Nr. 35/127

— ytterligere opplysninger om langtidsrisikoen for planteetende pattedyr ved bruk av
bifenoks.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Diflufenikan
CAS-nr. 83164-33-4

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

2′,4′-difluor-2-(α,α,α-trifluor- ≥ 970 g/kg
m-tolyloksy)nikotinanilid

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. januar 2009 31. desember
2018

Særlige bestemmelser

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 462

DEL B

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— vern av vannorganismer. Risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, skal
iverksettes der det er hensiktsmessig,
— vern av vannplanter utenfor målgruppen. Risikoreduserende tiltak skal iverksettes der det
er hensiktsmessig, for eksempel usprøytede buffersoner.

Fenoksaprop-P
CAS-nr. 113158-40-0
CIPAC-nr. 484

(R)-2[4-[(6-klor-2benzoksazolyl)oksy]fenoksy]-propansyre

≥ 920 g/kg

1. januar 2009 31. desember
2018

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fenoksaprop-P, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. mars 2008.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
diflufenikan, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. mars 2008.
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Nr. 35/128

Nummer

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig
personlig verneutstyr,
— vern av planter utenfor målgruppen,
— forekomsten av det beskyttende middelet mefenpyr-dietyl i preparater når det gjelder
eksponeringen som brukere, arbeidstakere og personer i nærheten, utsettes for,

Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

2.5.2019

— stoffets persistens og noen av dets nedbrytingsprodukter i kaldere områder og områder der
anaerobe forhold kan forekomme.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Fenpropidin
CAS-nr. 67306-00-7

IUPAC-betegnelse

(R,S)-1-[3-(4-tertbutylfenyl)-2-metylpropyl]piperidin

Renhet(1)

≥ 960 g/kg (racemat)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. januar 2009 31. desember
2018

CIPAC-nr. 520

Særlige bestemmelser

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— vern av vannorganismer, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter
risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges
— ytterligere opplysninger om langtidsrisikoen for plante- og insektetende fugler ved bruk
av fenpropidin.
De skal sørge for at melderen framlegger slike bekreftende data og opplysninger for
Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.

Kinoklamin
CAS-nr. 2797-51-5
CIPAC-nr. 648

2-amino-3-klor-1,4naftokinon

≥ 965 g/kg Urenhet:
diklon (2,3-diklor1,4-naftokinon)
høyst 15 g/kg

1. januar 2009 31. desember
2018

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fenpropidin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. mars 2008.
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2.5.2019

Nummer

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
kinoklamin for annen bruk enn på prydplanter eller planteskoleplanter, skal de rette særlig
oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal
sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
kinoklamin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. mars 2008.

— sikkerheten for brukere, arbeidstakere og personer i nærheten, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av egnet personlig verneutstyr,

Nr. 35/129

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

— vern av vannorganismer,

Nr. 35/130

Nummer

— vern av fugler og små pattedyr.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte egnede risikoreduserende tiltak.
185

Kloridazon
CAS-nr. 1698-60-8

5-amino-4-klor-2fenylpyridazin-3(2H)-on

Urenheten 4-amino5-klor-isomer som
dannes i produksjonen, anses som
potensielt skadelig i
toksikologisk
sammenheng, og et
høyeste innhold på
60 g/kg er fastsatt.

1. januar 2009 31. desember
2018

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates, med en dosering på høyst 2,6 kg/ha og bare hvert
tredje år på samme åker.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
kloridazon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. desember 2007.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig
personlig verneutstyr,
— vern av vannorganismer,
— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold.
Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak og det bør om
nødvendig gjennomføres overvåkingsprogrammer for å påvise mulig forurensning av
grunnvannet i sårbare områder fra metabolittene B og B1.

186

Tritosulfuron
CAS-nr. 142469-14-5
CIPAC-nr. 735

1-(4-metoksy-6trifluormetyl-1,3,5-triazin-2yl)-3-(2-trifluormetylbenzensulfonyl)urea

≥ 960 g/kg
Følgende urenhet
som dannes i
produksjonen, er
potensielt skadelig i
toksikologisk
sammenheng, og
skal ikke overstige
en viss mengde i det
tekniske materialet:

30. november
2018

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
tritosulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. mai 2008.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— potensialet for forurensning av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med
sårbare jord- og/eller klimaforhold,

2.5.2019

2-amino-4-metoksy6-(trifluormetyl)1,3,5-triazin:
<0,2 g/kg

1. desember
2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CIPAC-nr. 111

920 g/kg

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

— vern av vannorganismer,
— vern av små pattedyr.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
187

Flutolanil
CAS-nr. 66332-96-5

α,α,α-trifluor-3′-isopropoksy- ≥ 975 g/kg
o-toluanilid

1. mars 2009

28. februar
2019

DEL A

DEL B
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
flutolanil for annen bruk enn behandling av settepoteter, skal de rette særlig oppmerksomhet
mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle
nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
flutolanil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. mai 2008.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

CIPAC-nr. 524

Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
188

Benfluralin
CAS-nr. 1861-40-1
CIPAC-nr. 285

N-butyl-N-etyl-α,α,α≥ 960 g/kg
trifluor-2,6-dinitro-p-toluidin
Urenheter:
– etyl-butylnitrosamin:
høyst 0,1 mg/kg

1. mars 2009

28. februar
2019

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
benfluralin for annen bruk enn på salat og endiv, skal de rette særlig oppmerksomhet mot
kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige
data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.

Nr. 35/131

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
benfluralin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. mai 2008.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

Nr. 35/132

Nummer

— brukernes sikkerhet. De godkjente bruksvilkårene skal fastsette bruk av hensiktsmessig
personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å redusere eksponeringen,
— restmengdene i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og vurdere
forbrukernes eksponering gjennom kosten,

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser av
rotasjonsveksters metabolisme og for å få bekreftet risikovurderingen for metabolitt B12 og
vannorganismer. De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av
benfluralin i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter
godkjenningen.
189

Fluazinam
CAS-nr. 79622-59-6
CIPAC-nr. 521

3-klor-N-(3-klor-5trifluormetyl-2-pyridyl)α,α,α-trifluor-2, 6-dinitro-ptoluidin

≥ 960 g/kg
Urenheter:
5-klor-N-(3-klor-5trifluormetyl-2pyridyl)-α,α,αtrifluor-4,6-dinitro-otoluidin
høyst 2 g/kg

1. mars 2009

28. februar
2019

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
fluazinam for annen bruk enn på poteter, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i
artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og
opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— vern av fugler, pattedyr, overflatevann og vannorganismer. For disse påviste risikoene bør
risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, iverksettes ved behov.

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fluazinam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. mai 2008.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— vernet av brukernes og arbeidstakernes sikkerhet. De godkjente bruksvilkårene skal
fastsette bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å
redusere eksponeringen,
— restmengdene i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og en vurdering av
forbrukernes eksponering gjennom kosten,

2.5.2019

— vern av vannorganismer. For nevnte risiko bør risikoreduserende tiltak iverksettes ved
behov, for eksempel buffersoner.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
risikovurderingen for vannorganismer og makroorganismer i jorden. De skal sørge for at de
melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av fluazinam i dette vedlegg, framlegger
disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.
190

Fuberidazol

2-(2′-furyl)benzimidazol

≥ 970 g/kg

1. mars 2009

CAS-nr. 3878-19-1

28. februar
2019

DEL A

DEL B
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
fuberidazol til annen bruk enn frøbeising, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i
artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og
opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fuberidazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. mai 2008.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig
personlig verneutstyr,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

CIPAC-nr. 525

— langtidsrisikoen for pattedyr, og sørge for at godkjenningsvilkårene om nødvendig
omfatter risikoreduserende tiltak. I slike tilfeller bør det brukes egnet utstyr som sikrer at
stoffet arbeides grundig ned i jorden og at det er minst mulig spill ved bruk.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte egnede risikoreduserende tiltak.
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Mepikvat
CAS-nr. 15302-91-7

1,1-dimetylpiperidiniumklorid
(mepikvatklorid)

≥ 990 g/kg

1. mars 2009

28. februar
2019

DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.

CIPAC-nr. 440
DEL B

Nr. 35/133

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
mepikvat for andre bruksområder enn bygg, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene
i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og
opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
mepikvat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. mai 2008.

Nr. 35/134

Nummer

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot restmengdene i næringsmidler av
vegetabilsk og animalsk opprinnelse og vurdere forbrukernes eksponering gjennom kosten.

Diuron
CAS-nr. 330-54-1

3-(3,4-diklorfenyl)-1,1dimetylurea

≥ 930 g/kg

1. oktober
2008

CIPAC-nr. 100

30. september DEL A
2018
Bare bruk som ugressmiddel i doseringer som ikke overstiger 0,5 kg/ha (arealgjennomsnitt)
kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
diuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. juli 2008.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere; bruksvilkårene skal om nødvendig fastsette bruk av personlig
verneutstyr,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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— vern av vannorganismer og planter utenfor målgruppen.
Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

193

Bacillus thuringiensis
ssp. aizawai
STAMME: ABTS1857
Kultursamling: nr. SD1372,
STAMME: GC-91

Ingen relevante
urenheter

1. mai 2009

30. april 2019 DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) og GC-91 (SANCO/
1538/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

2.5.2019

Kultursamling:
nr. NCTC 11821

Ikke relevant

194

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Bacillus thuringiensis
ssp. israeliensis
(serotype H-14)

IUPAC-betegnelse

Ikke relevant

Renhet(1)

Ingen relevante
urenheter

Godkjenningsdato

1. mai 2009

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

30. april 2019 DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
DEL B

STAMME: AM65-52

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
Bacillus thuringiensis
ssp. kurstaki

Ikke relevant

Ingen relevante
urenheter

1. mai 2009

30. april 2019 DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.

STAMME: ABTS 351

DEL B

Kultursamling:
nr. ATCC SD-1275

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/
1542/2008), SA 11, SA 12 og EG 2348 (SANCO/1543/2008), særlig tillegg I og II til denne,
som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

STAMME: PB 54
Kultursamling:
nr. CECT 7209

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

STAMME: SA 11
Kultursamling:
nr. NRRL B-30790

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Bacillus thuringiensis ssp. israeliensis (serotype H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), særlig
tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og
dyrehelsen.

Kultursamling:
nr. ATCC-1276

195

2.5.2019

Nummer

STAMME: SA 12
Kultursamling:
nr. NRRL B-30791
STAMME: EG 2348
Kultursamling:
nr. NRRL B-18208
196

Bacillus thuringiensis
ssp. Tenebrionis
STAMME: NB 176
(TM 141)

Ingen relevante
urenheter

1. mai 2009

30. april 2019 DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), særlig tillegg I og II til
denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

Nr. 35/135

Kultursamling: nr. SD5428

Ikke relevant

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
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Beauveria bassiana

Ikke relevant

STAMME: ATCC
74040

Grenseverdi for
beauvericin: 5 mg/kg

1. mai 2009

30. april 2019 DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
DEL B

Kultursamling:
nr. ATCC 74040

Kultursamling:
nr. ATCC 74250

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
Cydia pomonella
Granulovirus (CpGV)

Ikke relevant

Forurensende
mikroorganismer
(Bacillus cereus)
< 1 × 106 CFU/g

1. mai 2009

30. april 2019 DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), særlig tillegg I og II til denne,
som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) og GHA (SANCO/1547/2008), særlig
tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og
dyrehelsen.

STAMME: GHA
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Nr. 35/136

Nummer

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
199

Lecanicillium
muscarium
(tidligere Verticilium
lecanii)

Ikke relevant

Ingen relevante
urenheter

1. mai 2009

30. april 2019 DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
DEL B

STAMME: Ve 6
Kultursamling:
nr. CABI (=IMI)
268317, CBS 102071,
ARSEF 5128

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

2.5.2019

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Lecanicillium muscarium (tidligere Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), særlig
tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og
dyrehelsen.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Metarhizium
anisopliae var.
anisopliae

IUPAC-betegnelse

Ikke relevant

Renhet(1)

Ingen relevante
urenheter

Godkjenningsdato

1. mai 2009

30. april 2019 DEL A

DEL B

Kultursamling: nr.
M.a. 43, nr. 275-86
(bokstavord V275 eller
KVL 275), nr. KVL
99-112 (Ma 275 eller
V 275), nr. DSM 3884,
nr. ATCC 90448,
nr. ARSEF 1095

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Ikke relevant

Ingen relevante
urenheter

1. mai 2009

30. april 2019 DEL A

STAMME: VRA 1835

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

Kultursamling:
nr. ATCC 90304

DEL B

STAMME: VRA 1984
Kultursamling:
nr. DSM16201

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet
av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Metarhizium anisopliae var. anisopliae (tidligere Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 og F52
(SANCO/1862/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité
for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

STAMME: BIPESCO
5/F52

Phlebiopsis gigantea

Særlige bestemmelser

Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates.

(tidligere Metarhizium
anisopliae)

201

Godkjenningen
utløper

2.5.2019

Nummer

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
STAMME: VRA 1985
Kultursamling:
nr. DSM 16202
STAMME: VRA 1986
Kultursamling:
nr. DSM 16203

Kultursamling: nr. IMI
390096

Nr. 35/137

STAMME: FOC PG
B20/5

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

STAMME: FOC PG
SP log 6

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Nr. 35/138

Nummer

Kultursamling: nr. IMI
390097
STAMME: FOC PG
SP log 5

STAMME: FOC PG
BU 3
Kultursamling: nr. IMI
390099
STAMME: FOC PG
BU 4
Kultursamling: nr. IMI
390100
STAMME: FOC PG
410.3
Kultursamling: nr. IMI
390101
STAMME: FOC
PG97/1062/116/1.1

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kultursamling: nr. IMI
390098

Kultursamling: nr. IMI
390102
STAMME: FOC PG
B22/SP1287/3.1
Kultursamling: nr. IMI
390103
STAMME: FOC PG
SH 1
Kultursamling: nr. IMI
390104

Kultursamling: nr. IMI
390105

2.5.2019

STAMME: FOC PG
B22/SP1190/3.2
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Pythium oligandrum

IUPAC-betegnelse

Ikke relevant

STAMMER: M1

Renhet(1)

Ingen relevante
urenheter

Godkjenningsdato

1. mai 2009

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

30. april 2019 DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

Kultursamling
nr. ATCC 38472

DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Streptomyces K61
(tidligere S.
griseoviridis)

Ikke relevant

Ingen relevante
urenheter

1. mai 2009

30. april 2019 DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

STAMME: K61

DEL B

Kultursamling:
nr. DSM 7206

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Streptomyces (tidligere Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), særlig tillegg I
og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og
dyrehelsen.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

204

Trichoderma atroviride Ikke relevant
(tidligere T.
harzianum)
STAMME: IMI
206040
Kultursamling nr. IMI
206040, ATCC 20476
STAMME: T11
Kultursamling: nr.

1. mai 2009

30. april 2019 DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
henholdsvis Trichoderma atroviride (tidligere T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/
1866/2008) og T-11 (SANCO/1841/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet
av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Nr. 35/139

Spansk kultursamling
type CECT 20498,
identisk med IMI
352941

Ingen relevante
urenheter

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), særlig tillegg I og II til denne, som
sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.
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2.5.2019

Nummer

205

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Trichoderma
polysporum

IUPAC-betegnelse

Ikke relevant

Renhet(1)

Ingen relevante
urenheter

Godkjenningsdato

1. mai 2009

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

30. april 2019 DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

STAMME:
Trichoderma
polysporum IMI
206039

DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
Trichoderma
harzianum Rifai

Ikke relevant

Ingen relevante
urenheter

1. mai 2009

30. april 2019 DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

STAMME:

DEL B

Trichoderma
harzianum T-22

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
henholdsvis Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) og ITEM 908 (SANCO/
1840/208), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

Kultursamling
nr. ATCC 20847
STAMME:
Trichoderma
harzianum ITEM 908

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), særlig tillegg I og II til denne,
som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

Kultursamling nr. IMI
206039, ATCC 20475

206

Nr. 35/140

Nummer

Kultursamling nr. CBS
118749

207

Trichoderma
asperellum
(tidligere T.
harzianum)
STAMME: ICC012
Kultursamling nr.
CABI CC IMI 392716

(tidligere T. viride
T25) T25

Ingen relevante
urenheter

1. mai 2009

30. april 2019 DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Trichoderma asperellum (tidligere T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) og Trichoderma asperellum (tidligere T. viride T25 og TV1) T25 og TV1 (SANCO/1868/2008), særlig
tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og
dyrehelsen.

2.5.2019

STAMME:
Trichoderma
asperellum

Ikke relevant

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Kultursamling
nr. CECT 20178

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

STAMME:
Trichoderma
asperellum

Kultursamling
nr. MUCL 43093

208

Trichoderma gamsii
(tidligere T. viride)

Ikke relevant

Ingen relevante
urenheter

1. mai 2009

30. april 2019 DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

STAMMER:
ICC080

DEL B

Kultursamling nr. IMI
CC nr. 392151 CABI

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet
av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(tidligere T. viride
TV1) TV1

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
209

Verticillium alboatrum
(tidligere Verticillium
dahliae)

Ikke relevant

Ingen relevante
urenheter

1. mai 2009

30. april 2019 DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B

STAMME: Isolat av
Verticillium alboatrum WCS850

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Nr. 35/141

Kultursamling nr. CBS
276.92

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Verticillium albo-atrum (tidligere Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), særlig
tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og
dyrehelsen.

210

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

AvermektinB1a

CAS-nr. 71751-41-2

(10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13
S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sekbutyl]-21,24-dihydroksy5′,11.13,22-tetrametyl-2okso-3.7,19trioksatetrasyklo[15.6.1.14,8
020,24]pentakosa10.14,16,22-tetraen-6-spiro2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6dideoksy-3-O-metyl-α-Larabino-heksopyranosyl)-3O-metyl-α-L-arabinoheksopyranosid

Avermektin B1a
CAS-nr. 65195-55-3
Avermektin B1b
CAS-nr. 65195-56-4
Abamektin
CIPAC-nr. 495

AvermektinB1b
(10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13
S,20R,21R,24S)-21,24dihydroksy-6′-isopropyl5′,11.13,22-tetrametyl-2okso-3.7,19trioksatetrasyklo[15.6.1.14,8
020,24]pentakosa10.14,16,22-tetraen-6-spiro2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6dideoksy-3-O-metyl-α-Larabino-heksopyranosyl)-3O-metyl-α-L-arabinoheksopyranosid

≥ 850 g/kg

Godkjenningsdato

1. mai 2009

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

30. april 2019 DEL A
Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates.
DEL B
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
abamektin for annen bruk enn på sitrusfrukter, salat og tomater, skal de rette særlig
oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal
sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
abamektin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. juli 2008.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig
personlig verneutstyr,
— restmengdene i næringsmidler av vegetabilsk opprinnelse, og vurdere forbrukernes
eksponering gjennom kosten,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Abamektin

Renhet(1)

Nr. 35/142

Nummer

— vern av bier, leddyr utenfor målgruppen, fugler, pattedyr og vannorganismer. For disse
påviste risikoene bør risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner og venteperioder,
iverksettes ved behov.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det
— foretas ytterligere undersøkelser om spesifikasjonen,
— framlegges ytterligere opplysninger om risikovurderingen for fugler og pattedyr,
— framlegges opplysninger om risikoen for vannorganismer med hensyn til de viktigste
jordmetabolittene,
— framlegges opplysninger om risikoen for grunnvannet med hensyn til metabolitten U8.

2.5.2019

De skal sørge for at melderne framlegger slike undersøkelser for Kommisjonen innen to år
etter godkjenningen.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Epoksikonazol
CAS-nr. 135319-73-2
(tidligere 10632508-0)
CIPAC-nr. 609

IUPAC-betegnelse

(2RS, 3SR)-1-[3-(2klorfenyl)-2,3-epoksy-2-(4fluorfenyl)propyl]-1H-1.2,4triazol

Renhet(1)

≥ 920 g/kg

Godkjenningsdato

1. mai 2009

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

30. april 2019 DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— forbrukernes eksponering gjennom kosten for metabolitter av epoksikonazol (triazol),
— potensialet for langtransportert spredning gjennom luften,
— risikoen for vannorganismer, fugler og pattedyr. Godkjenningsvilkårene skal om
nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
epoksikonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. juli 2008.

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere
undersøkelser om de potensielle hormonforstyrrende egenskapene til epoksikonazol innen to
år etter at OECD har vedtatt retningslinjer for testing for hormonforstyrrende egenskaper,
alternativt fellesskapsretningslinjer for testing.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen innen 30. juni 2009 framlegger for
Kommisjonen et overvåkingsprogram for å vurdere langtransportert spredning i luften av
epoksikonazol og de tilknyttede miljørisikoer. Resultatene av denne overvåkingen skal
framlegges for Kommisjonen i form av en overvåkingsrapport innen 31. desember 2011.

Nr. 35/143

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen innen to år etter godkjenningen
framlegger opplysninger om restmengder av metabolitter av epoksikonazol i primærvekster,
rotasjonsvekster og produkter av animalsk opprinnelse, og ytterligere opplysninger om
langtidsrisikoen for planteetende fugler og pattedyr.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Fenpropimorf
CAS-nr. 67564-91-4

IUPAC-betegnelse

(RS)-cis-4-[3-(4-tertbutylfenyl)-2-metylpropyl]2,6-dimetylmorfolin

Renhet(1)

≥ 930 g/kg

Godkjenningsdato

1. mai 2009

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

30. april 2019 DEL A

Nr. 35/144

Nummer

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

CIPAC-nr. 427
DEL B

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— brukernes og arbeidstakernes sikkerhet. De godkjente bruksvilkårene skal fastsette bruk
av egnet personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å redusere eksponeringen,
f.eks. begrensninger i daglig arbeidstid,
— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold,
— vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, reduksjon av avrenning og dyser som reduserer
avdriften.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet
bevegeligheten i jord for metabolitten BF-421-7. De skal sørge for at de melderne hvis søknad
lå til grunn for oppføringen av fenpropimorf i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene
for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.
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Fenpyroksimat
CAS-nr. 134098-61-6
CIPAC-nr. 695

tert-butyl-(E)-alfa-(1,3dimetyl-5-fenoksypyrazol-4ylmetylenamino-oksy)-ptoluat

> 960 g/kg

1. mai 2009

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fenpropimorf, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. juli 2008.

30. april 2019 DEL A
Bare bruk som middmiddel kan tillates.
Følgende bruksområder skal ikke være tillatt:
— bruk på høye vekster med høy risiko for avdrift, for eksempel ved bruk av viftespredere
montert på traktor og håndholdt utstyr.
DEL B

2.5.2019

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fenpyroksimat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. juli 2008.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— virkningen på vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen, og sørge for at
godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak.

— risikoen for vannorganismer fra metabolitter som inneholder en benzylgruppe,
— risikoen for bioforstørring i næringskjeder i vann.
De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av fenpyroksimat i
dette vedlegg, framlegger disse opplysningene for Kommisjonen innen to år etter
godkjenningen.
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Tralkoksydim
CAS-nr. 87820-88-0
CIPAC-nr. 544

(RS)-2-[(EZ)-1(etoksyimino)propyl]-3hydroksy-5-mesitylsykloheks-2-en-1-on

≥ 960 g/kg

1. mai 2009

30. april 2019 DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
tralkoksydim, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. juli 2008.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges opplysninger for å undersøke
nærmere

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— vern av grunnvannet, særlig når det gjelder jordmetabolitten R173642 i jord når det aktive
stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold,
— vern av planteetende pattedyr.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges
— ytterligere opplysninger om langtidsrisikoen for planteetende pattedyr ved bruk av
tralkoksydim.

Nr. 35/145

De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av tralkoksydim i
dette vedlegg, framlegger disse opplysningene for Kommisjonen innen to år etter
godkjenningen.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Aklonifen
CAS-nr. 74070-46-5
CIPAC-nr. 498

IUPAC-betegnelse

2-klor-6-nitro-3fenoksyanilin

Renhet(1)

≥ 970 g/kg
Urenheten fenol er
potensielt skadelig i
toksikologisk
sammenheng, og et
høyeste innhold på
5 g/kg er fastsatt.

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. august 2009

31. juli 2019

Særlige bestemmelser

Nr. 35/146

Nummer

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
aklonifen, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. september 2008.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal
bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes
i toksisitetsdokumentasjonen, bør sammenholdes med og kontrolleres mot spesifikasjonen
til det tekniske materialet,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
aklonifen for annen bruk enn på solsikker, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i
artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og
opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.

— vern av brukernes sikkerhet. De godkjente bruksvilkårene skal fastsette bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å redusere
eksponeringen,
— restmengder i rotasjonsvekster, og vurdere forbrukernes eksponering gjennom kosten,
— vern av fugler, pattedyr, vannorganismer og planter utenfor målgruppen. For disse påviste
risikoene bør risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, iverksettes ved behov.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser av restmengder i
rotasjonsvekster og relevante opplysninger for å få bekreftet risikovurderingen for fugler,
pattedyr, vannorganismer og planter utenfor målgruppen.

2.5.2019

De skal sørge for at melderen framlegger slike bekreftende data og opplysninger for
Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Imidakloprid
CAS-nr. 138261-41-3
CIPAC-nr. 582

IUPAC-betegnelse

(E)-1-(6-klor-3pyridinylmetyl)-Nnitroimidazolidin-2ylidenamin

Renhet(1)

≥ 970 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. august 2009

31. juli 2019

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
Ved bruk til frøbeising skal organismer utenfor målgruppen, særlig honningbier og fugler,
vernes på følgende måte:

— det skal brukes hensiktsmessig utstyr til radsåing for å sikre at middelet arbeides grundig
ned i jorden samt minske spill og utslipp av støv så mye som mulig.
Medlemsstatene skal sørge for at
— etiketten for de beisede frøene inneholder en opplysning om at frøene er behandlet med
imidakloprid, og angir de risikoreduserende tiltak i henhold til godkjenningen,
— vilkårene for godkjenning, særlig ved bruk av sprøyting, skal om nødvendig omfatte
risikoreduserende tiltak for å verne honningbier,
— det ved behov innføres egnede overvåkingsprogrammer for å fastsette honningbienes
faktiske eksponering for imidakloprid i områder der bier i stor utstrekning trekker, eller
som hyppig brukes av birøktere.
DEL B

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— frøbeising skal skje bare i profesjonelle anlegg for frøbeising. I nevnte anlegg skal det
benyttes de best tilgjengelige teknikker for å sikre at det frigis så lite støv som mulig
under bruk, lagring og transport,

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
imidakloprid for annen bruk enn på tomater i veksthus, skal de rette særlig oppmerksomhet
mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle
nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
imidakloprid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. september 2008.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,

Nr. 35/147

— virkningen på vannorganismer, leddyr utenfor målgruppen, meitemarker, andre
makroorganismer i jorden og sørge for at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter
risikoreduserende tiltak.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges

Nr. 35/148

Nummer

— ytterligere opplysninger om vurderingen av risikoen for operatører og arbeidstakere,
— ytterligere opplysninger om vurderingen av risikoen for fugler og pattedyr.
De skal sørge for at melderen framlegger slike bekreftende data og opplysninger for
Kommisjonen innen to år etter godkjenningen.
Metazaklor
CAS-nr. 67129-08-2
CIPAC-nr. 411

2-klor-N-(pyrazol-1ylmetyl)acet-2′,6′-xylidid

≥ 940 g/kg
Urenheten toluen
som dannes i
produksjonen, anses
som potensielt
skadelig i
toksikologisk
sammenheng, og et
høyeste innhold på
0,05 % er fastsatt.

1. august 2009

31. juli 2019

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates, med en dosering på høyst 1,0 kg/ha og bare hvert
tredje år på samme åker.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
metazaklor, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. september 2008.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig
personlig verneutstyr,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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— vern av vannorganismer,
— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold.
Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak og det skal
gjennomføres overvåkingsprogrammer for å påvise mulig forurensning av grunnvannet i
sårbare områder fra metabolittene 79M04, 479M08, 479M09, 479M11 og 479M12.
Dersom metazaklor klassifiseres i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 som «mistenkes
for å kunne forårsake kreft» skal de berørte medlemsstatene kreve at det framlegges ytterligere
opplysninger om relevansen av metabolittene 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 og
479M12 når det gjelder kreft.

2.5.2019

De skal sørge for at de melderne framlegger nevnte opplysninger for Kommisjonen innen seks
måneder etter underretning om beslutning om klassifisering.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Eddiksyre

IUPAC-betegnelse

eddiksyre

Renhet(1)

≥ 980 g/kg

CAS-nr. 64-19-7

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. september
2009

31. august
2019

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. ikke tildelt
DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
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Aluminiumammoniumsulfat

aluminiumammoniumsulfat

≥ 960 g/kg

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som repellent kan tillates.

CAS-nr. 7784-26-1
CIPAC-nr. ikke tildelt

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
aluminiumammoniumsulfat (SANCO/2985/2008), særlig tillegg I og II til denne, som
sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
eddiksyre (SANCO/2602/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
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Aluminiumsilikat

Ikke tilgjengelig

CAS-nr. 1332-58-7

Kjemisk betegnelse: kaolin

≥ 999,8 g/kg

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som repellent kan tillates.

CIPAC-nr. ikke tildelt
DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Nr. 35/149

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
aluminiumsilikat (SANCO/2603/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av
Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Ammoniumacetat

IUPAC-betegnelse

ammoniumacetat

CAS-nr. 631-61-8

Renhet(1)

≥ 970 g/kg
Relevant urenhet:
tungmetaller som Pb,
høyst 10 ppm

CIPAC-nr. ikke tildelt

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. september
2009

31. august
2019

Særlige bestemmelser

Nr. 35/150

Nummer

DEL A
Bare bruk som lokkestoff kan tillates.
DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

222

Blodmel

Ikke tilgjengelig

≥ 990 g/kg

CAS-nr. ikke tildelt

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som repellent kan tillates. Blodmel skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr.
1069/2009.

CIPAC-nr. ikke tildelt

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
blodmel (SANCO/2604/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste
komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
ammoniumacetat (SANCO/2986/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av
Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
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Kalsiumkarbid

kalsiumkarbid

≥ 765 g/kg

kalsiumacetylid

Inneholder 0,080,52 g/kg
kalsiumfosfid

CAS-nr. 75-20-7
CIPAC-nr. ikke tildelt

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som repellent kan tillates.
DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

2.5.2019

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
kalsiumkarbid (SANCO/2605/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

224

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Kalsiumkarbonat

IUPAC-betegnelse

kalsiumkarbonat

Renhet(1)

≥ 995 g/kg

CAS-nr. 471-34-1

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. september
2009

31. august
2019

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

DEL A
Bare bruk som repellent kan tillates.

CIPAC-nr. ikke tildelt
DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

225

Karbondioksid

karbondioksid

≥ 99,9 %

CAS-nr. 124-38-9

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som røykdesinfeksjonsmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
karbondioksid (SANCO/2987/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
kalsiumkarbonat (SANCO/2606/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av
Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

226

Denatoniumbenzoat
CAS-nr. 3734-33-6

benzyldietyl[[2,6xylylkarbamoyl]metyl]ammoniumbenzoat

≥ 995 g/kg

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som repellent kan tillates.

CIPAC-nr. ikke tildelt
DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Nr. 35/151

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
denatoniumbenzoat (SANCO/2607/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet
av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

227

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Eten

IUPAC-betegnelse

eten

Renhet(1)

≥ 99 %

CAS-nr. 74-85-1

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. september
2009

31. august
2019

Særlige bestemmelser

Nr. 35/152

Nummer

DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.

CIPAC-nr. ikke tildelt
DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

228

Ekstrakt av Melaleuca

Melaleucaolje er en
kompleks blanding av
CAS-nr. Melaleucaolje
kjemiske stoffer.
68647-73-4

Hovedbestanddeler:

Hovedbestanddeler:

γ-terpinen
≥ 100 g/kg

terpinen-4-ol 562-74-3

terpinen-4-ol
≥ 300 g/kg

1. september
2009

31. august
2019

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B

α-terpinen ≥ 50 g/kg

γ-terpinen 99-85-4

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
Melaleuca (SANCO/2609/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

1,8-cineol, spor

α-terpinen 99-86-5
1,8-cineol 470-82-6
CIPAC-nr. ikke tildelt

229

Restmengder fra
destillasjon av fett
CAS-nr. ikke tildelt
CIPAC-nr. ikke tildelt

DEL A

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om eten
(SANCO/2608/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité
for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Ikke tilgjengelig

≥ 40 % av spaltede
fettsyrer
Relevant urenhet: Ni
høyst 200 mg/kg

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som repellent kan tillates. Restmengder fra destillering av fett av animalsk
opprinnelse skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009.
DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

2.5.2019

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
restmengder fra destillasjon av fett (SANCO/2610/2008), særlig tillegg I og II til denne, som
sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

230

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Fettsyrer C7 til C20

nonansyre

CAS-nr. 112-05-0
(pelargonsyre)

kaprylsyre, pelargonsyre, ndekansyre, laurinsyre,
oleinsyre (ISO for alle disse)

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

≥ 889 g/kg
(pelargonsyre)

1. september
2009

31. august
2019

≥ 838 g/kg fettsyrer

≥ 99 % fettsyremetyl67701-09-1 (fettsyrer
kaprylsyre, nonansyre,
estere
C7-C18 og C18
dekansyre, dodekansyre, cisumettede kaliumsalter) 9-oktadekansyre (IUPAC for
124-07-2 (kaprylsyre) alle disse)

DEL A
Bare bruk som insektmiddel, middmiddel, ugressmiddel og vekstregulerende middel kan
tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fettsyrer (SANCO/2610/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste
komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

fettsyrer, C7-C10,
metylestere

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

143-07-7 (laurinsyre)
112-80-1 (oleinsyre)
85566-26-3 (fettsyrer
C8-C10 metylestere)
111-11-5
(metyloktanoat)
110-42-9
(metyldekanoat)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

334-48-5
(n-dekansyre)

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

CIPAC-nr. ikke tildelt

231

Hvitløkekstrakt
CAS-nr. 8008-99-9
CIPAC-nr. ikke tildelt

Konsentrert hvitløkssaft av
næringsmiddelkvalitet

≥ 99,9 %

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som repellent, insektmiddel og nematicid kan tillates.
DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Nr. 35/153

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
hvitløkekstrakt (SANCO/2612/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av
Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

232

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Gibberellinsyre
CAS-nr. 77-06-5
CIPAC-nr. 307

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR, ≥ 850 g/kg
12S)-7,12-dihydroksy-3metyl-6-metylen-2oksoperhydro-4a,7-metan9b,3-propenol(1,2-b)furan-4karboksylsyre

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. september
2009

31. august
2019

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
gibberellinsyre (SANCO/2613/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av
Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

GA4A7-blanding:
8030-53-3

Sammenfattende
rapport (SANCO/
(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,
2614/2008).
12S)-12-hydroksy-3-metyl6-metylen-2-oksoperhydro4a,7-metan-3,9bpropanazulen[1,2-b]furan-4karboksylsyre

CIPAC-nr. ikke tildelt

GA7:

CAS-nr. GA4: 46844-0
GA7: 510-75-8

GA4:

1. september
2009

31. august
2019

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
gibberelliner (SANCO/2614/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,
12S)-12-hydroksy-3-metyl6-metylen-2-oksoperhydro4a,7-metan-9b,3propenazulen[1,2-b]furan-4karboksylsyre

234

Hydrolyserte proteiner Ikke tilgjengelig
CAS-nr. ikke tildelt
CIPAC-nr. ikke tildelt

DEL A

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Gibberelliner

DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.

Alternativt:
(3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,
11S)-6,11-dihydroksy-3metyl-12-metylen-2-okso4a,6-metan-3,8b-proplenperhydrindenol(1,2-b)
furan-4-karboksylsyre

233

Særlige bestemmelser

Nr. 35/154

Nummer

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Sammenfattende
rapport (SANCO/
2615/2008).

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som lokkestoff kan tillates. Hydrolyserte proteiner av animalsk opprinnelse skal
oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009.
DEL B

2.5.2019

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
hydrolyserte proteiner (SANCO/2615/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet
av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
235

Jernsulfat

jern(II)sulfat

Jern(II)sulfat,
vannfritt: CASnr. 7720-78-7

Jern(II)sulfat,
heptahydrat: CASnr. 7782-63-0

1. september
2009

31. august
2019

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

Jern(II)sulfat,
monohydrat
≥ 300 g/kg

DEL B

Jern(II)sulfat,
heptahydrat
≥ 180 g/kg

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
jernsulfat (SANCO/2616/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

CIPAC-nr. ikke tildelt
236

DEL A

Kiselgur (diatoméjord) kiselgur (diatoméjord)
CAS-nr. 61790-53-2

920 ± 20 g SiO2/kg
DE

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 647

Høyst 0,1 %
partikler av
krystallinsk
silisiumoksid (med
diameter under
50 μm)

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
kiselgur (SANCO/2617/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste
komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Jern(II)sulfat,
monohydrat: CASnr. 17375-41-6

Jern(II)sulfat,
vannfritt
≥ 367,5 g/kg

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
237

Kalkstein
CAS-nr. 1317-65-3

Ikke tilgjengelig

≥ 980 g/kg

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som repellent kan tillates.

CIPAC-nr. ikke tildelt
DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Nr. 35/155

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
kalkstein (SANCO/2618/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste
komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

238

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Metylnonylketon

IUPAC-betegnelse

undekan-2-on

Renhet(1)

≥ 975 g/kg

CAS-nr. 112-12-9

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. september
2009

31. august
2019

Særlige bestemmelser

Nr. 35/156

Nummer

DEL A
Bare bruk som repellent kan tillates.

CIPAC-nr. ikke tildelt
DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

239

Pepper
CAS-nr. ikke tildelt
CIPAC-nr. ikke tildelt

svart pepper — Piper nigrum Det er en kompleks
blanding av kjemiske
stoffer, og innholdet
av bestanddelen
piperin som markør
bør være minst 4 %

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som repellent kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
pepper (SANCO/2620/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste
komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

240

Planteoljer/
sitronelleolje
CAS-nr. 8000-29-1

Sitronelleolje er en kompleks Relevante urenheter:
blanding av kjemiske stoffer. metyleugenol og
metyl-isoeugenol
Hovedbestanddelene er:
høyst 0,1 %.

CIPAC-nr. ikke tildelt

1. september
2009

31. august
2019

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
metylnonylketon (SANCO/2619/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av
Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B

sitronellal (3,7-dimetyl-6oktenal).
geraniol ((E)-3,7-dimetyl2,6-oktadien-1-ol).
sitronellol (3,7-dimetyl-6oktan-2-ol).

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

2.5.2019

geranylacetat (3,7-dimetyl-6okten-1ylacetat).

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
sitronelleolje (SANCO/2621/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

241

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Planteoljer/nellikolje
CAS-nr. 94961-50-2
(nellikolje)
97-53-0 (eugenol —
hovedbestanddel)

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Nellikolje er en kompleks
≥ 800 g/kg
blanding av kjemiske stoffer.

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. september
2009

31. august
2019

Særlige bestemmelser

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel og bakteriedrepende middel kan tillates.

Hovedbestanddelen er
eugenol.

DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Planteoljer/rapsfrøolje

rapsfrøolje

CAS-nr. 8002-13-9

Rapsfrøolje er en
kompleks blanding
av fettsyrer

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. ikke tildelt
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
rapsolje (SANCO/2623/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste
komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
nellikolje (SANCO/2622/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

CIPAC-nr. ikke tildelt

242

2.5.2019

Nummer

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

243

Planteoljer/
grønnmynteolje
CAS-nr. 8008-79-5
CIPAC-nr. ikke tildelt

grønnmynteolje

≥ 550 g/kg som Lkarvon

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.
DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Nr. 35/157

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
grønnmynteolje (SANCO/2624/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av
Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

244

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Kaliumhydrogenkarbonat

IUPAC-betegnelse

kaliumhydrogenkarbonat

Renhet(1)

≥ 99,5 %

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. september
2009

31. august
2019

Særlige bestemmelser

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

CAS-nr. 298-14-6

DEL B

CIPAC-nr. ikke tildelt

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Putrescin (1,4diaminobutan)

butan-1,4-diamin

≥ 990 g/kg

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som lokkestoff kan tillates.

CAS-nr. 110-60-1

DEL B

CIPAC-nr. ikke tildelt

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
putrescin (SANCO/2626/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
kaliumhydrogenkarbonat (SANCO/2625/2008), særlig tillegg I og II til denne, som
sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

245

Nr. 35/158

Nummer

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

246

Pyretriner
CAS-nr. A) og B):
Pyretriner 8003-34-7
Ekstrakt A: ekstrakter
av Chrysanthemum
cinerariaefolium:
89997-63-7
pyretrin 1: CASnr. 121-21-1

Ekstrakt B:
≥ 480 g/kg pyretriner

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
pyretriner (SANCO/2627/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

2.5.2019

pyretrin 2: CASnr. 121-29-9

Pyretriner er en kompleks
Ekstrakt A:
blanding av kjemiske stoffer. ≥ 500 g/kg pyretriner

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. september
2009

31. august
2019

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

cinerin 1: CASnr. 25402-06-6
cinerin 2: CASnr. 121-20-0
jasmolin 1: CASnr. 4466-14-2

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

jasmolin 2: CASnr. 1172-63-0
Ekstrakt B: pyretrin 1:
CAS-nr. 121-21-1
pyretrin 2: CASnr. 121-29-9
cinerin 1: CASnr. 25402-06-6
cinerin 2: CASnr. 121-20-0
jasmolin 1: CASnr. 4466-14-2
jasmolin 2: CASnr. 1172-63-0
CIPAC-nr. 32

247

Kvartssand
CAS-nr. 14808-60-7
CIPAC-nr. ikke tildelt

kvarts, silisiumdioksid,
silisiumoksid, SiO2

≥ 915 g/kg
Høyst 0,1 %
partikler av
krystallinsk
silisiumoksid (med
diameter under
50 μm)

DEL A
Bare bruk som repellent kan tillates.
DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Nr. 35/159

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
kvartssand (SANCO/2628/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

248

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Repellenter (lukt) av
animalsk eller
vegetabilsk
opprinnelse/fiskeolje

IUPAC-betegnelse

fiskeolje

Renhet(1)

≥ 99 %

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. september
2009

31. august
2019

Særlige bestemmelser

DEL A

Nr. 35/160

Nummer

Bare bruk som repellent kan tillates. Fiskeolje skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr.
1069/2009

CAS-nr. 100085-40-3
DEL B

CIPAC-nr. ikke tildelt

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
249

Repellenter (lukt) av
animalsk eller
vegetabilsk
opprinnelse/sauefett

sauefett

Rent sauefett som
inneholder høyst
0,18 % w/w/vann.

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som repellent kan tillates. Sauefett skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr.
1069/2009.

CAS-nr. 98999-15-6
DEL B

CIPAC-nr. ikke tildelt

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
sauefett (SANCO/2630/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste
komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fiskeolje (SANCO/2629/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste
komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
250

Repellenter (lukt) av
animalsk eller
vegetabilsk
opprinnelse/råtallolje
CAS-nr. 8002-26-4
CIPAC-nr. ikke tildelt

råtallolje

Råtallolje er en
kompleks blanding
av talloljekolofonium og fettsyrer

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som repellent kan tillates.
DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

2.5.2019

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om rå
tallolje (SANCO/2631/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste
komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

251

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Repellenter (lukt) av
talloljebek
animalsk eller
vegetabilsk
opprinnelse/talloljebek
CAS-nr. 8016-81-7
CIPAC-nr. ikke tildelt

Renhet(1)

Kompleks blanding
av estere av fettsyrer,
kolofonium og små
mengder av dimerer
og trimerer av
harpikssyrer og
fettsyrer.

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. september
2009

31. august
2019

Særlige bestemmelser

DEL A
Bare bruk som repellent kan tillates.
DEL B

Havalgeekstrakt
(tidligere
havalgeekstrakt og
tang og tare)

havalgeekstrakt

CAS-nr. ikke tildelt
CIPAC-nr. ikke tildelt

Havalgeekstrakt er
en kompleks
blanding. Hovedbestanddeler som
markører: mannitol,
fucoidaner og
alginater. Sammenfattende rapport
SANCO/2634/2008

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
havalgeekstrakt (SANCO/2634/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av
Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
talloljebek (SANCO/2632/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

252

2.5.2019

Nummer

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

253

Natriumaluminiumsilikat
CAS-nr. 1344-00-9
CIPAC-nr. ikke tildelt

natriumaluminiumsilikat:
Nax[(AlO2)x(SiO2)y] ×
zH2O

1 000 g/kg

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som repellent kan tillates.
DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Nr. 35/161

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
natriumaluminiumsilikat (SANCO/2635/2008), særlig tillegg I og II til denne, som
sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

254

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Natriumhypokloritt

IUPAC-betegnelse

natriumhypokloritt

CAS-nr. 7681-52-9

Renhet(1)

10 % (w/w) uttrykt
som klor

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. september
2009

31. august
2019

CIPAC-nr. ikke tildelt

Særlige bestemmelser

DEL A
Bare bruk som desinfeksjonsmiddel kan tillates.
DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
Rettkjedede
Acetatgruppe:
Lepidoptera-feromoner
(E)-5-decen-1-ylacetat

(E)-5-decen-1-yl-acetat

Sammenfattende
rapport (SANCO/
2633/2008).

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som lokkestoff kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
rettkjedede Lepidoptera-feromoner (SANCO/2633/2008), særlig tillegg I og II til denne, som
sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

CAS-nr. 38421-90-8
CIPAC-nr. ikke tildelt

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
(E)-8-dodecen-1-ylacetat

(E)-8-dodecen-1-yl-acetat

CAS-nr. 38363-29-0

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
natriumhypokloritt (SANCO/2988/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av
Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

255

Nr. 35/162

Nummer

CIPAC-nr.
ikke tildelt
(E/Z)-8-dodecen-1-ylacetat

(E/Z)-8-dodecen-1-ylacetat
som enkle isomerer

CAS-nr. foreligger
ikke
CIPAC-nr. foreligger
ikke
(Z)-8-dodecen-1-ylacetat

CIPAC-nr. ikke tildelt

2.5.2019

CAS-nr. 28079-04-1

(Z)-8-dodecen-1-yl-acetat

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

(Z)-9-dodecen-1-ylacetat

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

(Z)-9-dodecen-1-yl-acetat

CAS-nr. 16974-11-1
CIPAC-nr. 422

(E,Z)-7,9-dodekadien-1-ylacetat

CAS-nr. 54364-62-4
CIPAC-nr. ikke tildelt

(E)-11-tetradecen-1-yl- (E)-11-tetradecen-1-yl-acetat
acetat
CAS-nr. 33189-72-9
CIPAC-nr. ikke tildelt

(Z)-9-tetradecen-1-ylacetat

(Z)-9-tetradecen-1-yl-acetat

CAS-nr. 16725-53-4

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(E,Z)-7,9-dodekadien1-yl-acetat

CIPAC-nr. ikke tildelt

(Z)-11-tetradecen-1-yl- (Z)-11-tetradecen-1-yl-acetat
acetat
CAS-nr. 20711-10-8
CIPAC-nr. ikke tildelt

(Z, E)-9, 12tetradekadien-1-ylacetat

CIPAC-nr. ikke tildelt

Nr. 35/163

CAS-nr. 31654-77-0

(Z, E)-9, 12-tetradekadien-1yl-acetat

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Z-11-heksadecen-1-yl- Z-11-heksadecen-1-yl-acetat
acetat

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Nr. 35/164

Nummer

CAS-nr. 34010-21-4
CIPAC-nr. ikke tildelt

(Z, E)-7, 11-heksadekadien1-yl-acetat

CAS-nr. 51606-94-4
CIPAC-nr. ikke tildelt

(E, Z)-2, 13oktadekadien-1-ylacetat.

(E, Z)-2, 13-oktadekadien-1yl-acetat.

CAS-nr. 86252-65-5
CIPAC-nr. ikke tildelt

Alkoholgruppe:

Alkoholgruppe:

(E)-5-decen-1-ol

(E)-5-decen-1-ol

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(Z, E)-7, 11heksadekadien-1-ylacetat

CAS-nr. 56578-18-8
CIPAC-nr. ikke tildelt

(Z)-8-dodecen-1-ol

(Z)-8-dodecen-1-ol

CAS-nr. 40642-40-8
CIPAC-nr. ikke tildelt

(E,E)-8,10dodekadien-1-ol

CIPAC-nr. ikke tildelt

2.5.2019

CAS-nr. 33956-49-9

(E,E)-8,10-dodekadien-1-ol

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

tetradekan-1-ol

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

tetradekan-1-ol

CAS-nr. 112-72-1
CIPAC-nr. ikke tildelt

(Z)-11-heksadecen-1-ol

CAS-nr. 56683-54-6
CIPAC-nr. ikke tildelt

Aldehydgruppe:

Aldehydgruppe:

(Z)-7-tetradecenal

(Z)-7-tetradecenal

CAS-nr. 65128-96-3
CIPAC-nr. ikke tildelt

(Z)-9-heksadecenal

(Z)-9-heksadecenal

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(Z)-11-heksadecen1-ol

CAS-nr. 56219-04-6
CIPAC-nr. ikke tildelt

(Z)-11-heksadecenal

(Z)-11-heksadecenal

CAS-nr. 53939-28-9
CIPAC-nr. ikke tildelt

(Z)-13-oktadecenal

CIPAC-nr. ikke tildelt

Nr. 35/165

CAS-nr. 58594-45-9

(Z)-13-oktadecenal

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Blandinger av acetater: Blandinger av acetater:

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Nr. 35/166

Nummer

i) (Z)-8-dodecen-1-yl- i) (Z)-8-dodecen-1-yl-acetat
acetat
og
CAS-nr. 2807904-1

og
ii) dodecyl-acetat

ii) dodecyl-acetat

CAS-nr. 112-66-3
CIPAC-nr. ikke
tildelt
i) (Z)-9-dodecen-1-yl- i) (Z)-9-dodecen-1-ylacetat
acetat
og
CAS-nr. 1697411-1
CIPAC-nr. 422

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CIPAC-nr. ikke
tildelt

og
ii) dodecyl-acetat

ii) dodecyl-acetat

CAS-nr. 112-66-3
CIPAC-nr. 422
i) (E,Z)-7,9dodekadien-1-ylacetat

i) (E,Z)-7,9-dodekadien-1ylacetat
og

CAS-nr. 5577432-8

og

2.5.2019

CIPAC-nr. ikke
tildelt

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

ii) (E,E)-7,9dodekadien-1ylacetat

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

ii) (E,E)-7,9-dodekadien-1ylacetat

CAS-nr. 5436463-5
CIPAC-nr. ikke
tildelt

og

ii) (Z,E)-7,11heksadekadien-1ylacetat

og

ii) (Z,E)-7,11heksadekadien-1-ylacetat

CAS-nr. i) og ii)
53042-79-8
CAS-nr. i) 5220799-5
CAS-nr. ii) 5160694-4

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

i) (Z,Z)-7,11-heksai) (Z,Z)-7,11-heksadekadien-1-ylacetat
dekadien-1-ylacetat

CIPAC-nr. ikke
tildelt

Blandinger av
aldehyder:

Blandinger av aldehyder:

i) (Z)-9-heksadecenal i) (Z)-9-heksadecenal
CAS-nr. 5621904-6

og

Nr. 35/167

CIPAC-nr. ikke
tildelt

og

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

ii) (Z)-11-heksadecenal

IUPAC-betegnelse

ii) (Z)-11-heksadecenal

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Nr. 35/168

Nummer

og

CAS-nr. 5393928-9
CIPAC-nr. ikke
tildelt

iii) (Z)-13-oktadekenal iii) (Z)-13-oktadekenal
CAS-nr. 5859445-9
CIPAC-nr. ikke
tildelt
Blandinger av andre
blandinger:

Blandinger av andre
blandinger:

i) (E)-5-decen-1ylacetat

i) (E)-5-decen-1-ylacetat og

CAS-nr. 3842190-8

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

og

CIPAC-nr. ikke
tildelt
og
ii) (E)-5-decen-1-ol

ii) (E)-5-decen-1-ol

CAS-nr. 5657818-8
CIPAC-nr. ikke
tildelt
i) (E/Z)-8-dodecen-1- i) (E/Z)-8-dodecen-1ylacetat
ylacetat
og

2.5.2019

CAS-nr. som
individuelle
isomerer

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

CIPAC-nr. ikke
tildelt
og
i) (E)-8-dodecen-1ylacetat

i) (E)-8-dodecen-1-ylacetat
og

CIPAC-nr. ikke
tildelt
og
i) (Z)-8-dodecen-1ylacetat

i) (Z)-8-dodecen-1-ylacetat
og

CAS-nr. (Z) 2807904-1
CIPAC-nr. ikke
tildelt
og
ii) (Z)-8-dodecen-1-ol

ii) (Z)-8-dodecen-1-ol,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CAS-nr. (E) 3836329-0

CAS-nr. ii) 4064240-8
CIPAC-nr. ikke
tildelt
i) (Z)-11heksadecenal

i) (Z)-11-heksadecenal
og

CAS-nr. 5393928-9
CIPAC-nr. ikke
tildelt

ii) (Z)-11-heksadecen- ii) (Z)-11-heksadecen-11-ylacetat
ylacetat

Nr. 35/169

og

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. september
2009

31. august
2019

Særlige bestemmelser

CAS-nr. 34010-21-4

Nr. 35/170

Nummer

CIPAC-nr. ikke tildelt

256

trimetylaminhydroklorid

trimetylaminhydroklorid

≥ 988 g/kg

DEL A
Bare bruk som lokkestoff kan tillates.

CAS-nr. 593-81-7

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
trimetylaminhydroklorid (SANCO/2636/2008), særlig tillegg I og II til denne, som
sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

257

Urea

urea

≥ 98 % w/w

CAS-nr. 57-13-6

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som lokkestoff og soppdrepende middel kan tillates.

CIPAC-nr. 8352
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om urea
(SANCO/2637/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité
for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CIPAC-nr. ikke tildelt

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

258

Z-13-heksadecen-11yn-1-ylacetat
CAS-nr. 78617-58-0
CIPAC-nr. ikke tildelt

Z-13-heksadecen-11-yn-1ylacetat

≥ 75 %

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som lokkestoff kan tillates.
DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

2.5.2019

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om Z-13heksadecen-11-yn-1-yl-acetat (SANCO/2649/2008), særlig tillegg I og II til denne, som
sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

259

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19dokosatetraen-1ylisobutyrat

IUPAC-betegnelse

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19dokosatetraen-1-ylisobutyrat

Renhet(1)

≥ 90 %

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. september
2009

31. august
2019

Særlige bestemmelser

DEL A
Bare bruk som lokkestoff kan tillates.

CAS-nr. 135459-81-3

DEL B

CIPAC-nr. ikke tildelt

Aluminiumfosfid
CAS-nr. 20859-73-8
CIPAC-nr. 227

aluminiumfosfid

≥ 830 g/kg

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som insektmiddel, rottegift, talpicid og leporicid i form av bruksferdige produkter
som inneholder aluminiumfosfid, kan tillates.
Bruk som rottegift, talpicid og leporicid er bare tillatt utendørs.
Godkjenninger bør være begrenset til yrkesbrukere.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
aluminiumfosfid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-dokosatetraen-1-yl-isobutyrat (SANCO/2650/2008), særlig tillegg I og II
til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

260

2.5.2019

Nummer

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— forbrukervernet, og sikre at brukte, bruksferdige produkter som inneholder
aluminiumfosfid og som brukes til bekjempelse av skadedyr i lagerrom, fjernes fra
næringsmidler, og at det deretter følger en passende ventetid,
— sikkerheten for brukere og arbeidstakere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr og åndedrettsvern,
— ved behandling med fumigant innendørs, vern av brukere og arbeidstakere,

— ved bruk innendørs, vern av personer i nærheten, mot gasslekkasje,

Nr. 35/171

— etter behandling med fumigant innendørs, vern av arbeidstakere som returnerer til det
behandlede området,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

— vern av fugler og pattedyr. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, som at ganger stenges og at granulatet arbeides fullstendig ned i jorden,

Nr. 35/172

Nummer

— vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, som buffersoner mellom behandlede områder og forekomster av
overflatevann.

Kalsiumfosfid

kalsiumfosfid

≥ 160 g/kg

CAS-nr. 1305-99-3

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare utendørs bruk som rottegift og talpicid i form av bruksferdige produkter som inneholder
kalsiumfosfid, kan tillates.

CIPAC-nr. 505

Godkjenninger bør være begrenset til yrkesbrukere.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
kalsiumfosfid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at bruksvilkårene faststter bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr og åndedrettsvern,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

261

— vern av fugler og pattedyr. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, som at ganger stenges og at granulatet arbeides fullstendig ned i jorden,
— vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner mellom behandlede områder og forekomster av
overflatevann.
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Magnesiumfosfid
CAS-nr. 12057-74-8
CIPAC-nr. 228

magnesiumfosfid

≥ 880 g/kg

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som insektmiddel, rottegift, talpicid og leporicid i form av bruksferdige produkter
som inneholder magnesiumfosfid, kan tillates.

Godkjenninger bør være begrenset til yrkesbrukere.

2.5.2019

Bruk som rottegift, talpicid og leporicid er bare tillatt utendørs.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
magnesiumfosfid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig
personlig verneutstyr og åndedrettsvern,
— ved behandling med fumigant innendørs, vern av brukere og arbeidstakere,
— etter behandling med fumigant innendørs, vern av arbeidstakere som returnerer til det
behandlede området,
— ved innendørs bruk, vern av personer i nærheten, mot gasslekkasje,
— vern av fugler og pattedyr. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, som at ganger stenges og at granulatet arbeides fullstendig ned i jorden,
— vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, for eksempelbuffersoner mellom behandlede områder og forekomster av
overflatevann.
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Cymoksanil
CAS-nr. 57966-95-7
CIPAC-nr. 419

1-[(E/Z)-2-cyan-2metoksyiminoacetyl]-3etylurea

≥ 970 g/kg

1. september
2009

31. august
2019

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— vern av forbrukere, og sikre at brukte, bruksferdige produkter som inneholder
magnesiumfosfid og som brukes til bekjempelse av skadedyr i lagerrom, fjernes fra
næringsmidler, og at det deretter følger en passende ventetid,

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
cymoksanil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008.

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,

Nr. 35/173

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Nr. 35/174

Nummer

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold,
— vern av vannorganismer, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter
risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner.

Dodemorf
CAS-nr. 1593-77-7

cis/trans-[4-syklododekyl]2,6-dimetylmorfolin

≥ 950 g/kg

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel på prydplanter i veksthus kan tillates.

CIPAC-nr. 300
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
dodemorf, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig
fastsetter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jordforhold,
— godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

265

2,5-diklorbenzosyremetylester
CAS-nr. 2905-69-3

metyl-2,5-diklorbenzoat

≥ 995 g/kg

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare innendørs bruk som vekstregulerende middel og soppdrepende middel ved poding av
vinstokker kan tillates.

CIPAC-nr. 686
DEL B

2.5.2019

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 2,5diklorbenzosyre-metylester, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste
komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Metamitron
CAS-nr. 41394-05-2
CIPAC-nr. 381

IUPAC-betegnelse

4-amino-4,5-dihydro-3metyl-6-fenyl-1,2,4-triazin5-on

Renhet(1)

≥ 960 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. september
2009

31. august
2019

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

DEL A

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

DEL B

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
metamitron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008.

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av
personlig verneutstyr,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
metamitron for annen bruk enn på rotvekster, skal de rette særlig oppmerksomhet mot
kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige
data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold,
— risikoen for fugler og pattedyr og landplanter utenfor målgruppen.

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Nr. 35/175

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges ytterligere opplysninger om hvordan
jordmetabolitten M3 påvirker grunnvannet, restmengder i rotasjonsvekster, om langtidsrisikoen for insektetende fugler og den særlige risikoen for fugler og pattedyr som kan
forurenses av stoffet ved inntak av vann i åkrene. De skal sørge for at de melderne hvis søknad
lå til grunn for oppføringen av metamitron i dette vedlegg, framlegger disse opplysningene for
Kommisjonen innen 31. august 2011.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Sulkotrion
CAS-nr. 99105-77-8

IUPAC-betegnelse

2-(2-klor-4-mesylbenzoyl)sykloheksan-1,3-dion

Renhet(1)

≥ 950 g/kg
Urenheter:

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

– hydrogencyanid:
høyst 80 mg/kg

CIPAC-nr. 723

Særlige bestemmelser

DEL B

– toluen: høyst
4 g/kg

— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— risikoen for insektetende fugler, vann- og landplanter utenfor målgruppen og leddyr
utenfor målgruppen.
Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges ytterligere opplysninger om
nedbrytingen av sykloheksadion-delen i jord og vann og om langtidsrisikoen for insektetende
fugler. De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av sulkotrion i
dette vedlegg, framlegger disse opplysningene for Kommisjonen innen 31. august 2011.

Tebukonazol
CAS-nr. 107534-96-3
CIPAC-nr. 494

(RS)-1-p-klorfenyl-4,4dimetyl-3-(1H-1,2,4-triazol1-ylmetyl)-pentan-3-ol

≥ 905 g/kg

1. september
2009

31. august
2019

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
sulkotrion, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
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Nr. 35/176

Nummer

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
tebukonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

— forbrukernes eksponering gjennom kosten for metabolitter av tebukonazol (triazol),

2.5.2019

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

— vern av frøetende fugler og pattedyr og planteetende pattedyr, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak,
— vern av vannorganismer, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter
risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner.

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere
opplysninger om de potensielle hormonforstyrrende egenskapene til tebukonazol innen to år
etter at OECD har vedtatt retningslinjer for testing for forekomst av hormonforstyrrende
egenskaper, alternativt fellesskapsretningslinjer for testing.
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Triadimenol
CAS-nr. 55219-65-3
CIPAC-nr. 398

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4≥ 920 g/kg
klorfenoksy)-3,3-dimetyl-1(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butanisomer A (1RS,2SR),
2-ol
isomer B (1RS,2RS)
Diastereomer A, RS
+ SR, intervall: 70 til
85 %
Diastereomer B, RR
+ SS, intervall: 15 til
30 %

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
triadimenol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges ytterligere opplysninger for å få
bekreftet risikovurderingen for fugler og pattedyr. De skal sørge for at melderen hvis søknad
lå til grunn for oppføringen av tebukonazol i dette vedlegg, framlegger disse opplysningene
for Kommisjonen innen 31. august 2011.

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— forekomsten av N-metylpyrrolidon i preparater når det gjelder eksponeringen som
brukere, arbeidstakere og andre personer i nærheten, utsettes for,
— vern av fugler og pattedyr. For disse påviste risikoene bør risikoreduserende tiltak, for
eksempel buffersoner, iverksettes ved behov.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen
— tilleggsopplysninger om spesifikasjonen,

— ytterligere opplysninger om risikoen for hormonforstyrrende virkninger på fisk.

Nr. 35/177

— ytterligere opplysninger om risikovurderingen for fugler og pattedyr,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Nr. 35/178

Nummer

De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av triadimenol i dette
vedlegg, framlegger disse opplysningene for Kommisjonen innen 31. august 2011.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere
opplysninger om de potensielle hormonforstyrrende egenskapene til triadimenol innen to år
etter at OECD har vedtatt retningslinjer for testing for forekomst av hormonforstyrrende
egenskaper, alternativt fellesskapsretningslinjer for testing.

Metomyl
CAS-nr. 16752-77-50
CIPAC-nr. 264

S-metyl-(EZ)-N-(metyl≥ 980 g/kg
karbamoyloksy)tioacetimidat

1. september
2009

31. august
2019

DEL A
Bare bruk som insektmiddel på grønnsaker kan tillates i doseringer som ikke overstiger
0,25 kg aktivt stoff per hektar per behandling og høyst to ganger per sesong.
Godkjenninger skal være begrenset til yrkesbrukere.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
metomyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 12. juni 2009.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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— sikkerheten for brukere: bruksvilkårene skal fastsette bruk av hensiktsmessig personlig
verneutstyr. Særlig oppmerksomhet skal rettes mot eksponering av brukere som bruker
ryggbårne sprøyter eller annet håndholdt utstyr for spredning,
— vern av fugler,
— vern av vannorganismer: godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte
risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, reduksjon av avrenning og dyser som
reduserer avdriften,
— vern av leddyr utenfor målgruppen, særlig bier: risikoreduserende tiltak for å unngå all
kontakt med bier skal iverksettes.

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte ytterligere risikoreduserende tiltak.

2.5.2019

Medlemsstatene skal sørge for at metomylbaserte utforminger inneholder virksomme
repellenter og/eller brekkmidler.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Bensulfuron
CAS-nr. 83055-99-6
CIPAC-nr. 502.201

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

α-[(4,6-dimetoksypyrimidin- ≥ 975 g/kg
2-ylkarbamoyl)sulfamoyl]-otoluensyre (bensulfuron)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. november
2009

31. oktober
2019

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

metyl α-[(4,6dimetoksypyrimidin-2ylkarbamoyl)sulfamoyl]-otoluat (bensulfuron-metyl)

DEL B

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— vern av vannorganismer; for disse påviste risikoene skal risikoreduserende tiltak, for
eksempel buffersoner, iverksettes ved behov,
— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen
— ytterligere undersøkelser om spesifikasjonen,
— ytterligere opplysninger om nedbrytingshastighet og nedbrytingsvei for bensulfuron-metyl
under aerobe forhold i oversvømt jord,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
bensulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 8. desember 2008.

— opplysninger om metabolitters relevans for vurderingen av risikoen for forbrukerne.
De skal sørge for at melderne framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen
31. oktober 2011.

272

Natrium-5nitroguaiakolat
CAS-nr. 67233-85-6
CIPAC-nr. ikke tildelt

natrium-2-metoksy-5nitrofenolat

≥ 980 g/kg

1. november
2009

31. oktober
2019

DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.
DEL B

Nr. 35/179

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat og natrium-p-nitrofenolat, særlig tillegg I og
II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen
2. desember 2008.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

Nr. 35/180

Nummer

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal
bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes
i toksisitetsdokumentasjonen, bør sammenholdes med og kontrolleres mot spesifikasjonen
til det tekniske materialet,

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser om risikoen for
grunnvannet. De skal sørge for at melderne framlegger slike opplysninger for Kommisjonen
innen 31. oktober 2011.

273

Natrium-o-nitrofenolat natrium-2-nitrofenolat,
natrium-o-nitrofenolat
CAS-nr. 824-39-5
CIPAC-nr. ikke tildelt

≥ 980 g/kg
Følgende urenheter
er potensielt
skadelige i
toksikologisk
sammenheng:
Fenol
Grenseverdi:
0,1 g/kg
2,4-dinitrofenol
Grenseverdi:
0,14 g/kg
2,6-dinitrofenol
Grenseverdi:
0,32 g/kg

1. november
2009

31. oktober
2019

DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat og natrium-p-nitrofenolat, særlig tillegg I og
II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen
2. desember 2008.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— vernet av brukeres og arbeidstakeres sikkerhet. De godkjente bruksvilkårene skal fastsette
bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å redusere
eksponeringen,

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal
bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes
i toksisitetsdokumentasjonen, bør sammenholdes med og kontrolleres mot spesifikasjonen
til det tekniske materialet,
— vernet av brukeres og arbeidstakeres sikkerhet. De godkjente bruksvilkårene skal fastsette
bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å redusere
eksponeringen,
— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

2.5.2019

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser om risikoen for
grunnvannet. De skal sørge for at melderne framlegger slike opplysninger for Kommisjonen
innen 31. oktober 2011.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Natrium-p-nitrofenolat natrium-4-nitrofenolat,
natrium-p-nitrofenolat
CAS-nr. 824-78-2
CIPAC-nr. ikke tildelt

Renhet(1)

≥ 998 g/kg
Følgende urenheter
er potensielt
skadelige i
toksikologisk
sammenheng:

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. november
2009

31. oktober
2019

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.
DEL B

Fenol
Grenseverdi:
0,1 g/kg
2,4-dinitrofenol

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

Grenseverdi:
0,07 g/kg

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal
bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes
i toksisitetsdokumentasjonen, bør sammenholdes med og kontrolleres mot spesifikasjonen
til det tekniske materialet,

2,6-dinitrofenol
Grenseverdi:
0,09 g/kg

— vern av brukeres og arbeidstakeres sikkerhet. De godkjente bruksvilkårene skal fastsette
bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å redusere
eksponeringen,
— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat og natrium-p-nitrofenolat, særlig tillegg I og
II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen
2. desember 2008.

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser om risikoen for
grunnvannet. De skal sørge for at melderne framlegger slike opplysninger for Kommisjonen
innen 31. oktober 2011.
275

Tebufenpyrad
CAS-nr. 119168-77-3
CIPAC-nr. 725

N-(4-tert-butylbenzyl)-4klor-3-etyl-1-metylpyrazol5-karboksamid

≥ 980 g/kg

1. november
2009

31. oktober
2019

DEL A
Bare bruk som middmiddel og insektmiddel kan tillates.
DEL B
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
tebufenpyrad i andre utforminger enn vannløselige poser, skal de rette særlig oppmerksomhet
mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle
nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.

Nr. 35/181

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
tebufenpyrad, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 2. desember 2008.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

Nr. 35/182

Nummer

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— vern av vannorganismer, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter
risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner,

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen
— ytterligere opplysninger som bekrefter at det ikke forekommer noen relevante urenheter,
— ytterligere opplysninger om risikoen for insektetende fugler.
De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen
31. oktober 2011.
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Klormekvat
CAS-nr. 7003-89-6
(klormekvat)
CAS-nr. 999-81-5
(klormekvatklorid)
CIPAC-nr. 143
(klormekvat)
CIPAC-nr. 143.302
(klormekvatklorid)

2-kloretyltrimetylammonium ≥ 636 g/kg
(klormekvat)
Urenheter
2-kloretyltrimetyl1,2-dikloretan: høyst
ammoniumklorid
0,1 g/kg (av
(klormekvatklorid)
tørrstoffinnholdet av
klormekvatklorid)
kloreten
(vinylklorid): høyst
0,0005 g/kg (av
tørrstoffinnholdet av
klormekvatklorid)

1. desember
2009

30. november
2019

DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel på korn og ikke-spiselige vekster kan tillates.
DEL B

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— vern av insektetende fugler, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter
risikoreduserende tiltak.

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
klormekvat for annen bruk enn på bygg og rughvete, særlig med hensyn til forbrukereksponering, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning
(EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik
godkjenning gis.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
klormekvat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. januar 2009.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

— vern av fugler og pattedyr.

2.5.2019

— sikkerheten for brukere og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig
personlig verneutstyr,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
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Kobberforbindelser:

1. desember
2009

30. november
2016

DEL A
Bare bruk som bakteriedrepende middel og soppdrepende middel kan tillates.

Kobberhydroksid

kobber(II)hydroksid

≥ 573 g/kg
DEL B

CAS-nr. 20427-59-2
CIPAC-nr. 44.305
Kobberoksyklorid

dikobberkloridtrihydroksid

≥ 550 g/kg

CAS-nr. 1332-65-6
eller 1332-40-7

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
kobberforbindelser, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. januar 2009.

CIPAC-nr. 44.602
Kobberoksid

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
kobber for annen bruk enn på tomater i veksthus, skal de rette særlig oppmerksomhet mot
kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige
data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.

kobberoksid

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges ytterligere opplysninger om skjebne
og atferd (adsorpsjonsundersøkelser skal gjennomføres ved 20 °C, ny beregning av forventede
konsentrasjoner i grunnvann, overflatevann og sediment), overvåkingsmetoder for
bestemmelse av stoffet i animalske produkter og vann, og risikoen for vannorganismer, fugler
og pattedyr. De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av
klormekvat i dette vedlegg, framlegger disse opplysningene for Kommisjonen innen
30. november 2011.

≥ 820 g/kg
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

CAS-nr. 1317-39-1
CIPAC-nr. 44.603
Bordeaux-væske
CAS-nr. 8011-63-0
CIPAC-nr. 44.604

Ikke tildelt

≥ 245 g/kg

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal
bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes
i toksisitetsdokumentasjonen, bør sammenholdes med og kontrolleres mot spesifikasjonen
til det tekniske materialet,
— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig
fastsetter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— vern av vannorganismer og organismer utenfor målgruppen. For disse påviste risikoene
bør risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, iverksettes ved behov,

Nr. 35/183

— mengden aktivt stoff som brukes, og sørge for at de godkjente mengdene, når det gjelder
dosering og antall behandlinger, begrenses til det laveste som er nødvendig for å oppnå de
ønskede virkningene.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Trebasisk kobbersulfat Ikke tildelt

≥ 490 g/kg

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges ytterligere opplysninger om

CAS-nr. 12527-76-3

Følgende urenheter
er potensielt
skadelige i
toksikologisk
sammenheng, og
innholdet skal ikke
overstige mengden
angitt nedenfor:

— risikoen ved innånding,

CIPAC-nr. 44.306

— risikovurderingen for organismer utenfor målgruppen og for jord og vann.
De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av kobberforbindelser i
dette vedlegg, framlegger disse opplysningene for Kommisjonen innen 30. november 2011.

kadmium: høyst
0,0001 g/kg av
kobberinnholdet.
arsen: høyst
0,0001 g/kg av
kobberinnholdet.
Propakvizafop
CAS-nr. 111479-05-1
CIPAC-nr. 173

2-isopropylidenaminooksyetyl-(R)-2-[4-(6-klorkinoksalin-2-yloksy)fenoksy]propionat

≥ 920 g/kg
toluen: høyst 5 g/kg

1. desember
2009

30. november
2019

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
propakvizafop, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. januar 2009.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Medlemsstatene skal om nødvendig innføre overvåkingsprogrammer i sårbare områder der
forurensningen av jorden med kopper er potensielt skadelig, for eventuelt å fastsette
begrensninger, for eksempel høyeste doseringer.

bly: høyst
0,0005 g/kg av
kobberinnholdet.

278

Nr. 35/184

Nummer

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal
bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes
i toksisitetsdokumentasjonen, bør sammenholdes med og kontrolleres mot spesifikasjonen
til det tekniske materialet,
— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig
personlig verneutstyr,
— vern av vannorganismer og planter utenfor målgruppen, og sikre at godkjenningsvilkårene
om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner,

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen
— ytterligere opplysninger om den relevante urenheten Ro 41-5259,

2.5.2019

— vern av leddyr utenfor målgruppen, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig
omfatter risikoreduserende tiltak.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

— ytterligere opplysninger om risikoen for vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen.
De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen
30. november 2011.
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Kizalofop-P:

CAS-nr. 100646-51-3

etyl (R)-2-[4-(6-klorkinoksalin-2-yloksy)fenoksy]propionat

≥ 950 g/kg

(RS)-tetrahydrofurfuryl-(R)2-[4-(6-klorkinoksalin-2yloksy)fenoksy]propionat

≥ 795 g/kg

30. november
2019

CAS-nr. 119738-06-6

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
kizalofop-P, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. januar 2009.

CIPAC-nr. 641.202
Kizalofop-P-tefuryl

DEL A

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

CIPAC-nr. 641.226

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal
bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes
i toksisitetsdokumentasjonen, bør sammenholdes med og kontrolleres mot spesifikasjonen
til det tekniske materialet,
— sikkerheten for brukere og arbeidstakere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— vern av planter utenfor målgruppen og sørge for at godkjenningsvilkårene om nødvendig
omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kizalofop-P-etyl

1. desember
2009

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere
opplysninger om risikoen for leddyr utenfor målgruppen.
De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen
30. november 2011.
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Teflubenzuron
CAS-nr. 83121-18-0
CIPAC-nr. 450

1-(3,5-diklor-2,4difluorfenyl)-3-(2,6difluorbenzoyl)urea

≥ 970 g/kg

1. desember
2009

30. november
2019

DEL A
Bare bruk som insektmiddel i veksthus (på kunstig substrat eller lukkede hydrosystemer) kan
tillates.
DEL B

Nr. 35/185

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
teflubenzuron for annen bruk enn på tomater i veksthus, skal de rette særlig oppmerksomhet
mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle
nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
teflubenzuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. januar 2009.

Nr. 35/186

Nummer

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

— vern av vannorganismer. Utslipp i forbindelse med bruk i veksthus skal begrenses i størst
mulig grad, og betydelige mengder bør uansett ikke kunne nå vannforekomster i
nærheten,
— vern av bier, som bør hindres i komme inn i veksthuset,
— vern av bestøvende kolonier som er plassert i veksthuset med hensikt,
— sikker disponering av kondensvann, dreneringsvann og substrat for å utelukke risikoen for
organismer utenfor målgruppen og for forurensning av overflatevann og grunnvann.
Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
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Zeta-cypermetrin
CAS-nr. 52315-07-8
CIPAC-nr. 733

Blanding av stereoisomerene
(S)-α-cyano-3-fenoksybenzyl
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2diklorvinyl)-2,2 dimetylsyklopropankarboksylat der
forholdet mellom isomerparene (S);(1RS,3RS) og
(S);(1RS,3SR) varierer
mellom henholdsvis 45-55
og 55-45

≥ 850 g/kg
Urenheter:

1. desember
2009

30. november
2019

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere, og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig
fastsetter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr,

DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.

toluen: høyst 2 g/kg
tjærer: høyst
12,5 g/kg

DEL B
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
zeta-cypermetrin for annen bruk enn på korn, særlig med hensyn til forbrukernes eksponering
for 3-fenoksybenzaldehyd, et nedbrytingsprodukt som kan dannes under bearbeidingen, skal
de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik
godkjenning gis.

2.5.2019

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om zetacypermetrin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. januar 2009.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av
egnet personlig verneutstyr,
— vern av fugler, vannorganismer, bier, leddyr utenfor målgruppen og makroorganismer i
jorden utenfor målgruppen.

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges ytterligere opplysninger om skjebne
og atferd (aerob nedbryting i jorden), langtidsrisikoen for fugler, vannorganismer og leddyr
utenfor målgruppen. De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av
zeta-cypermetrin i dette vedlegg, framlegger disse opplysningene for Kommisjonen innen
30. november 2011.
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Klorsulfuron
CAS-nr. 64902-72-3
CIPAC-nr. 391

1-(2-klorfenylsulfonyl)-3-(4- ≥ 950 g/kg
metoksy-6-metyl-1,3,5Urenheter:
triazin-2-yl)urea
2-klorbenzensulfonamid (INA4097): høyst
5 g/kg, og
4-metoksy-6-metyl1,3,5-triazin-2-amin
(IN-A4098): høyst
6 g/kg

1. januar 2010 31. desember
2019

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
klorsulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— vern av vannorganismer og planter utenfor målgruppen; for disse identifiserte risikoene
skal risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, iverksettes ved behov,
— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold.
De berørte medlemsstatene skal
— sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere undersøkelser om
spesifikasjonen innen 1. januar 2010.

Nr. 35/187

Dersom klorsulfuron klassifiseres om kreftframkallende kategori 2 i samsvar med forordning
(EF) nr. 1272/2008, skal de berørte medlemsstatene kreve at det framlegges ytterligere
opplysninger om relevansen av metabolittene IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 og
IN-V7160 når det gjelder kreft, og sørge for at melderen framlegger disse opplysningene for
Kommisjonen innen seks måneder etter underretning om beslutning om klassifisering av
nevnte stoff.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Cyromazin
CAS-nr. 66215-27-8

IUPAC-betegnelse

N-syklopropyl-1,3,5-triazin2,4,6-triamin

Renhet(1)

≥ 950 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. januar 2010 31. desember
2019

Særlige bestemmelser

DEL A

Nr. 35/188

Nummer

Bare bruk som insektmiddel i veksthus kan tillates.

CIPAC-nr. 420
DEL B

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
cyromazin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold,
— vern av vannorganismer,
— vern av bestøvere.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
cyromazin for annen bruk enn på tomater, særlig med hensyn til forbrukereksponering, skal de
rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009,
og de skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges ytterligere opplysninger om
jordmetabolitten NOA 435343s skjebne og atferd og om risikoen for vannorganismer. De skal
sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av cyromazin i dette vedlegg,
framlegger disse opplysningene for Kommisjonen innen 31. desember 2011.
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Dimetaklor
CAS-nr. 50563-36-5
CIPAC-nr. 688

2-klor-N-(2-metoksyetyl)acet-2′,6′-xylidid

≥ 950 g/kg
Urenhet: 2,6dimetylanilin: høyst
0,5 g/kg

1. januar 2010 31. desember
2019

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates, med en dosering på høyst 1,0 kg/ha og bare hvert
tredje år på samme åker.
DEL B

2.5.2019

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
dimetaklor, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig
personlig verneutstyr,
— vern av vannorganismer og planter utenfor målgruppen; for disse påviste risikoene skal
risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, iverksettes ved behov,

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak og det skal
gjennomføres overvåkingsprogrammer for å påvise mulig forurensning av grunnvannet i
sårbare områder fra metabolittene CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 og SYN 528702.
De berørte medlemsstatene skal
— sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere undersøkelser om
spesifikasjonen innen 1. januar 2010.
Dersom dimeklor klassifiseres om kreftframkallende i kategori 2 i samsvar med forordning
(EF) nr. 1272/2008, skal de berørte medlemsstatene kreve at det framlegges ytterligere
opplysninger om relevansen av metabolittene CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 og
SYN 528702 når det gjelder kreft, og sørge for at melderen framlegger disse opplysningene
for Kommisjonen innen seks måneder etter underretning om beslutning om klassifisering av
nevnte stoff.
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Etofenproks
CAS-nr. 80844-07-1
CIPAC-nr. 471

2-(4-etoksyfenyl)-2-metylpropyl 3-fenoksybenzyl
eter

≥ 980 g/kg

1. januar 2010 31. desember
2019

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold.

DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
etofenproks, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

— vern av vannorganismer; for disse påviste risikoene skal risikoreduserende tiltak, for
eksempel buffersoner, iverksettes ved behov,

Nr. 35/189

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

— vern av bier og leddyr utenfor målgruppen; for disse påviste risikoene skal risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, iverksettes ved behov.

Nr. 35/190

Nummer

De berørte medlemsstatene skal
— sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere opplysninger om risikoen
for vannorganismer, herunder risikoen for organismer som lever i sediment, og for
bioforstørring,

De skal sørge for at melderne framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen
31. desember 2011.
286

Lufenuron
CAS-nr. 103055-07-8
CIPAC-nr. 704

(RS)-1-[2,5-diklor-4(1,1,2,3,3,3-heksafluorpropoksy)-fenyl]-3-(2,6difluorbenzoyl)-urea

≥ 970 g/kg

1. januar 2010 31. desember
2019

DEL A
Bare bruk som insektmiddel innendørs eller i utendørs feller med lokkestoff kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
lufenuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— høy persistens i miljøet og høy risiko for bioakkumulering, og skal sørge for at bruken av
lufenuron ikke har noen langtidsskadevirkninger på organismer utenfor målgruppen,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— framlegge ytterligere undersøkelser av potensialet for hormonforstyrrende virkninger hos
vannorganismer (undersøkelser av fiskens totale livssyklus).

— vern av fugler, pattedyr, jordorganismer utenfor målgruppen, bier, leddyr utenfor
målgruppen, overflatevann og vannorganismer under sårbare forhold.
De berørte medlemsstatene skal
— sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere undersøkelser om
spesifikasjonen innen 1. januar 2010.
287

Penkonazol
CAS-nr. 66246-88-6
CIPAC-nr. 446

(RS) 1-[2-(2,4-diklorfenyl)pentyl]-1H-[1,2,4]-triazol

≥ 950 g/kg

1. januar 2010 31. desember
2019

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B

2.5.2019

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
penkonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold.
Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

288

Tri-allat
CAS-nr. 2303-17-5
CIPAC-nr. 97

S-2,3,3-triklorallyl-diisopropyl
(tiokarbamat)

≥ 940 g/kg
NDIPA (nitrosodiisopropylamin)

1. januar 2010 31. desember
2019

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

høyst 0,02 mg/kg
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
triallat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges ytterligere opplysninger om skjebne
og atferd til jordmetabolitten CGA179944 i sur jord. De skal sørge for at melderen hvis
søknad lå til grunn for oppføringen av penkonazol i dette vedlegg, framlegger disse
opplysningene for Kommisjonen innen 31. desember 2011.

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig
personlig verneutstyr,
— forbrukernes eksponering gjennom kosten for restmengder av tri-allat i behandlede
vekster samt i etterfølgende vekster ved vekselbruk og i produkter av animalsk
opprinnelse,
— vern av vannorganismer og planter utenfor målgruppen, og sikre at godkjenningsvilkårene
om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner,

Nr. 35/191

— potensialet for forurensning av grunnvannet med nedbrytingsproduktene TCPSA når det
aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold.
Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen

Nr. 35/192

Nummer

— ytterligere opplysninger for vurderingen av den primære plantemetabolismen,
— ytterligere opplysninger om jordmetabolitten diisopropylamins skjebne og atferd,
— ytterligere opplysninger om potensialet for bioforstørring i næringskjeder i vann,

De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen 31.
desember 2011.
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Triflusulfuron
CAS-nr. 126535-15-7
CIPAC-nr. 731

2-[4-dimetylamino-6-(2,2,2- ≥ 960 g/kg
trifluoretoksy)-1,3,5-triazinN,N-dimetyl-62-ylkarbamoylsulfamoyl]-m(2,2,2-trifluotoluensyre
retoksy)-1,3,5triazin-2,4-diamin
høyst 6 g/kg

1. januar 2010 31. desember
2019

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel på sukkerbete og fôrbete kan tillates, med en dosering på høyst
60 g/ha og bare hvert tredje år på samme åker. Bladverk på behandlede vekster kan ikke gis til
storfe.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
triflusulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— ytterligere opplysninger om risikoen for fiskeetende pattedyr og langtidsrisikoen for
meitemarker.

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— forbrukernes eksponering gjennom kosten for restmengder av metabolittene IN-M7222 og
IN-E7710 i etterfølgende vekster ved vekselbruk og i produkter av animalsk opprinnelse,
— vern av vannorganismer og vannplanter mot risikoen som følger av triflusulfuron og
metabolitten IN-66036, og sørge for at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter
risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner,

2.5.2019

— potensialet for forurensning av grunnvannet med nedbrytingsproduktene IN-M7222 og
IN-W6725 når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Dersom triflusulfuron klassifiseres om kreftframkallende i kategori 2 i samsvar med
forordning (EF) nr. 1272/2008, skal de berørte medlemsstatene kreve at det framlegges
ytterligere opplysninger om relevansen av metabolittene IN-M7222, IN-D8526 og IN-E771
når det gjelder kreft. De skal sørge for at melderen framlegger nevnte opplysninger for
Kommisjonen innen seks måneder etter underretning om beslutning om klassifisering av
nevnte stoff.
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Difenakum

CIPAC-nr. 514

≥ 905 g/kg

1. januar 2010 30. desember
2019

DEL A
Bare bruk som rottegift i form av bruksferdig lokkestoff i særskilt konstruerte, sikrede
beholdere for lokkestoff, er tillatt.
Det aktive stoffets nominelle konsentrasjon i produktene må ikke overstige 50 mg/kg.
Godkjenninger skal være begrenset til yrkesbrukere.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
difenakum, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009. Ved denne samlede vurderingen skal
medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler og pattedyr utenfor
målgruppen mot primær- og sekundærforgiftning. Om nødvendig skal risikoreduserende tiltak
iverksettes.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere
opplysninger om metoder for påvisning av restmengder av difenakum i kroppsvæsker.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CAS-nr. 56073-07-5

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3bifenyl-4-yl-1,2,3,4tetrahydro-1-naftyl]-4hydroksykumarin

De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen
30. november 2011.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere
opplysninger om spesifikasjonen til det aktive stoffet slik det produseres.
De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen
31. desember 2009.
291

Didecyldimetylammoniumklorid
CAS-nr. ikke tildelt
CIPAC-nr. ikke tildelt

≥ 70 % (teknisk
konsentrat)

1. januar 2010 31. desember
2019

DEL A
Bare innendørs bruk på prydplanter som bakteriedrepende middel, soppdrepende middel,
ugressmiddel og algemiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
didecyldimetylammoniumklorid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 12. mars 2009.

Nr. 35/193

Didecyldimetylammoniumklorid er en blanding av
kvaternære alkylammoniumsalter der
alkylkjedene typisk har
lengder på C8, C10 og C12,
med mer enn 90 % C10

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

Nr. 35/194

Nummer

— brukeres og arbeidstakeres sikkerhet. De godkjente bruksvilkårene skal fastsette bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å redusere
eksponeringen,
— vern av vannorganismer.

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere
opplysninger om spesifikasjonen til det aktive stoffet slik det produseres innen 1. januar 2010,
og om risikoen for vannorganismer innen 31. desember 2011.
292

svovel

svovel

≥ 990 g/kg

CAS-nr. 7704-34-9

1. januar 2010 31. desember
2019

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel og middmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 18
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
svovel, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 12. mars 2009.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— vern av fugler, pattedyr, vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere
opplysninger for å få bekreftet vurderingen av risikoen for fugler, pattedyr, organismer som
lever i sediment og leddyr utenfor målgruppen. De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til
grunn for oppføringen av svovel i dette vedlegg, framlegger disse opplysningene for
Kommisjonen innen 30. juni 2011.
293

Tetrakonazol

CIPAC-nr. 726

≥ 950 g/kg (racemisk 1. januar 2010 31. desember
blanding)
2019
Urenhet: toluen:
høyst 13 g/kg

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

2.5.2019

CAS-nr. 112281-77-3

(RS)-2-(2,4-diklorfenyl)-3(1H-1.2,4-triazol-1-yl)propyl-1.1,2,2tetrafluoretyleter

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
tetrakonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold.
De berørte medlemsstatene skal kreve
— framlegging av ytterligere opplysninger om en nærmere vurdering av risikoen for
forbrukerne,
— ytterligere opplysninger om spesifikasjonen med hensyn til økotoksisitet,
— ytterligere opplysninger om potensielle metabolitters skjebne og atferd i alle relevante
miljøer,
— en nærmere vurdering av risikoen ved slike metabolitter for fugler, pattedyr,
vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen,
— ytterligere opplysninger om potensialet for hormonforstyrrende virkninger hos fugler,
pattedyr og fisk.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— vern av vannorganismer og planter utenfor målgruppen; for disse påviste risikoene skal
risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, iverksettes ved behov.

De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen
31. desember 2011.
294

Parafinoljer
CAS-nr. 64742-46-7

parafinolje

Den europeiske
farmakopé 6.0

1. januar 2010 31. desember
2019

DEL A
Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates.

CAS-nr. 72623-86-0

DEL B

CAS-nr. 97862-82-3

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
parafinoljene CAS-nr. 64742-46-7, CAS-nr. 72623-86-0 og CAS-nr. 97862-82-3, særlig
tillegg I og II.

CIPAC-nr. ikke tildelt

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

— framlegging av spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt,
for å få bekreftet samsvar med Den europeiske farmakopés renhetskriterier. 6.0.

Nr. 35/195

De berørte medlemsstatene skal kreve

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

De skal sørge for at melderne framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen 30. juni
2010.
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Parafinolje

parafinolje

CAS-nr. 8042-47-5

Den europeiske
farmakopé. 6,0

1. januar 2010 31. desember
2019

DEL A
Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. foreligger
ikke

DEL B

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve
framlegging av spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, for
å få bekreftet samsvar med Den europeiske farmakopés renhetskriterier. 6,0
De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen
30. juni 2010.
Cyflufenamid
CAS-nr. 180409-60-3
CIPAC-nr. 759

(Z)-N-[α-(syklopropyl> 980 g/kg
metoksyimino) – 2,3-difluor6-(trifluormetyl)benzyl]-2fenylacetamid

1. april 2010

31. mars 2020 DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
parafinolje 8042-47-5, særlig tillegg I og II.
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Nr. 35/196

Nummer

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
cyflufenamid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 2. oktober 2009.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av
grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold.
Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
297

Fluopikolid
CAS-nr.

CIPAC-nr. 787

≥ 970 g/kg
Urenheten toluen må
ikke overstige 3 g/kg
av det tekniske
materialet.

1. juni 2010

31. mai 2020

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

2.5.2019

239110-15-7

2,6-diklor-N-[3-klor-5(trifluormetyl)-2pyridylmetyl]benzamid

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fluopikolid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. november 2009.

— vern av vannorganismer,
— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold,
— risikoen for brukerne ved anvendelsen,
— potensialet for langtransportert spredning gjennom luften.
Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak og det ska
gjennomføres overvåkingsprogrammer for å påvise mulig akkumulering og eksponering i
sårbare områder.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen innen 30. april 2012 framlegger for
Kommisjonen ytterligere opplysninger om relevansen av metabolitten M15 for grunnvann.
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Heptamaloksyloglukan Fullstendig IUPACbetegnelse i fotnote (1)
CAS-nr.
Xyl p: xylopyranosyl
870721-81-6
Glc p: glukopyranosyl
CIPAC-nr.
Fuc p: fukopyranosyl
Foreligger ikke
Gal p: galaktopyranosyl

≥ 780 g/kg

1. juni 2010

31. mai 2020

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
heptamaloksyloglukan, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité
for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. november 2009.

CAS-nr. 90-43-7
CIPAC-nr. 246

≥ 998 g/kg

1. januar 2010 31. desember
2019

DEL A
Bare innendørs bruk som soppdrepende middel etter innhøsting kan tillates.

Nr. 35/197

2-fenylfenol (herunder bifenyl-2-ol
saltene, for eksempel
natriumsalt)

DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.

Urenheten patulin
må ikke overstige
50 μg/kg av det
tekniske materialet.

Glc-ol: glucitol
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

DEL B

Nr. 35/198

Nummer

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 2fenylfenol, særlig tillegg I og II til denne, sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. november 2009, endret av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2010.

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sikre at bruksvilkårene fastsetter bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— sikre at det innføres egnede avfallshåndteringsrutiner for å ta seg av den avfallsløsningen
som er igjen etter behandlingen, herunder vannet fra rengjøring i sprøytekammeret og
andre behandlingssystemer. Medlemsstater som tillater at spillvannet slippes ut i
kloakksystemet, skal sørge for at det foretas en lokal risikovurdering.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen
— ytterligere opplysninger om potensialet for depigmentering av huden hos arbeidstakere og
forbrukere som følge av mulig eksponering for metabolitten 2-fenylhydrokinon (PHQ) på
sitrusskall,
— ytterligere opplysninger for å få bekreftet at analysemetoden som er benyttet i
restanalyseforsøk, gir korrekte tall for restmengdene av 2-fenylfenol, PHQ og deres
konjugater.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen
31. desember 2011.
De berørte medlemsstatene skal dessuten sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen
ytterligere opplysninger for å få bekreftet nivået av restmengder som oppstår ved andre
behandlingsmetoder enn bruk av sprøytekammer.
De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen
31. desember 2012.
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Malation
CAS-nr. 121-75-5
CIPAC-nr. 12

dietyl (dimetoksyfosfinotioyltio)suksinat
eller

racemat

Urenheter:

1. mai 2010

30. april 2020 DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates. Godkjenninger skal være begrenset til yrkesbrukere.

isomalation: høyst
2 g/kg

2.5.2019

S-1,2-bis(etoksykarbonyl)etyl O,O-dimetylfosforditioat

≥ 950 g/kg

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
malation, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2010.

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere: bruksvilkårene skal fastsette bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— vern av vannorganismer: godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, for eksempel hensiktsmessige buffersoner,
— vern av insektetende fugler og honningbier: godkjenningsvilkårene skal om nødvendig
omfatte risikoreduserende tiltak. Når det gjelder bier, skal nødvendige opplysninger om
hvordan eksponering kan unngås, angis på etiketten og i medfølgende instruks.
Medlemsstatene skal sørge for at malationbaserte utforminger ledsages av nødvendige
instrukser for å unngå risiko for at det under lagring og transport dannes større mengder av
isomalation enn største tillatte mengde.
Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen
— opplysninger som bekrefter vurderingen av risikoen for forbrukerne og vurderingen av
akutt risiko og langtidsrisiko for insektetende fugler,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

— opplysninger om kvantifiseringen av forskjellen i virkning mellom malaokson og
malation.
301

Penoxsulam
CAS-nr. 219714-96-2
CIPAC-nr. 758

3-(2,2-difluoretoksy)-N-(5,8- > 980 g/kg
dimetoksy[1,2,4]triazol[1,5Urenheten
c]pyrimidin-2-yl)-α,α,αtrifluortoluen-2-sulfonamid
bis-CHYMP

31. juli 2020

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
penoxsulam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2010.

Nr. 35/199

2-klor-4-[2-(2-klor5-metoksy-4pyrimidinyl)hydrazino]-5metoksypyrimidin
kan ikke overstige
0,1 g/kg i det
tekniske materialet

1. august 2010

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

Nr. 35/200

Nummer

— vern av vannorganismer,
— forbrukernes eksponering gjennom kosten for restmengder av metabolitten BSCTA i
etterfølgende vekster ved vekselbruk,

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen
tilleggsopplysninger om risikoen for høyerestående vannplanter utenfor området som
behandles. De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen
innen 31. juli 2012.
Rapporterende medlemsstat skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1107/2009
underrette Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres
kommersielt.
302

Prokvinazid
CAS-nr. 189278-12-4
CIPAC-nr. 764

6-iodo-2-propoksy-3propylkinazolin-4(3H)-on

> 950 g/kg

1. august 2010

31. juli 2020

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold.

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
prokvinazid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2010.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— langtidsrisikoen for meitemarketende fugler ved bruk på vinranker,
— risikoen for vannorganismer,
— forbrukernes eksponering gjennom kosten for restmengder av prokvinazid i produkter av
animalsk opprinnelse og i etterfølgende vekster ved vekselbruk,

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

2.5.2019

— brukernes sikkerhet.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Rapporterende medlemsstat skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1107/2009
underrette Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres
kommersielt.
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Spirodiklofen
CAS-nr. 148477-71-8

1. august 2010

31. juli 2020

DEL A
Bare bruk som middmiddel eller insektmiddel kan tillates.
DEL B

3-(2,4-diklorfenyl)4-hydroksy-1oksaspiro[4.5]dec-3en-2-on (BAJ-2740
enol): ≤ 6 g/kg

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
spirodiklofen, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2010.

N,N-dimetylacetamid: ≤ 4 g/kg

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— langtidsrisikoen for vannorganismer,
— sikkerheten for brukere,
— risikoen for biyngel.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CIPAC-nr. 737

3-(2,4-diklorfenyl)-2-okso-1- > 965 g/kg
oksaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl
Følgende urenheter
2,2-dimetylbutyrat
må ikke overstige en
viss mengde av det
tekniske materialet:

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

304

Metalaksyl
CAS-nr. 57837-19-1
CIPAC-nr. 365

metyl-N-(metoksyacetyl)-N(2,6-xylyl)-DL-alaninat

950 g/kg
Urenheten 2,6dimetylanilin ble
ansett som potensielt
skadelig i
toksikologisk
sammenheng, og et
høyeste innhold på
1 g/kg er fastsatt.

1. juli 2010

30. juni 2020

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
metalaksyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 12. mars 2010.

Nr. 35/201

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av
grunnvannet med det aktive stoffet eller av dets nedbrytingsprodukt CGA 62826 og
CGA 108906 når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Flonikamid (IKI-220)
CAS-nr. 158062-67-0

IUPAC-betegnelse

N-cyanmetyl-4(trifluormetyl)nikotinamid

CIPAC-nr. 763

Renhet(1)

≥ 960 g/kg
Urenheten toluen må
ikke overstige 3 g/kg
av det tekniske
materialet.

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. september
2010

31. august
2020

Særlige bestemmelser

DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
DEL B

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— risikoen for brukerne og arbeidstakerne som returnerer til det behandlede området,
— risikoen for bier.
Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette
Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt.
Triflumizol
CAS-nr. 99387-89-0
CIPAC-nr. 730

(E)-4-klor-α,α,α-trifluor-N(1-imidazol-1-yl-2-propoksyetyliden)-o-toluidin

≥ 980 g/kg
Urenheter:

1. juli 2010

30. juni 2020

DEL A

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
flonikamid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2010.

306

Nr. 35/202

Nummer

Bare bruk som soppdrepende middel i veksthus på kunstig dyrkingsmedium kan tillates.

toluen: høyst 1 g/kg
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
triflumizol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 12. mars 2010.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere og arbeidstakere: bruksvilkårene skal fastsette bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,

2.5.2019

— den potensielle virkningen på vannorganismer og sørge for at godkjenningsvilkårene om
nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak.

307

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Sulfurylfluorid
CAS-nr. 002699-79-8
CIPAC-nr. 757

IUPAC-betegnelse

sulfurylfluorid

Renhet(1)

> 994 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. november
2010

31. oktober
2020

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

DEL A
Bare bruk som insektmiddel/nematicid (røykdesinfeksjonsmiddel) av yrkesbrukere i lukkbare
lokaler
— som er tomme, eller
— der bruksvilkårene sikrer at forbrukernes eksponering er akseptabel,

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
sulfurylfluorid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mai 2010.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— risikoen som utgjøres av uorganisk fluorid gjennom forurensede produkter som hvete og
kli som er blitt igjen i møllemaskineriet under behandlingen med fumigant, eller korn som
lagres i siloer i møllen. Tiltak kreves for å sikre at slike produkter ikke havner i
næringsmiddel- eller fôrkjeden,
— risikoen for brukerne og risikoen for arbeidstakerne, for eksempel når returnerer til et
anlegget som er behandlet med fumigant etter lufting. Tiltak kreves for å sikre at de
bruker et uavhengig pusteapparat eller annet hensiktsmessig personlig verneutstyr,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

kan tillates.

— risikoen for personer i nærheten, ved å opprette et hensiktsmessig lukket område rundt
anlegget som er behandlet med fumigant.
Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen
tilleggsopplysninger og særlig data som bekrefter
— de forholdene som kreves for bearbeiding i møllen, for å sikre at restmengdene av
fluoridioner i mel, kli og korn ikke overstiger de naturlige bakgrunnsnivåene,
— konsentrasjoner av sulfurylfluorid i troposfæren. Målte konsentrasjoner bør oppdateres
regelmessig. Påvisningsgrensen for analysen skal være minst 0,5 ppt (tilsvarende 2,1 ng
sulfurylfluorid per m3 luft i troposfæren),

De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen
31. august 2012.

Nr. 35/203

— anslag over levetiden i atmosfæren for sulfurylfluorid, basert på det verst tenkelige
tilfelle, idet det tas hensyn til potensialet for global oppvarming (GWP).

308

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

FEN 560 (også kalt
bukkehornkløver eller
bukkehornkløverfrø i
pulverform)

IUPAC-betegnelse

Ikke relevant

CAS-nr.
Ingen

100 %
bukkehornkløverfrø i
pulverform uten
tilsetningsstoffer og
ingen ekstraksjon;
frøene er av
næringsmiddelkvalitet.

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. november
2010

31. oktober
2020

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om FEN
560 (bukkehornkløverfrø i pulverform), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av
Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mai 2010.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av
brukere, arbeidstakere og personer i nærheten.

Det aktive stoffet
framstilles av
pulveriserte frø av
Trigonella foenumgraecum L.
(bukkehornkløver).

Haloksyfop-P
CAS-nr. Syre: 9597729-0
Ester: 72619-32-0
CIPAC-nr. Syre: 526
Ester: 526.201

DEL A
Bare bruk som middel for å utløse plantens selvforsvar kan tillates.

Ingen

309

Særlige bestemmelser

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Syre: (R)-2-[4-(3-klor-5trifluormetyl-2pyridyloksy)fenoksy]propansyre
Ester: metyl-(R)-2-{}{4-[3klor-5-(trifluormetyl)-2pyridyloksy]fenoksy}}propionat

≥ 940 g/kg
(Haloksyfop-Pmetylester)

1. januar 2011 31. desember
2020

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
haloksyfop-P, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2010.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CIPAC-nr.

Renhet(1)

Nr. 35/204

Nummer

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere: bruksvilkårene skal fastsette bruk av hensiktsmessig personlig
verneutstyr,
— vern av vannorganismer: godkjenningsvilkårene skal om nødvendig
risikoreduserende tiltak, for eksempel hensiktsmessige buffersoner,

omfatte

— forbrukersikkerhet med hensyn til forekomsten i grunnvannet av metabolittene DE-535
pyridinol og DE-535 pyridinon.

2.5.2019

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren innen 31. desember 2012 framlegger for
Kommisjonen opplysninger som bekrefter vurderingen av grunnvannets eksponering når det
gjelder det aktive stoffet og dets jordmetabolitter DE-535 fenol, DE-535 pyridinol og DE-535
pyridinon.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Napropamid
CAS-nr. 15299-99-7

IUPAC-betegnelse

(RS)-N,N-dietyl-2-(1naftyloksy)propionamid

Renhet(1)

≥ 930 g/kg
(Racemisk blanding)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. januar 2011 31. desember
2020

2.5.2019

Nummer

Særlige bestemmelser

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B

toluen: høyst
1,4 g/kg

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
napropamid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2010.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere: bruksvilkårene skal om nødvendig fastsette bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— vern av vannorganismer: godkjenningsvilkårene skal om nødvendig
risikoreduserende tiltak, for eksempel hensiktsmessige buffersoner,

omfatte

— forbrukersikkerhet med hensyn til forekomsten i grunnvannet av metabolitten 2-(1naftyloksy)propionsyre, heretter kalt «NOPA».
De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren innen 31. desember 2012 framlegger for
Kommisjonen opplysninger som bekrefter vurderingen av overflatevannets eksponering med
hensyn til fotolysemetabolittene og metabolitten NOPA og opplysninger om vurderingen av
risikoen for vannplanter.

311

Kinmerak
CAS-nr. 90717-03-6
CIPAC-nr. 563

7-klor-3-metylkinolin-8karboksylsyre

≥ 980 g/kg

1. mai 2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Relevant urenhet:

30. april 2021 DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
kinmerak, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2010.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold,

— risikoen for vannorganismer og langtidsrisikoen for meitemarker.

Nr. 35/205

— forbrukernes eksponering gjennom kosten for restmengder av kinmerak (og dets
metabolitter) i etterfølgende vekster ved vekselbruk,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Nr. 35/206

Nummer

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges opplysninger med hensyn til
— plantemetabolismens potensial for å fører til en åpning av kinolinringen,
— restmengder i rotasjonsvekster og langtidsrisikoen for meitemarker på grunn av
metabolitten BH 518-5.

312

Metosulam
CAS-nr. 139528-85-1
CIPAC-nr. 707

2′,6′-diklor-5,7-dimetoksy3′-metyl[1,2,4]triazol
[1,5-a]pyrimidin-2sulfonanilid

≥ 980 g/kg

1. mai 2011

30. april 2021 DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
metosulam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2010.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

De skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende data og opplysninger for
Kommisjonen innen 30. april 2013.

— risikoen for vannorganismer,
— risikoen for planter utenfor målgruppen utenfor området som behandles.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren innen 30. oktober 2011 framlegger for
Kommisjonen ytterligere opplysninger om spesifikasjonen til det aktive stoffet slik det
produseres.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren innen 30. april 2013 framlegger for
Kommisjonen bekreftende opplysninger med hensyn til

— en av urenhetenes potensielle genotoksisitet.

2.5.2019

— potensiell pH-avhengighet ved jordadsorpsjon, lekkasje til grunnvannet av metabolittene
M01 og M02 og overflatevannets eksponering for metabolittene M01 og M02,
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Pyridaben
CAS-nr. 96489-71-3

IUPAC-betegnelse

2-tert-butyl-5-(4-tertbutylbenzyltio)-4klorpyrididazin-3(2H)-on

Renhet(1)

>980 g/kg

Godkjenningsdato

1. mai 2011

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

30. april 2021 DEL A
Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 583
DEL B

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— risikoen for vannorganismer og pattedyr,
— risikoen for leddyr utenfor målgruppen, herunder honningbier.
Godkjenningsvilkårene bør omfatte risikoreduserende tiltak og det bør ved behov innføres
egnede overvåkingsprogrammer for å fastsette honningbienes faktiske eksponering for
pyridaben i områder der bier i stor utstrekning trekker, eller som hyppig brukes av birøktere.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
pyridaben, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2010.

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til
— risikoene for vannmiljøet som følge av eksponering for metabolittene W-1 og B-3, som
dannes ved fotolyse i vann,
— potensiell langtidsrisiko for pattedyr,
— vurderingen av fettløselige restmengder.
De skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende opplysninger for Kommisjonen
innen 30. april 2013.

Sinkfosfid
CAS-nr. 1314-84-7
CIPAC-nr. 69

trisinkdifosfid

≥ 800 g/kg

1. mai 2011

30. april 2021 DEL A
Bare bruk som rottegift i form av bruksferdig lokkestoff i feller eller på særskilt utvalgte
steder kan tillates.

Nr. 35/207

314

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

DEL B

Nr. 35/208

Nummer

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
sinkfosfid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2010.

— vern av organismer utenfor målgruppen. Risikoreduserende tiltak bør iverksettes ved
behov, særlig for unngå spredning av lokkestoff når bare en del av innholdet er forbrukt.
315

Fenbukonazol
CAS-nr. 114369-43-6

(R,S) 4-(4-klorfenyl)-2fenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1ylmetyl)butyronitril

≥ 965 g/kg

1. mai 2011

30. april 2021 DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

CIPAC-nr. 694
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fenbukonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2010.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

— sikkerheten for brukere og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— forbrukernes eksponering gjennom kosten for restmengder av metabolitter av
triazolderivater,
— risikoen for vannorganismer og pattedyr.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger om
restmengder av metabolitter av triazolderivater i primærvekster, rotasjonsvekster og produkter
av animalsk opprinnelse.

2.5.2019

De skal sørge for at søkeren innen 30. april 2013 framlegger slike opplysninger for
Kommisjonen.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen ytterligere
opplysninger om de potensielle hormonforstyrrende egenskapene til fenbukonazol innen to år
etter at OECD har vedtatt retningslinjer for testing av hormonforstyrrende egenskaper,
alternativt fellesskapsretningslinjer for testing.
316

Sykloksydim
CAS-nr. 101205-02-1

≥ 940 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
sykloksydim, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. november 2010.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemstatene rette særlig oppmerksomhet mot risikoen
for planter utenfor målgruppen.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges tilleggsopplysninger om metodene for
analyse av restmengder av sykloksydim i planteprodukter og animalske produkter.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CIPAC-nr. 510

(5RS)-2-[(EZ)-1(etoksyimino)butyl]-3hydroksy-5-[(3RS)-tian-3yl]sykloheks-2-en-1-on

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike analysemetoder for
Kommisjonen innen 31. mai 2013.
317

6-benzyladenin
CAS-nr. 1214-39-7

N6-benzyladenin

≥ 973 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.

CIPAC-nr. 829
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 6benzyladenin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. november 2010.

Nr. 35/209

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av
vannorganismer. Risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, skal iverksettes der det er
hensiktsmessig.

318

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Bromukonazol
CAS-nr. 116255-48-2
CIPAC-nr. 680

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4≥ 960 g/kg
brom-2-(2,4-diklorfenyl)tetrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4triazol

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. februar 2011

31. januar
2021

Nr. 35/210

Nummer

Særlige bestemmelser

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— sikkerheten for brukere og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig
risikoreduserende tiltak, for eksempel hensiktsmessige buffersoner.

omfatte

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen
— ytterligere opplysninger om restmengder av metabolitter av triazolderivater i primærvekster, rotasjonsvekster og produkter av animalsk opprinnelse,
— opplysninger for å undersøke nærmere langtidsrisikoen for planteetende pattedyr.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
bromukonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. november 2010.

De skal sørge for at søkeren hvis søknad lå til grunn for oppføringen av bromukonazol i dette
vedlegg, framlegger disse bekreftende opplysningene for Kommisjonen innen 31. januar 2013.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen ytterligere
opplysninger om de potensielle hormonforstyrrende egenskapene til bromukonazol innen to år
etter at OECD har vedtatt retningslinjer for testing for hormonforstyrrende egenskaper,
alternativt fellesskapsretningslinjer for testing.
319

Myklobutanil
CAS-nr. 88671-89-0
CIPAC-nr. 442

RS)-2-(4-klorfenyl)-2-(1H1,2,4-triazol-1-ylmetyl)heksanenitril

≥ 925 g/kg
Urenheten 1metylpyrrolidin-2-on
må ikke overstige
1 g/kg av det
tekniske materialet.

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B

2.5.2019

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
myklobutanil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. november 2010.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
sikkerheten for brukere og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av egnet
personlig verneutstyr.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende
opplysninger for Kommisjonen innen 31. januar 2013.
320

Buprofezin
CAS-nr. 953030-84-7

(Z)-2-tert-butylimino-3isopropyl-5-fenyl-1,3,5tiadiazinan-4-on

≥ 985 g/kg

1. februar 2011

31. januar
2021

DEL A
Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 681
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
buprofezin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. november 2010.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger om
restmengdene av myklobutanil og dets metabolitter i etterfølgende vekstsesonger og
opplysninger som bekrefter at tilgjengelige data om restmengder omfatter alle forbindelser
som inngår i definisjonen av restmengde.

— vern av brukere og arbeidstakere, og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig inneholder
retningslinjer for bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— forbrukernes eksponering gjennom kosten for metabolitter av buprofezin (anilin) i
bearbeidede næringsmidler,
— anvendelse av en hensiktsmessig venteperiode når det gjelder rotasjonsvekster i veksthus,
— risikoen for vannorganismer og sikre at bruksvilkårene om nødvendig omfatter
hensiktsmessige risikoreduserende tiltak.

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende
opplysninger for Kommisjonen innen 31. januar 2013.

Nr. 35/211

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til bearbeidings- og omdanningsfaktorer for vurderingen av risikoen for forbrukerne.

321

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Triflumuron
CAS-nr. 64628-44-0

IUPAC-betegnelse

1-(2-klorbenzoyl)-3-[4trifluormetoksyfenyl]urea

Renhet(1)

≥ 955 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. april 2011

31. mars 2021 DEL A

Urenheter:

Særlige bestemmelser

Bare bruk som insektmiddel kan tillates.

— N,N′-bis-[4(trifluormetoksy)
fenyl]urea: høyst
1 g/kg

CIPAC-nr. 548

Nr. 35/212

Nummer

DEL B

— 4-trifluormetoksyanilin:
høyst 5 g/kg

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— vern av vannmiljøet,
— vern av honningbier.
risikoreduserende tiltak.

Godkjenningsvilkårene

skal

om

nødvendig

omfatte

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen bekreftende
opplysninger med hensyn til langtidsrisikoen for fugler, risikoen for virvelløse vanndyr og
risikoen for biyngels utvikling.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike opplysninger for
Kommisjonen innen 31. mars 2013.
322

Hymeksazol
CAS-nr. 10004-44-1
CIPAC-nr. 528

5-metylisoksazol-3-ol (eller
5-metyl-1,2-oksazol-3-ol)

≥ 985 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
triflumuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011.

Bare bruk som soppdrepende middel ved frøpelletering av sukkerbete i profesjonelle anlegg
for frøbeising kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
hymeksazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. november 2010.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— vern av brukere og arbeidstakere. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte
vernetiltak,

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

2.5.2019

— risikoen for frøspisende fugler og pattedyr.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til arten av restmengder i rotvekster og risikoen for frøetende fugler og pattedyr.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende
opplysninger for Kommisjonen innen 31. mai 2013.
323

Dodin

1-dodecylguanidiniumacetat

≥ 950 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

CIPAC-nr. 101
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
dodin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. november 2010.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— potensialet for langtidsrisiko for fugler og pattedyr,
— risikoen for vannorganismer, og sikre at bruksvilkårene omfatter hensiktsmessige
risikoreduserende tiltak,
— risikoen for planter utenfor målgruppen utenfor området som behandles, og sikre at
bruksvilkårene omfatter hensiktsmessige risikoreduserende tiltak,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CAS-nr. 2439-10-3

DEL A

— overvåkingen av restmengdenivåer i kjernefrukt.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger om
— en vurdering av langtidsrisikoen for fugler og pattedyr,
— en vurdering av risikoen i naturlige systemer av overflatevann der det kan ha dannet seg
viktige metabolitter.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende
opplysninger for Kommisjonen innen 31. mai 2013.
Dietofenkarb
CAS-nr. 87130-20-9
CIPAC-nr. 513

isopropyl-3,4dietoksykarbanilat

≥ 970 g/kg
Urenheter:
toluen: høyst 1 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

Nr. 35/213

324

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

DEL B

Nr. 35/214

Nummer

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
dietofenkarb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011.

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til
— potensielt opptak av metabolitten 6-NO2-DFC i etterfølgende vekster,
— risikovurderingen for leddyrarter utenfor målgruppen.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike opplysninger for
Kommisjonen innen 31. mai 2013.
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Etridiazol
CAS-nr. 2593-15-9
CIPAC-nr. 518

etyl-3-triklormetyl-1,2,4tiadiazol-5-yl-eter

≥ 970 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel i dyrkingssystemer med inaktivt substrat i veksthus kan
tillates.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
risikoen for vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen og sørge for at bruksvilkårene
omfatter bruk av egnede risikoreduserende tiltak.

DEL B
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder
etridiazol for annen bruk enn på prydplanter, skal de rette særlig oppmerksomhet mot
kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige
data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis.
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
etridiazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene

2.5.2019

— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for brukere og arbeidstakere og sørge for at
bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessige risikoreduserende tiltak,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

— sørge for at hensiktsmessige ordninger for avfallshåndtering benyttes når det gjelder
håndtering av spillvann fra vanning av dyrkingssystemer med inaktivt substrat; medlemsstater som tillater at spillvannet slippes ut i kloakksystemet eller i naturlige vannforekomster, skal sørge for at det foretas en hensiktsmessig risikovurdering,
— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for vannorganismer og sørge for at bruksvilkårene omfatter anvendelse av egnede risikoreduserende tiltak.

— 1. spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, ved hjelp av
relevante analysedata,
— 2. betydningen av urenhetene,
— 3. likeverdigheten mellom spesifikasjonene av det tekniske materialet slik det produseres
kommersielt, og spesifikasjonene til det tekniske materialet som brukes i økotoksisitetsdokumentasjonen,
— 4. betydningen av plantemetabolittene 5-hydroksy-etoksyetridiazolsyre og 3-hydroksymetyletridiazol,
— 5. indirekte eksponering av grunnvannet og jordorganismer for etridiazol og dets jordmetabolitter diklor-etridiazol og etridiazolsyre,
— 6. lang- og korttransportert spredning av etridiazolsyre gjennom luften.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen opplysningene angitt i nr. 1), 2) og 3) innen 30. november 2011 og opplysningene angitt i
nr. 4), 5) og 6) innen 31. mai 2013.
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Indolylsmørsyre
CAS-nr. 133-32-4
CIPAC-nr. 830

4-(1H-indol-3-yl)smørsyre

≥ 994 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel for prydplanter kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
indolylsmørsyre, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011.

Nr. 35/215

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av
brukere og arbeidstakere. Godkjenningsvilkårene skal omfatte bruk av hensiktsmessig
personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å redusere eksponeringen.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges tilleggsopplysninger for å få bekreftet

Nr. 35/216

Nummer

— fravær av potensialet for klastogene virkninger hos indolylsmørsyre,
— indolylsmørsyrens damptrykk, og følgelig en undersøkelse av giftigheten ved innånding,
— den naturlige bakgrunnskonsentrasjonen av indolylsmørsyre i jorden.
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Oryzalin
CAS-nr. 19044-88-3
CIPAC-nr. 537

3,5-dinitro-N4,N4dipropylsulfanilamid

≥ 960 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A

N-nitrosodipropylamin:

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

> 0,1 mg/kg

DEL B

toluen: > 4 g/kg

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
oryzalin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— brukernes sikkerhet, og sørge for at bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig
personlig verneutstyr,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende
opplysninger for Kommisjonen innen 31. mai 2013.

— vern av vannorganismer og planter utenfor målgruppen,
— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold,
— risikoen for frøspisende fugler og pattedyr,
— risikoen for bier i blomstringssesongen.
Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal om nødvendig gjennomføre overvåkingsprogrammer for å
påvise mulig forurensning av grunnvannet i sårbare områder fra metabolittene OR13( 4) og
OR15(5). De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger
om

2.5.2019

1) spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, ved hjelp av
relevante analysedata, herunder opplysninger om betydningen av urenhetene som av
fortrolighetsårsaker er kalt urenhet 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

2) relevansen av analysestoffet som brukes i toksisitetsdokumentasjonen, med henblikk på
spesifikasjonen til det tekniske materialet,
3) risikovurderingen for vannorganismer,
4) relevansen av metabolittene OR13 og OR15 samt tilsvarende risikovurdering for
grunnvannet, dersom oryzalin klassifiseres i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
som «mistenkes for å kunne forårsake kreft».
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Tau-fluvalinat
CAS-nr. 102851-06-9
CIPAC-nr. 786

(RS)-α-cyano-3-fenoksybenzyl N-(2-klor-α,α αtrifluor-p-tolyl)-D-valinat
(Isomerforhold 1:1)

≥ 920 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A

(R-α-cyano- og S-αcyano-isomerer i
forholdet 1:1)

Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates.

Urenheter:

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om taufluvalinat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011.

toluen: høyst 5 g/kg

DEL B

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen opplysningene angitt i nr. 1) og 2) innen 30. november 2011 og opplysningene angitt i nr. 3) innen
31. mai 2013. Opplysningene angitt i nr. 4) skal framlegges innen seks måneder etter
underretning om beslutning om klassifisering av oryzalin.

— risikoen for vannorganismer, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessige risikoreduserende tiltak,
— risikoen for leddyr utenfor målgruppen, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av
hensiktsmessige risikoreduserende tiltak,
— analysestoffet som brukes i toksisitetsdokumentasjonen, skal sammenholdes med og
kontrolleres mot spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres
kommersielt,
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til
— risikoen for bioakkumulering/bioforstørring i vannmiljøet,

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende
opplysninger for Kommisjonen innen 31. mai 2013.

Nr. 35/217

— risikoen for leddyr utenfor målgruppen.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren to år etter vedtakelsen av særlige
retningslinjer framlegger bekreftende opplysninger med hensyn til:

Nr. 35/218

Nummer

— mulige miljøvirkninger av potensiell selektiv nedbryting av enantiomer i miljømatriser.
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Kletodim
CAS-nr. 99129-21-2

≥ 930 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

Urenheter:

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel på sukkerbete kan tillates.

toluen: høyst 4 g/kg

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
kletodim, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av
vannorganismer, fugler og pattedyr, og sørge for at bruksvilkårene omfatter bruk av
hensiktsmessige risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det på grunnlag av den vitenskapelige utvikling
framlegges bekreftende opplysninger om
— vurderingene av eksponeringen av jord og grunnvann,
— definisjonen av restmengder med hensyn til risikovurdering.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CIPAC-nr. 508

(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3klorallyloksyimino]propyl}5-[(2RS)-2-(etyltio)propyl]3-hydroksysykloheks-2-en1-on

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende opplysninger for Kommisjonen innen 31. mai 2013.
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Bupirimat
CAS-nr. 41483-43-6
CIPAC-nr. 261

5-butyl-2-etylamino-6metylpyrimidin-4-yl
dimetylsulfamat

≥ 945 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A

Urenheter:

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

etirimol: høyst
2 g/kg

DEL B

toluen: høyst 3 g/kg

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
bupirimat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

2.5.2019

— vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak,
— risikoen i åkeren for leddyr utenfor målgruppen.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til

2) likeverdigheten mellom spesifikasjonene av det tekniske materialet slik det produseres
kommersielt, og spesifikasjonene til det tekniske materialet som brukes i toksisitetsdokumentasjonen,
3) de kinetiske parametrene, nedbrytingen i jord og adsorpsjons- og desorpsjonsparameteren
for den viktige jordmetabolitten DE-B(6).
De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen slike
bekreftende data og opplysninger som angitt i nr. 1) og 2) innen 30. november 2011, og
opplysningene angitt i nr. 3) innen 31. mai 2013.
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Fenbutatinoksid
CAS-nr. 13356-08-6
CIPAC-nr. 359

bis[tris(2-metyl-2fenylpropyl)-tin]oksid

≥ 970 g/kg
Urenheter:
bis[hydroksybis(2metyl-2-fenylpropyl)tin]oksid (SD
31723): høyst 3 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som middmiddel i veksthus kan tillates.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1) spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, ved hjelp av
relevante analysedata, herunder opplysninger om betydningen av urenhetene,

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fenbutatinoksid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— den tekniske spesifikasjonen av innholdet av urenheter,
— restmengdenivåene i sorter av små tomater (kirsebærtomater),

— risikoen for vannorganismer.

Nr. 35/219

— brukernes sikkerhet. Bruksvilkårene skal om nødvendig fastsette bruk av hensiktsmessig
personlig verneutstyr,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Nr. 35/220

Nummer

De berørte medlemsstatene skal kreve at det på grunnlag av den vitenskapelige utvikling
framlegges opplysninger som bekrefter resultatene av risikovurderingen med hensyn til
urenheten SD 31723. Disse opplysningene skal omfatte
— genotoksikologisk potensial,

— spektre, lagringsstabilitet og analysemetoder for utformingen.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende opplysninger for Kommisjonen innen 31. mai 2013.
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Fenoksykarb
CAS-nr. 79127-80-3

etyl 2-(4-fenoksyfenoksy)etylkarbamat

CIPAC-nr. 425

≥ 970 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

Urenheter:

DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.

toluen: høyst 1 g/kg

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fenoksykarb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— økotoksikologisk relevans,

— vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak,
— risikoen for bier og leddyr utenfor målgruppen. Godkjenningsvilkårene skal om
nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges opplysninger som bekrefter
risikovurderingen for leddyr utenfor målgruppen og for biyngel.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike opplysninger for
Kommisjonen innen 31. mai 2013.

333

1-dekanol

CIPAC-nr. 831

≥ 960 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.

2.5.2019

CAS-nr. 112-30-1

Dekan-1-ol

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
1-dekanol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

— risikoen for brukeren, og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold,
— risikoen for vannorganismer,
— risikoen for leddyr utenfor målgruppen og bier som kan eksponeres for det aktive stoffet
når de søker til blomstrende ugress i avlingen på tidspunktet for behandling.
Om nødvendig skal risikoreduserende tiltak iverksettes.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til risikoen for vannorganismer og opplysninger som bekrefter vurderingene av risikoen for
grunnvann, overflatevann og sedimenter.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— risikoen for forbrukerne på grunn av restmengder ved bruk på vekster beregnet til konsum
eller fôr,

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren innen 31. mai 2013 framlegger slike
bekreftende opplysninger for Kommisjonen.
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Isoksaben
CAS-nr. 82558-50-7
CIPAC-nr. 701

N-[3-(1-etyl-1-metylpropyl)- ≥ 910 g/kg
1,2-oksazol-5-yl]-2,6toluen: ≤ 3 g/kg
dimetoksybenzamid

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
isoksaben, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011.

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Nr. 35/221

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
risikoen for vannorganismer, risikoen for landplanter utenfor målgruppen og mulig utlekking
av metabolitter til grunnvannet.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til

Nr. 35/222

Nummer

a) spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt,
b) betydningen av urenhetene,
c) restmengder i rotasjonsvekster,

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen
opplysningene angitt i bokstav a) og b) innen 30. november 2011 og opplysningene angitt i
bokstav c) og d) innen 31. mai 2013.
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Fluometuron
CAS-nr.: 2164-17-2
CIPAC-nr. 159

1,1-dimetyl-3-(α,α,α-trifluor- ≥ 940 g/kg
m-tolyl)urea

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel på bomull kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fluometuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

d) potensiell risiko for vannorganismer.

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot brukernes og arbeidstakernes sikkerhet, og sørge for at
bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i
områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold; de skal sørge for at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak og plikt til å gjennomføre
overvåkingsprogrammer for å påvise mulig utlekking av fluometuron og jordmetabolittene desmetyl-fluometuron og trifluormetylanilin i sårbare områder,
— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for andre makroorganismer i jorden utenfor
målgruppen enn meitemarker og planter utenfor målgruppen, og sørge for at
godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak.

a) de toksikologiske egenskapene til plantemetabolitten trifluoreddiksyre,

2.5.2019

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkerne framlegger for Kommisjonen bekreftende
opplysninger med hensyn til

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

b) analysemetodene for overvåking av fluometuron i luften,
c) analysemetodene for overvåkingen av jordmetabolitten trifluormetylanilin i jord og vann,
d) jordmetabolittene desmetyl-fluometurons og trifluormetylanilins relevans for grunnvannet, dersom fluometuron klassifiseres i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 som
«mistenkes for å kunne forårsake kreft».

336

Karbetamid
CAS-nr. 16118-49-3

(R)-1-(etylkarbamoyl)etylkarbanilat

≥ 950 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

CIPAC-nr. 95
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
karbetamid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkerne framlegger for Kommisjonen opplysningene angitt i bokstav a), b) og c) innen 31. mars 2013 og opplysningene angitt i bokstav d)
innen seks måneder etter underretning om beslutning om klassifisering av fluometuron.

a) vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold,
b) risikoen for planter utenfor målgruppen,
c) risikoen for vannorganismer.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
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Karboksin
CAS-nr. 5234-68-4

5,6-dihydro-2-metyl-1,4oksatiin-3-karboksanilid

≥ 970 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel til frøbeising kan tillates.
Medlemsstatene skal sørge for at godkjenningene fastsetter at frøbeising utelukkende skal skje
i profesjonelle anlegg for frøbeising og at det i disse anleggene benyttes de best tilgjengelige
teknikker for å hindre utslipp av støvskyer under lagring, transport og bruk.

Nr. 35/223

CIPAC-nr. 273

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Nr. 35/224

Nummer

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
karboksin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011.

— risikoen for brukere,
— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold,
— risikoen for fugler og pattedyr.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til
a) spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, herunder
hensiktsmessige analysedata,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

b) betydningen av urenhetene,
c) sammenligning og verifisering av testmaterialet som brukes for dokumentasjon av
toksisitet hos pattedyr og økotoksisitet, med spesifikasjonen til det tekniske materialet,
d) analysemetoder for overvåkingen av metabolitt M6(7) i jord, grunnvann og overflatevann
og for overvåking av metabolitt M9(8) i grunnvann,
e) ytterligere verdier som gjelder perioden som kreves for at 50 prosent av jordmetabolittene
P/V-54(9) og P/V-55(10) skal brytes ned i jord,
f)

rotasjonsveksters metabolisme,

g) langtidsrisikoen for frøetende fugler, frøetende pattedyr og planteetende pattedyr,

2.5.2019

h) jordmetabolittene P/V-54s(11), P/V-55s(12) og M9s(13) relevans for grunnvannet, dersom
karboksin klassifiseres i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 som «mistenkes for å
kunne forårsake kreft».

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen opplysningene angitt i bokstav a), b) og c) innen 30. november 2011, opplysningene angitt i bokstav
d), e), f) og g) innen 31. mai 2013 og opplysningene angitt i bokstav h) seks måneder etter
underretning om beslutning om klassifisering av karboksin.
338

Cyprokonazol
CAS-nr. 94361-06-5

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
cyprokonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— forbrukernes eksponering gjennom kosten for restmengder av metabolitter av
triazolderivater,
— risikoen for vannorganismer.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CIPAC-nr. 600

(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4≥ 940 g/kg
klorfenyl)-3-syklopropyl-1(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan2-ol

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til
a) den toksikologiske relevansen av urenhetene angitt i den tekniske spesifikasjonen,
b) analysemetoder for overvåking av cyprokonazol i jord, kroppsvæsker og vev,
c) restmengder av metabolitter av triazolderivater i primærvekster, rotasjonsvekster og
produkter av animalsk opprinnelse,
d) langtidsrisikoen for planteetende pattedyr,
e) den mulige miljøvirkning av isomerblandingens foretrukne nedbryting og/eller
omdanning.

Nr. 35/225

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger fram for Kommisjonen
opplysningene angitt i bokstav a) innen 30. november 2011, opplysningene angitt i bokstav b),
c) og d) innen 31. mai 2013 og opplysningene angitt i bokstav e) to år etter vedtakelsen av
særlige retningslinjer.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Dazomet
CAS-nr. 533-74-4
CIPAC-nr. 146

IUPAC-betegnelse

3,5-dimetyl-1,3,5tiadiazinan-2-tion

Renhet(1)

≥ 950 g/kg

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. juni 2011

31. mai 2021

Særlige bestemmelser

DEL A

Nr. 35/226

Nummer

Bare bruk som nematicid, soppdrepende middel, ugressmiddel og insektmiddel kan tillates.
Bare bruk til behandling av jord med fumigant kan tillates. Bruken skal være begrenset til én
behandling hvert tredje år.

eller
tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5tiadiazin-2-tion

DEL B

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— risikoen for brukerne, arbeidstakerne og personer i nærheten,
— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller
klimaforhold,
— risikoen for vannorganismer.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til
a) potensialet for forurensning av grunnvannet med metylisotiocyanat,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
dazomet, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011.

b) vurderingen av potensialet for langtransportert spredning gjennom luften av
metylisotiocyanat og tilknyttede miljørisikoer,
c) den akutte risikoen for insektetende fugler,
d) langtidsrisikoen for fugler og pattedyr.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen
opplysningene angitt i bokstav a), b), c) og d) innen 31. mai 2013.
340

Metaldehyd
CAS-nr. 108-62-3
(tetramer)
9002-91-9
(homopolymer)

≥ 985 g/kg
Acetaldehyd: høyst
1,5 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som bløtdyrmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
metaldehyd, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011.

2.5.2019

CIPAC-nr. 62

r-2, c-4, c-6, c-8-tetrametyl1,3,5,7-tetroksokan

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— risikoen for brukere og arbeidstakere,
— forbrukernes eksponering gjennom kosten, med henblikk på framtidige endringer av
grenseverdier for restmengder,
— den akutte risikoen og langtidsrisikoen for fugler og pattedyr.

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
341

Sintofen
CAS-nr. 130561-48-7
CIPAC-nr. 717

1-(4-klorfenyl)-1,4-dihydro5-(2-metoksyetoksy)-4oksocinnolin-3karboksylsyre

≥ 980 g/kg
Urenheter:
2-metoksyetanol,
høyst 0,25 g/kg
N,N-dimetylformamid, høyst
1,5 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel på hvete ved produksjon av hybridfrø som ikke er
beregnet på konsum kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
sintofen, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
risikoen for operatører og arbeidstakere og sikre at bruksvilkårene omfatter bruk av
hensiktsmessige risikoreduserende tiltak. De skal sørge for at hvete behandlet med sintofen
ikke kommer inn i næringsmiddel- eller fôrkjeden.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Medlemsstatene skal sørge for at godkjenningene inneholder krav om en effektiv repellent for
hund.

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til
1) spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som støttes av
relevante analysedata,
2) betydningen av urenhetene som angis i de tekniske spesifikasjonene, unntatt urenhetene
2-metoksyetanol og N,N-dimetylformamid,
3) betydningen av analysestoffet som brukes i toksisitets- og økotoksisitetsdokumentasjonen,
med henblikk på spesifikasjonen til det tekniske materialet,
4) den metabolske profilen til sintofen i rotasjonsvekster.

Nr. 35/227

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen opplysningene angitt i nr. 1), 2) og 3) innen 30. november 2011 og opplysningene angitt i nr. 4)
innen 31. mai 2013.
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

Fenazakin
CAS-nr. 120928-09-8

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

4-tert-butylfenetyl-kinazolin- ≥ 975 g/kg
4-yl-eter

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

1. juni 2011

31. mai 2021

Særlige bestemmelser

DEL A

Nr. 35/228

Nummer

Bare bruk som middmiddel på prydplanter i veksthus kan tillates.

CIPAC-nr. 693

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
fenazakin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011.

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer,
— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for brukere og sørge for at bruksvilkårene
omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av bier og sikre at bruksvilkårene om nødvendig
omfatter risikoreduserende tiltak,
— fastsette bruksvilkår som sikrer at det ikke finnes restmengder av fenazakin i vekster
beregnet på konsum og til fôr.
343

Azadiraktin

Azadirachtin A:

CAS-nr. 11141-17-6
(azadiraktin A)

dimetyl
(2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,1
0R,10aS,10bR)-10-acetoksy3,5-dihydroksy-4[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)6a-hydroksy-7a-metyl3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7metanofuro[2,3-b]oksireno[e]oksepin-1a(2H)yl]-4-metyl-8-{[(2E)-2metylbut-2-enoyl]oksy}oktahydro-1H-nafto[1,8ac:4,5-b′c′]difuran-5,10a(8H)dikarboksylat.

CIPAC-nr. 627
(azadiraktin A)

Uttrykt som
azadiraktin A:
≥ 111 g/kg
Summen av
aflatoksinene B1,
B2, G1 og G2 må
ikke overstige
300 μg/kg av
innholdet av
azadiraktin A.

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
azadiraktin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:
— forbrukernes eksponering gjennom kosten, med henblikk på framtidige endringer av
grenseverdier for restmengder,
— vern av leddyr utenfor målgruppen og vannorganismer. Om nødvendig skal
risikoreduserende tiltak iverksettes.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til

2.5.2019

— forholdet mellom azadiraktin A og de øvrige aktive bestanddelene i neemfrø-ekstrakt med
hensyn til mengde, biologisk aktivitet og persistens, for å underbygge oppfatningen at
azadiraktin A er den viktigste aktive forbindelsen, og bekrefte spesifikasjonen til det
tekniske materialet, definisjonen av restmengder og vurderingen av risikoen for
grunnvannet.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike opplysninger for
Kommisjonen innen 31. desember 2013.
344

Diklofop

diklofop

CAS-nr. 40843-25-2
(opprinnelig stoff)

(RS)-2-[4-(2,4diklorfenoksy)fenoksy]propionsyre

CIPAC-nr. 358
(opprinnelig stoff)
CIPAC-nr. 358.201
(diklofop-metyl)

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
DEL B

diklofop-metyl
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
diklofop, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011.

metyl-(RS)-2-[4-(2,4diklorfenoksy)fenoksy]propionat

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot brukernes og arbeidstakernes sikkerhet, og sørge for at
godkjenningsvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for vannorganismer og planter utenfor
målgruppen og kreve at risikoreduserende tiltak iverksettes.
De berørte medlemsstatene skal anmode om at det framlegges bekreftende opplysninger med
hensyn til
a) en metabolismeundersøkelse hos korn,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CAS-nr. 257-141-8
(diklofopmetyl)

≥ 980 g/kg (uttrykt
som diklofop-metyl)

b) en ajourføring av risikovurderingen når det gjelder mulige miljøvirkninger av isomerenes
foretrukne nedbryting/omdanning.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen
opplysningene angitt i bokstav a) innen 31. mai 2013, og opplysningene angitt i bokstav b)
innen to år etter vedtakelsen av særlige retningslinjer for vurdering av isomerblandinger.
345

Svovelpolysulfid
CAS-nr. 1344 - 81 - 6

kalsiumpolysulfid

≥ 290 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

CIPAC-nr. 17
DEL B

Nr. 35/229

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
svovelpolysulfid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

Nr. 35/230

Nummer

— brukernes sikkerhet, og sørge for at godkjenningsvilkårene omfatter hensiktsmessige
vernetiltak,
— mot vern av vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak.
Aluminiumsulfat

aluminiumsulfat

970 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

CAS-nr. 10043-01-3

DEL A
Bare innendørs bruk etter innhøsting som bakteriedrepende middel for prydplanter kan tillates.

CIPAC-nr. foreligger
ikke

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
aluminiumsulfat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, i form av
hensiktsmessige analysedata.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike opplysninger for
Kommisjonen innen 30. november 2011.
347

Bromadiolon
CAS-nr. 28772-56-7
CIPAC-nr. 371

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3(4′-brombifenyl-4-yl)-3hydroksy-1-fenylpropyl]-4hydroksykumarin

≥ 970 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som rottegift i form av bearbeidet lokkestoff som legges i gnagerganger kan tillates.
Det aktive stoffets nominelle konsentrasjon i plantevernmidler skal ikke overstige 50 mg/kg.
Godkjenninger skal være begrenset til yrkesbrukere.
DEL B

2.5.2019

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
bromadiolon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for yrkesbrukere og sørge for at bruksvilkårene
om nødvendig omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for fugler og pattedyr utenfor målgruppen fra
primær- og sekundærforgiftning.

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til
a) spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, i form av
hensiktsmessige analysedata,
b) betydningen av urenhetene,
c) bestemmelsen av bromadiolon i vann med en grense for mengdebestemmelse på
0,01 μg/l,
d) effektiviteten ved foreslåtte risikoreduserende tiltak for å redusere risikoen for fugler og
pattedyr utenfor målgruppen,
e) vurderingen av grunnvannets eksponering når det gjelder metabolitter.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen opplysningene angitt i bokstav a), b) og c) innen 30. november 2011, og opplysningene angitt i
bokstav d) og e) innen 31. mai 2013.
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Paklobutrazol
CAS-nr. 76738-62-0

(2RS,3RS)-1-(4-klorfenyl)4,4-dimetyl-2-(1H-1,2,4triazol-1-yl)pentan-3-ol

≥ 930 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates.

CIPAC-nr. 445
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
paklobutrazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011.

Nr. 35/231

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
risikoen for vannplanter og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til

Nr. 35/232

Nummer

1) spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt,
2) analysemetodene i jord og overflatevann for metabolitten NOA457654,

4) potensielle hormonforstyrrende egenskaper hos paklobutrazol,
5) de potensielle skadevirkningene av nedbrytingsproduktene fra de ulike optiske strukturene
av paklobutrazol og metabolitten CGA 149907 på de ulike miljødelene jord, vann og luft.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen opplysningene angitt i nr. 1) og 2) innen 30. november 2011, opplysningene angitt i nr. 3) innen
31. mai 2013, opplysningene angitt i nr. 4) innen to år etter vedtakelsen av OECD retningslinjer for testing for hormonforstyrrende egenskaper og opplysningene angitt i nr. 5) innen to
år etter vedtakelsen av særlige retningslinjer.
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Pencykuron
CAS-nr. 66063-05-6
CIPAC-nr. 402

1-(4-klorbenzyl)-1syklopentyl-3-fenylurea

≥ 980 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.
DEL B

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3) restmengder av metabolittene av triazolderivater i primærvekster, rotasjonsvekster og
produkter av animalsk opprinnelse,

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
pencykuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av
store altetende pattedyr.
Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til
1) skjebne og atferd i jord for klorfenyl- og cyklopentyl-delene av pencykuron,

3) langtidsrisikoen for store altetende pattedyr,

2.5.2019

2) skjebne og atferd i naturlig overflatevann og sedimentsystemer for klorfenyl- og fenyldelene av pencykuron,

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

De berørte medlemsstater skal sørge for at søkeren legger fram for Kommisjonen opplysningene angitt i nr. 1), 2) og 3) innen 31. mai 2013.
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Tebufenozid
CAS-nr. 112410-23-8
CIPAC-nr. 724

N-tert-butyl-N′-(4etylbenzoyl)-3,5dimetylbenzohydrazid

≥ 970 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som insektmiddel kan tillates.

t-butylhydrazin
< 0,001 g/kg

DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
tebufenozid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot sikkerheten til brukere og arbeidstakere når de returnerer
til det behandlede området, og sørge for at godkjenningsvilkårene fastsetter bruk av
hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i
områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer og sikre at bruksvilkårene
fastsetter egnede risikoreduserende tiltak,

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Relevant urenhet:

— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for Lepidoptera utenfor målgruppen.
Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til
1) betydningen av metabolittene RH-6595, RH-2651, M2,
2) nedbrytingen av tebufenozid i anaerob jord og jord med basisk pH.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren innen 31. mai 2013 framlegger for
Kommisjonen opplysningene angitt i nr. 1) og 2).
Ditianon
CAS-nr. 3347-22-6
CIPAC-nr. 153

5,10-dihydro-5,10-diok≥ 930 g/kg
sonafto[2,3-b]-1,4-ditiin-2,3dikarbonitril

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

Nr. 35/233
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Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

DEL B

Nr. 35/234

Nummer

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
ditianon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene

— rette særlig oppmerksomhet mot sikkerheten for brukere; bruksvilkårene skal om
nødvendig omfatte bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— rette særlig oppmerksomhet mot langtidsrisikoen for fugler; bruksvilkårene skal om
nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til
— lagringsstabilitet og arten av restmengder i bearbeidede produkter,
— vurderingen av akvatisk eksponering og grunnvannets eksponering for ftalsyre,
— risikovurderingen for vannorganismer med hensyn til ftalsyre, ftalaldehyd og 1,2
benzendimetanol.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer; bruksvilkårene skal om
nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak,

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike opplysninger for
Kommisjonen innen 31. mai 2013.
352

Heksytiazoks
CAS-nr. 78587-05-0
CIPAC-nr. 439

(4RS,5RS)-5-(4-klorfenyl)N-sykloheksyl-4-metyl-2okso-1,3-tiazolidin-3karboksamid

≥ 976 g/kg
(Blanding av (4R,
5R) og (4S, 5S) i
forholdet 1:1))

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som middmiddel kan tillates.
DEL B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
heksytiazoks, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011.

— vern av vannorganismer. Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende
tiltak,

2.5.2019

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot
følgende:

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

— vern av brukere og arbeidstakere. Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte vernetiltak.
De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn
til
a) toksikologisk relevans av metabolitten PT-1-3(14),

c) potensielle skadevirkninger av heksytiasoks hos biyngel,
d) mulige virkninger av isomerblandingens foretrukne nedbryting og/eller omdanning for
vurderingen av risikoen for arbeidstakene, forbrukerne og miljøet.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen opplysningene angitt i bokstav a), b) og c) innen 31. mai 2013, og opplysningene angitt i bokstav d)
to år etter vedtakelsen av særlige retningslinjer.

353

Flutriafol
CAS-nr. 76674-21-0
CIPAC-nr. 436

(RS)-2,4′-difluor-α-(1H1,2,4-triazol-1-ylmetyl)benzhydrylalkohol

≥ 920 g/kg
(racemat)

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

Relevante urenheter:
dimetylsulfat: høyst
0,1 g/kg
dimetylformamid:
høyst 1 g/kg
metanol: høyst
1 g/kg

DEL B

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) potensiell forekomst av metabolitten PT-1-3 i bearbeidede produkter,

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
flutriafol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot sikkerheten for arbeidstakere og sørge for at bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr,
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i
områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold,

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.

Nr. 35/235

— rette særlig oppmerksomhet mot langtidsrisikoen for insektetende fugler.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen bekreftende
opplysninger med hensyn til

Nr. 35/236

Nummer

a) den toksikologiske betydningen av urenhetene angitt i den tekniske spesifikasjonen,
b) restmengder av metabolittene av triazolderivater i primærvekster, rotasjonsvekster og
produkter av animalsk opprinnelse,

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen opplysningene angitt i bokstav a) innen 30. november 2011 og opplysningene angitt i bokstav b) og
c) innen 31. mai 2013.
354

Flurokloridon
CAS-nr. 61213-25-0
CIPAC-nr. 430

(3RS,4RS,3RS,4SR)-3-klor-4- ≥ 940 g/kg
klormetyl-1-(α,α,α-trifluorRelevante urenheter:
m-tolyl)-2-pyrrolidon
Toluen: høyst 8 g/kg

1. juni 2011

31. mai 2021

DEL A
Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.
Del B
Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om
flurokloridon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. februar 2011.
Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
1.

rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for planter utenfor målgruppen og vannorganismer,

2.

rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i
områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

c) langtidsrisikoen for insektetende fugler.

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.
De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen bekreftende
opplysninger med hensyn til
betydningen av andre urenheter enn toluen,

2.

det økotoksikologiske analysematerialets samsvar med de tekniske spesifikasjonene,

3.

grunnvannsmetabolitten R42819s relevans(1),

4.

de potensielle hormonforstyrrende egenskapene til flurokloridon.

2.5.2019

1.

Vanlig navn,
identifikasjonsnumre

IUPAC-betegnelse

Renhet(1)

Godkjenningsdato

Godkjenningen
utløper

Særlige bestemmelser

2.5.2019

Nummer

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen opplysningene angitt i punkt 1) og 2) innen 1. desember 2011, opplysningene angitt i punkt 3) innen
31. mai 2013 og opplysningene angitt i punkt 4) innen to år etter at OECD har vedtatt
retningslinjer for testing for hormonforstyrrende egenskaper.
R42819; (4RS)-4-klormetyl-1-[3-(trifluormetyl)fenylpyrrolidin-2-on.
Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om de aktive stoffenes identitet samt spesifikasjon av stoffene.
Opphevet ved Underrettens pålegg av 19. juli 2007 i sak T-31/07 R, Du Pont de Nemours (France) SAS m.fl. mot Kommisjonen, Domstolens domssamling 2007 II, s. 2767.
EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.
2-etyl-7-nitro-1-propyl-1H-benzimidazol-5-sulfonamid.
2-etyl-7-nitro-1H-benzimidazol-5-sulfonamid.
De-etyl-bupirimat.
2-{[anilin(okso)acetyl]sulfanyl}}etylacetat.
(2RS)-2-hydroksy-2-metyl-N-fenyl-1,4-oksatian-3-karboksamid 4-oksid.
2-metyl-5,6-dihydro-1,4-oksatiin-3-karboksamid-4-oksid.
2-metyl-5,6-dihydro-1,4-oksatiin-3-karboksamid-4,4-dioksid.
2-metyl-5,6-dihydro-1,4-oksatiin-3-karboksamid-4-oksid.
2-metyl-5,6-dihydro-1,4-oksatiin-3-karboksamid-4,4-dioksid.
(2RS)-2-hydroksy-2-metyl-N-fenyl-1,4-oksatian-3-karboksamid-4-oksid.
(4S,5S)-5-(4-klorfenyl)-4-metyl-1,3-tiazolidin-2-on og (4R,5R)-5-(4-klorfenyl)-4-metyl-1,3-thiazolidin-2-on.
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