
PRILOGA  
 

SEZNAM SNOVI I 
 

Seznam aktivnih snovi z zahtevami, dogovorjenimi na ravni Skupnosti za uporabo v biocidnih proizvodih 
 
 

Št. Splošno ime 
Ime po IUPAC 
Identifikacijske 

številke 

Minimalna 
čistost 

aktivne snovi 
(*) 

Datum 
vključitve 

Rok za uskladitev s 
členom 16(3), 
razen če se 

uporablja katera od 
izjem, navedenih v 

opombi k temu 
naslovu (**) 

Datum 
prenehanja 
veljavnosti 
vključitve 

Vrsta 
izdelka 

Posebne določbe(***) 

1 sulfuril fluorid sulfuril difluorid 
EC št.: 220-281-5 
CAS št.: 2699-79-8 

> 994 g/kg 1. januar 
2009 

31. december 2010 31. 
december 

2018 

8 Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
 
(1) proizvod se lahko prodaja samo poklicnim 

uporabnikom, usposobljenim za njegovo 
uporabo, ki ga edini lahko uporabljajo; 

 
(2) predvideni so ustrezni ukrepi za 

zmanjšanje tveganja za 
delavce/uporabnike in druge navzoče 
osebe; 

 
(3) nadzorujejo se koncentracije sulfuril 

fluorida v oddaljenem troposferskem 
ozračju.  

 
Imetniki dovoljenj pošljejo poročila nadzora iz 
točke (3) vsakih pet let, z začetkom 1. januarja 
2009, neposredno Komisiji. 

   994 g/kg 1. julij 
2011 

30. junij 2013 30. junij 
2021 

18 Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) proizvod se prodaja samo poklicnim 
uporabnikom, usposobljenim za njegovo 
uporabo, ki ga edini lahko uporabljajo;  
 
(2) sprejeti je treba ustrezne ukrepe za zaščito 



Št. Splošno ime 
Ime po IUPAC 
Identifikacijske 

številke 

Minimalna 
čistost 

aktivne snovi 
(*) 

Datum 
vključitve 

Rok za uskladitev s 
členom 16(3), 
razen če se 

uporablja katera od 
izjem, navedenih v 

opombi k temu 
naslovu (**) 

Datum 
prenehanja 
veljavnosti 
vključitve 

Vrsta 
izdelka 

Posebne določbe(***) 

zaplinjevalcev in drugih navzočih oseb med 
zaplinjevanjem in prezračevanjem zgradb in 
drugih zaprtih prostorov; 
 
(3) na etiketah in/ali varnostnih listih 
proizvodov se navede, da je treba pred 
zaplinjevanjem zaprtega prostora odstraniti 
vse prehrambene izdelke;  
 
(4) nadzorovati se morajo koncentracije sulfuril 
fluorida v oddaljenem troposferskem ozračju;  
 
(5) imetniki dovoljenj pošljejo poročila nadzora 
iz točke (4) vsakih pet let, z začetkom 
najpozneje pet let po pridobitvi dovoljenja, 
neposredno Komisiji. Meja detekcije za 
analizo je najmanj 0,5 ppt (kar ustreza 2,1 ng 
sulfuril fluorida/m

3
 troposferskega ozračja). 

2 diklofluanid N-

(diklorofluorometilti
o)-N′,N′-dimetil-N-
fenilsulfamid 
EC št.: 214-118-7 
CAS št.: 1085-98-9 

> 96 % m/m 1. marec 
2009 

28. februar 2011 28. februar 
2019 

8 Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
 
(1) proizvode, dovoljene za industrijsko in/ali 

poklicno uporabo, je treba uporabljati z 
ustrezno osebno zaščitno opremo; 

 
(2) zaradi ugotovljenih tveganj za tla je treba 

za zaščito tega ekosistema sprejeti 
ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja; 

 
(3) na etiketah in/ali varnostnih listih 

proizvodov, dovoljenih za industrijsko 
uporabo, se navede, da je treba sveže 
obdelani les po obdelavi hraniti na 
neprepustni trdni podlagi, da se prepreči 
neposredno spiranje proizvodov v tla in da 
se omogoči njihovo zbiranje za ponovno 



Št. Splošno ime 
Ime po IUPAC 
Identifikacijske 

številke 

Minimalna 
čistost 

aktivne snovi 
(*) 

Datum 
vključitve 

Rok za uskladitev s 
členom 16(3), 
razen če se 

uporablja katera od 
izjem, navedenih v 

opombi k temu 
naslovu (**) 

Datum 
prenehanja 
veljavnosti 
vključitve 

Vrsta 
izdelka 

Posebne določbe(***) 

uporabo ali odstranjevanje. 

4 difetialon 3-[3-(4′-
bromo[1,1′bifenil]-4-
il)-1,2,3,4-
tetrahidronaftalen-
1-il]-4-hidroksi-2H-
1-benzotiopiran-2-
on 
EC št.: se ne 
uporablja 
CAS št.: 104653-
34-1 

976 g/kg 1. 
november 

2009 

31. oktober 2011 31. oktober 
2014 

14 Zaradi lastnosti aktivne snovi, ki je potencialno 
obstojna, nagnjena h kopičenju v organizmih 
in toksična ali zelo obstojna in zelo nagnjena h 
kopičenju v organizmih, je treba za aktivno 
snov pred njeno ponovno vključitvijo izvesti 
primerjalno oceno tveganja v skladu z drugim 
pododstavkom člena 10(5)(i) Direktive 
98/8/ES. 
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
 
(1) nominalna koncentracija aktivne snovi v 

proizvodu ne sme presegati 0,0025 % 
m/m, dovoljenje pa se izda samo za 
uporabo pripravljene vabe; 

 
(2) proizvod mora vsebovati averzivno 

sredstvo in po potrebi barvilo; 
 
(3) proizvoda se ne sme uporabljati kot sledilni 

prah; 
 
(4) primarna in sekundarna izpostavljenost 

ljudi, neciljnih živali in okolja se zmanjšata 
z upoštevanjem in uporabo vseh primernih 
in razpoložljivih ukrepov za zmanjšanje 
tveganja. Ti med drugim vključujejo 
omejitev proizvoda za poklicno 
uporabo,določitev največje velikosti 
embalaže ter določitev zahtev za uporabo 
vab, zaščitenih in odpornih proti posegom. 



Št. Splošno ime 
Ime po IUPAC 
Identifikacijske 

številke 

Minimalna 
čistota 

aktivne snovi 
v biocidnem 
proizvodu, 
kakor se 

daje v 
promet 

Datum 
vključitve 

Rok za uskladitev s 
členom 16(3) 

(razen za 
proizvode, ki 

vsebujejo več kot 
eno aktivno snov, 
za katere je rok za 

uskladitev s členom 
16(3) enak roku, 

določenem v zadnji 
odločbi o vključitvi 
njegove aktivne 

snovi) 

Datum 
izteka 

veljavnosti 
vključitve 

Vrsta 
izdelka 

Posebne določbe
(1) 

 

3 klotianidin (E)-1-(2-kloro-1,3-
tiazol-5-ilmetil)-3-
metil-2-
nitrogvanidin  
EC št.: 433-460-1 
CAS št.: 210880-
92-5 

950 g/kg 1. februar 
2010 

31. januar 2012 31. januar 
2020 

8 Pri ocenjevanju vlog za izdajo dovoljenja za 
proizvod se v skladu s členom 5 in Prilogo VI

(2)
  

ocenijo tisti scenariji uporabe oziroma 
izpostavljenosti in/ali populacije, ki niso bili 
reprezentativno obravnavane v oceni tveganja 
na ravni Skupnosti in bi lahko bile 
izpostavljenie proizvodu. Pri izdaji dovoljenja 
za proizvod se oceni tveganja in nato zagotovi, 
da se sprejmejo ustrezni ukrepi ali določijo 
posebni pogoji za zmanjšanje ugotovljenih 
tveganj. Dovoljenje za proizvod se lahko izda 
samo v primeru, ko vloga za izdajo dovoljenja 
dokaže, da je tveganja mogoče zmanjšati na 
sprejemljivo raven.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
Zaradi ugotovljenih tveganj za tla, površinske 
vode in podzemno vodo se dovoljenja ne 
morejo izdati za proizvode za obdelavo lesa, 
namenjenega uporabi na prostem, razen če 
predloženi podatki ne dokažejo, da je proizvod 
v skladu z zahtevami člena 5 in Priloge VI

(2)
, 

po potrebi z uporabo ustreznih ukrepov za 
zmanjšanje tveganja. Zlasti na etiketah in/ali 
varnostnih listih proizvodov, dovoljenih za 
industrijsko uporabo, se navede, da je treba 
sveže obdelani les po obdelavi hraniti na 
neprepustni trdni podlagi, da se prepreči 



Št. Splošno ime 
Ime po IUPAC 
Identifikacijske 

številke 

Minimalna 
čistost 

aktivne snovi 
(*) 

Datum 
vključitve 

Rok za uskladitev s 
členom 16(3), 
razen če se 

uporablja katera od 
izjem, navedenih v 

opombi k temu 
naslovu (**) 

Datum 
prenehanja 
veljavnosti 
vključitve 

Vrsta 
izdelka 

Posebne določbe(***) 

neposredno spiranje proizvodov v tla in da se 
omogoči njihovo zbiranje za ponovno uporabo 
ali odstranjevanje. 

5 etofenproks 3-fenoksibenzil-2-
(4-etoksifenil)-2-
metilpropileter  
EC št.: 407-980-2 
CAS št.: 80844-07-
1 

970 g/kg 1. februar 
2010 

31. januar 2012 31. januar 
2020 

8 Pri ocenjevanju vlog za izdajo dovoljenja za 
proizvod se v skladu s členom 5 in Prilogo VI

(2)
 

ocenijo tisti scenariji uporabe in/ali 
izpostavljenosti in/ali populacije, ki niso bile 
reprezentativno obravnavane v oceni tveganja 
na ravni Skupnosti in bi lahko bile 
izpostavljene proizvodu. Pri izdaji dovoljenja za 
proizvod se oceni tveganja in nato zagotovi, da 
se sprejmejo ustrezni ukrepi ali določijo 
posebni pogoji za zmanjšanje ugotovljenih 
tveganj. Dovoljenje za proizvod se lahko izda 
samo v primeru, ko vloga za izdajo dovoljenja 
dokaže, da je tveganja mogoče zmanjšati na 
sprejemljivo raven.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti  izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
Zaradi ugotovljenega tveganja za delavce se 
proizvodi ne smejo uporabljati vse leto, razen 
če predloženi podatki o dermalni absorpciji ne 
dokažejo, da kronična izpostavljenost ne 
predstavlja nesprejemljivih tveganj. Poleg tega 
je treba proizvode, namenjene uporabi v 
industriji, uporabljati z ustrezno osebno 
zaščitno opremo. 

6 tebukonazol 1-(4-klorofenil)-4,4-
dimetil-3-(1,2,4-
triazol-1-ilmetil) 
pentan-3-ol  
EC št.: 403-640-2 
CAS št.: 107534-
96-3 

950 g/kg 1. april 
2010 

31. marec 2012 | 31. marec 
2020 

8 Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
Zaradi ugotovljenih tveganj za tla in vode je 
treba za zaščito teh segmentov sprejeti 
ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja. Zlasti 
na etiketah in/ali varnostnih listih proizvodov, 



Št. Splošno ime 
Ime po IUPAC 
Identifikacijske 

številke 

Minimalna 
čistost 

aktivne snovi 
(*) 

Datum 
vključitve 

Rok za uskladitev s 
členom 16(3), 
razen če se 

uporablja katera od 
izjem, navedenih v 

opombi k temu 
naslovu (**) 

Datum 
prenehanja 
veljavnosti 
vključitve 

Vrsta 
izdelka 

Posebne določbe(***) 

dovoljenih za industrijsko uporabo, se navede, 
da je treba sveže obdelani les po obdelavi 
hraniti pod streho ali na neprepustni trdni 
podlagi, da se prepreči neposredno spiranje 
proizvodov v tla ali vodo in da se omogoči 
njihovo zbiranje za ponovno uporabo ali 
odstranjevanje.  
 
Poleg tega dovoljenja za proizvod ni mogoče 
izdati za in situ obdelavo lesa na prostem ali 
za les, ki bo v stalnem stiku z vodo, razen če 
se predložijo podatki, ki dokazujejo, da je 
proizvod v skladu z zahtevami člena 5 in 
Priloge VI

(2)
, po potrebi z uporabo ustreznih 

ukrepov za zmanjšanje tveganja. 

7 ogljikov dioksid ogljikov dioksid   
EC št.: 204-696-9  
CAS št.: 124-38-9 

990 ml/l 1. 
november 

2009 

31. oktober 2011 31. oktober 
2019 

14 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vlog za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI

(2) 
oceniti tiste populacije, ki bi lahko 

bile izpostavljene proizvodu ter scenarije 
uporabe ali izpostavljenosti, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na ravni Skupnosti.  
 
Pri izdaji dovoljenja za proizvod se morajo 
oceniti tveganja in nato zagotoviti, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi ali določijo posebni 
pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj.  
 
Dovoljenje za proizvod se lahko izda samo v 
primeru, ko vloga za izdajo dovoljenja dokaže, 
da je tveganja mogoče zmanjšati na 
sprejemljivo raven. 

   990 ml/l 1. 
november 

2012 

31. oktober 2014 31. oktober 
2022 

18 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 



Št. Splošno ime 
Ime po IUPAC 
Identifikacijske 

številke 

Minimalna 
čistost 

aktivne snovi 
(*) 

Datum 
vključitve 

Rok za uskladitev s 
členom 16(3), 
razen če se 

uporablja katera od 
izjem, navedenih v 

opombi k temu 
naslovu (**) 

Datum 
prenehanja 
veljavnosti 
vključitve 

Vrsta 
izdelka 

Posebne določbe(***) 

Prilogo VI oceniti tiste možnosti uporabe ali 
scenarije izpostavljenosti ter tista tveganja za 
dele okolja in prebivalce, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na  ravni Skupnosti.  
 
Pri izdaji dovoljenja za proizvod se morajo 
oceniti tveganja in nato zagotoviti, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi ali določijo posebni 
pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) proizvod se lahko prodaja samo poklicnim 
uporabnikom, usposobljenim za njegovo 
uporabo, ki ga edini lahko uporabljajo; 
 
(2) da bi zagotovili najmanjše tveganje, je 
treba sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito 
uporabnikov, ter po potrebi zagotoviti osebno 
zaščitno opremo;  
 
(3) sprejeti je treba ustrezne ukrepe za zaščito 
navzočih oseb, npr. izključitev iz tretiranega 
območja med fumigacijo. 

8 propikonazol 1 [[2 (2,4-
diklorofenil)-4-
propil-1,3-
dioksolan-2-
il]metil]-1H-1,2,4-
triazol  
EC št.: 262-104-4  
CAS št.: 60207-90-
1 

930 g/kg 1. april 
2010 

31. marec 2012 31. marec 
2020 

8 Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
Glede na ugotovitve ocene tveganja je treba 
proizvode, dovoljene za industrijsko in/ali 
poklicno uporabo, uporabljati z ustrezno 
osebno zaščitno opremo, razen če je v vlogi za 
izdajo dovoljenja dokazano, da se tveganje za 
industrijske in/ali poklicne uporabnike lahko 
zmanjša na sprejemljivo raven z drugimi 



Št. Splošno ime 
Ime po IUPAC 
Identifikacijske 

številke 

Minimalna 
čistost 

aktivne snovi 
(*) 

Datum 
vključitve 

Rok za uskladitev s 
členom 16(3), 
razen če se 

uporablja katera od 
izjem, navedenih v 

opombi k temu 
naslovu (**) 

Datum 
prenehanja 
veljavnosti 
vključitve 

Vrsta 
izdelka 

Posebne določbe(***) 

sredstvi.  
 
Zaradi ugotovljenih tveganj za tla in vode je 
treba za zaščito teh segmentov sprejeti 
ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja. Zlasti 
na etiketah in/ali varnostnih listih proizvodov, 
dovoljenih za industrijsko uporabo, se navede, 
da je treba sveže obdelani les po obdelavi 
hraniti pod streho ali na neprepustni trdni 
podlagi, da se prepreči neposredno spiranje 
proizvodov v tla ali vodo in da se omogoči 
njihovo zbiranje za ponovno uporabo ali 
odstranitev.  
 
Poleg tega se proizvodov ne sme uporabljati 
za in situ obdelavo lesa na prostem ali za les, 
ki bo izpostavljen preperevanju, razen če se 
predložijo podatki, ki dokazujejo, da bo 
proizvod izpolnjeval zahteve iz člena 5 in 
Priloge VI

(2)
, po potrebi z uporabo ustreznih 

ukrepov za zmanjšanje tveganja. 

9 difenakum 3-(3-bifenil-4-il-
1,2,3,4-tetrahidro-1-
naftil)-4-
hidroksikumarin  
EC št.: 259-978-4  
CAS št.: 56073-07-
5 

960 g/kg 1. april 
2010 

31. marec 2012 31. marec 
2015 

14 Zaradi lastnosti aktivne snovi, ki je potencialno 
obstojna, nagnjena h kopičenju v organizmih in 
strupena ali zelo obstojna in zelo nagnjena h 
kopičenju v organizmih, je treba pred njeno 
ponovno vključitvijo izvesti primerjalno oceno 
tveganja v skladu z drugim pododstavkom 
člena 10(5)(i)

(2)
.  

 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) nominalna koncentracija aktivne snovi v 
proizvodih ne sme presegati 75 mg/kg, 
dovoljenje pa se izda samo za uporabo 
pripravljene proizvode; 



Št. Splošno ime 
Ime po IUPAC 
Identifikacijske 

številke 

Minimalna 
čistost 

aktivne snovi 
(*) 

Datum 
vključitve 

Rok za uskladitev s 
členom 16(3), 
razen če se 

uporablja katera od 
izjem, navedenih v 

opombi k temu 
naslovu (**) 

Datum 
prenehanja 
veljavnosti 
vključitve 

Vrsta 
izdelka 

Posebne določbe(***) 

 
(2) proizvodi morajo vsebovati averzivno 
sredstvo in po potrebi barvilo;  
 
(3) proizvodov se ne sme uporabljati kot 
sredstev za posipanje; 
 
(4) primarna in sekundarna izpostavljenost 
ljudi, neciljnih živali in okolja se zmanjšata z 
upoštevanjem in uporabo vseh primernih in 
razpoložljivih ukrepov za zmanjšanje tveganja. 
Ti med drugim vključujejo omejitev proizvoda 
za poklicno uporabo, določitev največje 
velikosti embalaže ter določitev zahtev za 
uporabo vab, zaščitenih in odpornih proti 
posegom. 

10 K-HDO kalijev 
cikloheksilhidroksi 
diazen 1-oksid   
EC: / 
CAS št.: 66603-10-
9 (Ta vnos vključuje 
tudi hidratne oblike 
K-HDO). 

977 g/kg 1. julij 
2010 

30. junij 2012 30. junij 
2020 

8 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI

(2)
 oceniti tiste populacije, ki bi lahko 

bile izpostavljene proizvodu, ter uporabiti tiste 
scenarije izpostavljenosti, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na ravni Skupnosti.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) zaradi možnih tveganj za okolje in delavce 
se proizvodov v skladu s členom 5 in Priloge 
VI

(2)
 ne sme uporabljati drugje kot samo v 

industrijskih, povsem avtomatiziranih in zaprtih 
sistemih, razen če ni v vlogi za izdajo 
dovoljenja dokazano, da se lahko tveganja 
zmanjšajo na sprejemljivo raven; 
 



Št. Splošno ime 
Ime po IUPAC 
Identifikacijske 

številke 

Minimalna 
čistost 

aktivne snovi 
(*) 

Datum 
vključitve 

Rok za uskladitev s 
členom 16(3), 
razen če se 

uporablja katera od 
izjem, navedenih v 

opombi k temu 
naslovu (**) 

Datum 
prenehanja 
veljavnosti 
vključitve 

Vrsta 
izdelka 

Posebne določbe(***) 

(2) glede na ugotovitve ocene tveganja je treba 
proizvode uporabljati z ustrezno osebno 
zaščitno opremo, razen če je v vlogi za izdajo 
dovoljenja dokazano, da je tveganje za 
uporabnike mogoče zmanjšati na sprejemljivo 
raven z drugimi sredstvi; 
 
(3) zaradi ugotovljenih tveganj za majhne 
otroke se proizvodov ne sme uporabljati za 
obdelavo lesa, ki bi lahko prišel v neposreden 
stik z majhnimi otroki. 

11 IPBC 3-jodo-2-propinil 
butilkarbamat   
EC št.: 259-627-5  
CAS št.: 55406-53-
6 

980 g/kg 1. julij 
2010 

30. junij 2012 30. junij 
2020 

8 Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
  
Glede na ugotovitve ocene tveganja je treba 
proizvode, dovoljene za industrijsko in/ali 
poklicno uporabo, uporabljati z ustrezno 
osebno zaščitno opremo, razen če je v vlogi za 
izdajo dovoljenja dokazano, da se tveganja za 
industrijske in/ali poklicne uporabnike lahko 
zmanjšajo na sprejemljivo raven z drugimi 
sredstvi.   
 
Zaradi ugotovljenih tveganj za tla in vode je 
treba za zaščito teh segmentov sprejeti 
ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja. Zlasti 
na etiketah in/ali varnostnih listih proizvodov, 
dovoljenih za industrijsko uporabo, se navede, 
da je treba sveže obdelani les po obdelavi 
hraniti pod streho ali na neprepustni trdni 
podlagi, da se prepreči neposredno spiranje 
proizvodov v tla ali vodo in da se omogoči 
njihovo zbiranje za ponovno uporabo ali 
odstranitev. 

13 tiabendazol 2-tiazol-4-il-1H-
benzoimidazol  

985 g/kg 1. julij 
2010 

30. junij 2012 30. junij 
2020 

8 Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
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EC št.: 205-725-8  
CAS št.: 148-79-8 

 
Glede na ugotovitve ocene tveganja je treba 
proizvode, dovoljene za industrijsko in/ali 
poklicno uporabo, med izvedbo postopkov 
dvojnega vakuuma in potapljanja uporabljati z 
ustrezno osebno zaščitno opremo, razen če je 
v vlogi za izdajo dovoljenja dokazano, da se 
tveganja za industrijske in/ali poklicne 
uporabnike lahko zmanjšajo na sprejemljivo 
raven z drugimi sredstvi.  
 
Zaradi ugotovljenega tveganja za tla in vodo je 
treba za zaščito teh segmentov sprejeti 
ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja. Zlasti 
na etiketah in/ali varnostnih listih proizvodov, 
dovoljenih za industrijsko uporabo, se navede, 
da je treba sveže obdelani les po obdelavi 
hraniti pod streho ali na neprepustni trdni 
podlagi, da se prepreči neposredno spiranje 
proizvodov v tla ali vodo in da se omogoči 
njihovo zbiranje za ponovno uporabo ali 
odstranitev. 
 
Uporaba proizvodov ni dovoljena za in situ 

obdelavo lesa na prostem ali za les, ki bo 
izpostavljen preperevanju, razen če se 
predložijo podatki, ki dokazujejo, da bo 
proizvod izpolnjeval zahteve iz člena 5 in 
Priloge VI

(2)
, po potrebi z uporabo ustreznih 

ukrepov za zmanjšanje tveganja. 

14 tiametoksam tiametoksam  
EC št.: 428-650-4  
CAS št.: 153719-
23-4 

980 g/kg 1. julij 
2010 

30. junij 2012 30. junij 
2020 

8 Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
Glede na ugotovitve ocene tveganja je treba 
proizvode, dovoljene za industrijsko in/ali 
poklicno uporabo, uporabljati z ustrezno 
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osebno zaščitno opremo, razen če je v vlogi za 
izdajo dovoljenja dokazano, da se tveganja za 
industrijske in/ali poklicne uporabnike lahko 
zmanjšajo na sprejemljivo raven z drugimi 
sredstvi.  
 
Zaradi ugotovljenih tveganj za tla in vodo je 
treba za zaščito teh segmentov sprejeti 
ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja. Zlasti 
na etiketah in/ali varnostnih listih proizvodov, 
dovoljenih za industrijsko uporabo, se navede, 
da je treba sveže obdelani les po obdelavi 
hraniti pod streho ali na neprepustni trdni 
podlagi, da se prepreči neposredno spiranje 
proizvoda v tla ali vodo in da se omogoči 
njihovo zbiranje za ponovno uporabo ali 
odstranitev.  
 
Uporaba proizvodov se ne dovoli za in situ 
obdelavo lesa na prostem ali za les, ki bo 
izpostavljen preperevanju, razen če se 
predložijo podatki, ki dokazujejo, da bo 
proizvod izpolnjeval zahteve iz člena 5 in 
Priloge VI

(2)
, po potrebi z uporabo ustreznih 

ukrepov za zmanjšanje tveganja. 

12 klorofacinon klorofacinon  
EC št.: 223-003-0 
CAS št.: 3691-35-8 

978 g/kg 1. julij 
2011 

30. junij 2013 30. junij 
2016 

14 Zaradi ugotovljenega tveganja za neciljne 
živali je treba za aktivno snov pred njeno 
ponovno vključitvijo v to prilogo izvesti 
primerjalno oceno tveganja v skladu z drugim 
pododstavkom člena 10(5)(i) Direktive 
98/8/ES.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) nominalna koncentracija aktivne snovi v 
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proizvodu razen v sledilnem prahu ne sme 
presegati 50 mg/kg, dovoljenje pa se izda 
samo za uporabo pripravljene proizvode; 
 
(2) proizvodi, ki se uporabljajo kot sledilni prah, 
se lahko dajo v promet le, če jih uporabljajo za 
to posebej usposobljeni strokovnjaki;  
 
(3) proizvod mora vsebovati averzivno 
sredstvo in po potrebi barvilo;  
 
(4) primarna in sekundarna izpostavljenost 
ljudi, neciljnih živali in okolja se zmanjšata z 
upoštevanjem in uporabo vseh primernih in 
razpoložljivih ukrepov za zmanjšanje tveganja. 
Ti med drugim vključujejo omejitev proizvoda 
za poklicno uporabo, določitev največje 
velikosti embalaže ter določitev zahtev za 
uporabo vab, zaščitenih in odpornih proti 
posegom. 

15 alfakloraloza (R)-1,2-O-(2,2,2- 
trikloroetiliden)- α-
D-glukofuranoza  
EC št.: 240-016-7 
CAS št.: 15879-93-
3 

825 g/kg 1. julij 
2011 

30. junij 2013 30. junij 
2021 

14 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vlog za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI

(2)
 oceniti le tiste populacije, ki bi 

lahko bile izpostavljene proizvodu ter scenarije 
uporabe ali izpostavljenosti, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na ravni Skupnosti. 
 
Pri izdaji dovoljenja za proizvod se morajo 
oceniti tveganja in nato zagotoviti, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi ali določijo posebni 
pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj.  
 
Dovoljenje za proizvod se lahko izda samo v 
primeru, ko vloga za izdajo dovoljenja dokaže, 
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da je tveganja mogoče zmanjšati na 
sprejemljivo raven.  
 
Zlasti ni mogoče dovoliti uporabe proizvodov 
na prostem, razen če se predložijo podatki, ki 
dokazujejo, da bo proizvod izpolnjeval zahteve 
iz člena 5 in Priloge VI

(2)
, če je potrebno z 

izvajanjem ustreznih ukrepov za zmanjšanje 
tveganja. 
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) nominalna koncentracija aktivne snovi v 
proizvodu ne sme presegati 40 g/kg; 
 
(2) proizvod mora vsebovati averzivno 
sredstvo in barvilo; 
 
(3) dovoljenje se izda samo za uporabo 
pripravljene proizvode, pripravljene za uporabo 
v vabah, zaščitenih in odpornih pred posegi. 

16 brodifakum 3-[3-(4'-
bromobifenil- 4-il)-
1,2,3,4-tetrahidro-1-
naftil]-4- 
hidroksikumarin  
ES št.: 259-980-5  
CAS št.: 56073-10-
0 

950 g/kg 1. februar 
2012 

31. januar 2014 31. januar 
2017 

14 Zaradi lastnosti aktivne snovi, ki je potencialno 
obstojna, nagnjena h kopičenju v organizmih in 
strupena ali zelo obstojna in zelo nagnjena h 
kopičenju v organizmih, je treba za aktivno 
snov pred njeno ponovno vključitvijo v to 
prilogo izvesti primerjalno oceno tveganja v 
skladu z drugim pododstavkom člena 
10(5)(i)

(2)
.  

 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) nominalna koncentracija aktivne snovi v 
proizvodu ne sme presegati 50 mg/kg, 
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dovoljenje pa se izda samo za uporabo 
pripravljene proizvode; 
 
(2) proizvod mora vsebovati averzivno 
sredstvo in po potrebi barvilo;  
 
(3) proizvoda se ne sme uporabljati kot sledilni 
prah;  
 
(4) primarna in sekundarna izpostavljenost 
ljudi, neciljnih živali in okolja se zmanjšata z 
upoštevanjem in uporabo vseh primernih in 
razpoložljivih ukrepov za zmanjšanje tveganja. 
Ti med drugim vključujejo omejitev proizvoda 
za poklicno uporabo, določitev največje 
velikosti embalaže in določitev zahtev za 
uporabo vab, zaščitenih in odpornih proti 
posegom. 

17 bromadiolon 3-[3-(4’-bromo[1,1’-
bifenil]-4-il)-3-
hidroksi-1- fenil 
propil]-4-hidroksi- 
2H-1-benzopiran-2-
on  
EC št.: 249-205-9 
CAS št.: 28772-56-
7 

969 g/kg 1. julij 
2011 

30. junij 2013 30. junij 
2016 

14 Zaradi lastnosti aktivne snovi, ki je potencialno 
obstojna, nagnjena h kopičenju v organizmih in 
strupena ali zelo obstojna in zelo nagnjena h 
kopičenju v organizmih, je treba za aktivno 
snov pred njeno ponovno vključitvijo izvesti 
primerjalno oceno tveganja v skladu z drugim 
pododstavkom člena 10(5)(i)

(2)
.  

 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) nominalna koncentracija aktivne snovi v 
proizvodu ne sme presegati 50 mg/kg, 
dovoljenje pa se izda samo za uporabo 
pripravljene proizvode; 
 
(2) proizvodi morajo vsebovati averzivno 
sredstvo in po potrebi barvilo;  
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(3) proizvoda se ne sme uporabljati kot sledilni 
prah;  
 
(4) primarna in sekundarna izpostavljenost 
ljudi, neciljnih živali in okolja se zmanjšata z 
upoštevanjem in uporabo vseh primernih in 
razpoložljivih ukrepov za zmanjšanje tveganja. 
Ti med drugim vključujejo omejitev proizvoda 
za poklicno uporabo, določitev največje 
velikosti embalaže ter določitev zahtev za 
uporabo vab, zaščitenih in odpornih proti 
posegom. 

18 tiakloprid (Z)-3-(6-kloro-3- 
piridilmetil)-1,3- 
tiazolidin-2-
ilidencianamid 
EC št.: se ne 
uporablja  
CAS št.: 111988-
49-9 

975 g/kg 1. januar 
2010 

Se ne uporablja. 31. 
december 

2019 

8 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI

(2)
 oceniti tiste populacije, ki bi lahko 

bile izpostavljene proizvodu, ter uporabiti tiste 
scenarije uporabe ali izpostavljenosti, ki niso 
bili reprezentativno obravnavani v oceni 
tveganja na ravni Skupnosti.  
 
Pri izdaji dovoljenja za proizvod se morajo 
oceniti tveganja in nato zagotoviti, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi ali določijo posebni 
pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj.  
 
Dovoljenje za proizvod se lahko izda samo v 
primeru, ko vloga za izdajo dovoljenja dokaže, 
da je tveganja mogoče zmanjšati na 
sprejemljivo raven.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) glede na ugotovitve ocene tveganja je treba 
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proizvode, dovoljene za industrijsko in/ali 
poklicno uporabo, uporabljati z ustrezno 
osebno zaščitno opremo, razen če je v vlogi za 
izdajo dovoljenja za proizvod dokazano, da se 
tveganje za industrijske in/ali poklicne 
uporabnike mogoče lahko zmanjša na 
sprejemljivo raven z drugimi sredstvi; 
 
(2) zaradi ugotovljenih tveganj za tla in vode je 
treba za zaščito teh segmentov sprejeti 
ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja. Zlasti 
na etiketah in/ali varnostnih listih proizvodov, 
dovoljenih za industrijsko uporabo, se navede, 
da je treba sveže obdelani les po obdelavi 
hraniti pod streho in/ali na neprepustni trdni 
podlagi, da se prepreči neposredno spiranje 
proizvodov v tla ali vodo in da se omogoči 
njihovo zbiranje za ponovno uporabo ali 
odstranjevanje; 
 
(3) dovoljenje za proizvod se ne more izdati za 
in situ obdelavo lesenih konstrukcij blizu vode, 
saj ni mogoče preprečiti neposrednih izgub v 
vodo, ali za obdelavo lesa, ki bo v stiku s 
površinsko vodo, razen če se predložijo 
podatki, ki dokazujejo, da je proizvod v skladu 
z zahtevami iz člena 5 in Priloge VI

(2)
, po 

potrebi z uporabo ustreznih ukrepov za 
zmanjšanje tveganja. 

19 indoksakarb 
(reakcijska 
zmes S- in R-
enantiomerov 
v razmerju 
75:25) 

Reakcijska zmes 
metil-(S)- in metil-
(R)-7-kloro-2,3,4a,5 
- tetrahidro-2-
[metoksikarbonil-(4-
trifluorometoksi 
fenil) karbamoil] 

796 g/kg 1. januar 
2010 

Se ne uporablja. 31. 
december 

2019 

18 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI

(2)
 oceniti tiste populacije, ki bi lahko 

bile izpostavljene proizvodu, ter uporabiti tiste 
scenarije uporabe ali izpostavljenosti, ki niso 
bili reprezentativno obravnavani v oceni 
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indeno[1,2- e] 
[1,3,4]oksadiazin-
4a-karboksilata (ta 
vnos zajema 
reakcijsko zmes S- 
in R-enantiomerov 
v razmerju 75:25) 
EC št.: se ne 
uporablja  
CAS št.:  
S-enantiomer: 
173584-44-6 in  
R-enantiomer: 
185608-75-7 

tveganja na ravni Skupnosti.  
 
Pri izdaji dovoljenj za proizvode se morajo 
oceniti tveganja in nato zagotoviti, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi ali določijo posebni 
pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj.  
 
Dovoljenje za proizvod se lahko izda samo v 
primeru, ko vloga za izdajo dovoljenja dokaže, 
da je tveganja mogoče zmanjšati na 
sprejemljivo raven.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
Zaradi zmanjšanja možnosti izpostavljenosti 
ljudi, neciljnih vrst in vodnega okolja je treba 
sprejeti ustrezne ukrepe za zmanjšanje 
tveganja. Na etiketah in/ali varnostnih listih 
dovoljenih proizvodov se zlasti navede: 
 
(1) proizvodi se ne hranijo na mestih, ki so 
dosegljiva dojenčkom, otrokom in hišnim 
živalim;  
 
(2) proizvodi se ne hranijo v bližini zunanjih 
odtokov; 
  
(3) neuporabljeni proizvodi se pravilno 
odstranijo in se ne izlivajo v odtok.  
 
Za splošno uporabo se dovolijo samo 
proizvodi, ki so pripravljeni za takojšnjo 
uporabo. 

 
20 

aluminijev 
fosfid, ki 

aluminijev fosfid  
EC št.: 244-088-0 

830 g/kg 1. 
september 

31. avgust 2013 31. avgust 
2021 

14 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
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sprošča fosfin CAS št.: 20859-73-
8 

2011 dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI

(2)
 oceniti tiste populacije, ki bi lahko 

bile izpostavljene proizvodu, ter uporabiti tiste 
scenarije uporabe ali izpostavljenosti, ki niso 
bili reprezentativno obravnavani v oceni 
tveganja na ravni Skupnosti.  
 
Pri izdaji dovoljenja za proizvod se morajo 
oceniti tveganja in nato zagotoviti, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi ali določijo posebni 
pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj.  
 
Dovoljenje za proizvod se lahko izda samo v 
primeru, ko vloga za izdajo dovoljenja dokaže, 
da je tveganja mogoče zmanjšati na 
sprejemljivo raven. Zlasti ni mogoče dovoliti 
uporabe proizvodov v zaprtem prostoru, razen 
če se predložijo podatki, ki dokazujejo, da bo 
proizvod izpolnjeval zahteve iz člena 5 in 
Priloge VI, če je potrebno z izvajanjem 
ustreznih ukrepov za zmanjšanje tveganja.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) proizvod se lahko prodaja samo posebej 
usposobljenim strokovnjakom, ki ga edini lahko 
uporabljajo; 
 
(2) zaradi ugotovljenih tveganj za uporabnike 
je treba uporabljati ustrezne ukrepe za 
zmanjšanje tveganja. Ti med drugim 
vključujejo uporabo ustrezne osebne zaščitne 
opreme, uporabo dozatorjev in pakiranje 
proizvoda v obliki, ki izpostavljenost 
uporabnikov zmanjša na sprejemljivo raven; 
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(3) zaradi ugotovljenih tveganj za kopenske 
neciljne vrste je treba uporabljati ustrezne 
ukrepe za zmanjšanje tveganja. Ti med drugim 
vključujejo neuporabo proizvoda na območjih, 
kjer so poleg ciljnih vrst prisotni tudi drugi 
sesalci, ki živijo pod zemljo. 

   830 g/kg 1. februar 
2012 

31. januar 2014 31. januar 
2022 

18 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti tiste populacije, ki bi lahko 
bile izpostavljene proizvodu ter uporabiti tiste 
scenarije uporabe ali izpostavljenosti, ki niso 
bili reprezentativno obravnavani v oceni 
tveganja na ravni Skupnosti. Po potrebi se 
zlasti oceni uporaba na prostem.  
 
Pri izdaji dovoljenja za proizvod se morajo 
zagotoviti ustrezni preskusi za ugotavljanje 
ostankov, da se omogoči ocena tveganja za 
potrošnike, in da se sprejmejo ustrezni ukrepi 
ali določijo posebni pogoji za zmanjšanje 
ugotovljenih tveganj.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) proizvod se lahko dobavlja samo poklicnim 
uporabnikom, usposobljenim za njegovo 
uporabo, ki ga edini lahko uporabljajo, v obliki 
za uporabo pripravljenega proizvoda; 
  
(2) zaradi ugotovljenih tveganj za uporabnike 
se morajo uporabiti ustrezni ukrepi za 
zmanjšanje tveganja. Ti med drugim 
vključujejo uporabo ustrezne osebne zaščitne 
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opreme in opreme za zaščito dihal, uporabo 
nanašalcev in pakiranje proizvoda v obliko, ki 
izpostavljenost uporabnikov zmanjša na 
sprejemljivo raven. Pri uporabi v zaprtih 
prostorih vključujejo ukrepi tudi zaščito 
uporabnikov in delavcev med zaplinjevanjem, 
zaščito delavcev pri ponovnem vstopu v 
prostore (po končanem zaplinjevanju) in 
zaščito morebitnih navzočih pred uhajanjem 
plina; 
(3) za proizvode, ki vsebujejo aluminijev fosfid 
in lahko puščajo ostanke v živilih ali krmi, 
morajo oznake in/ali varnostni listi dovoljenih 
proizvodov vsebovati navodila za uporabo, kot 
je upoštevanje karence, ki zagotavljajo 
skladnost z  določbami člena 18 Uredbe (ES) 
št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 70, 16.3.2005, str. 1.). 

21 fenpropimorf (+/-)-cis-4-[3-(p-
terc-butilfenil)-2-
metilpropil]-2,6- 
dimetilmorfolin  
EC št.: 266-719-9 
CAS št.: 67564-91-
4 

930 g/kg 1. julij 
2011 

30. junij 2013 30. junij 
2021 

8 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI

(2)
 oceniti tiste populacije, ki bi lahko 

bile izpostavljene proizvodu, ter uporabiti tiste 
scenarije uporabe ali izpostavljenosti, ki niso 
bili reprezentativno obravnavani v oceni 
tveganja na ravni Skupnosti.  
 
Pri izdaji dovoljenja za proizvod se morajo 
oceniti tveganja in nato zagotoviti, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi ali določijo posebni 
pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj.  
 
Dovoljenje za proizvod se lahko izda samo v 
primeru, ko vloga za izdajo dovoljenja dokaže, 
da je tveganja mogoče zmanjšati na 
sprejemljivo raven.   
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Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) glede na ugotovitve ocene tveganja je treba 
proizvode, dovoljene za industrijsko uporabo, 
uporabljati z ustrezno osebno zaščitno 
opremo, razen če je v vlogi za izdajo 
dovoljenja za proizvod dokazano, da se 
tveganje za industrijske uporabnike mogoče 
lahko zmanjša na sprejemljivo raven z drugimi 
sredstvi; 
 
(2) zaradi ugotovljenih tveganj za tla in vodo je 
treba za zaščito teh segmentov sprejeti 
ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja. Zlasti 
na etiketah in/ali varnostnih listih proizvodov, 
dovoljenih za industrijsko uporabo, se navede, 
da je treba sveže obdelani les po obdelavi 
hraniti pod streho in/ali na neprepustni trdni 
podlagi, da se prepreči neposredno spiranje 
proizvodov v tla ali vodo, in da se omogoči 
njihovo zbiranje za ponovno uporabo ali 
odstranjevanje. 

22 borova kislina borova kislina  
EC št.: 233-139-2 
CAS št.: 10043-35-
3 

990 g/kg 1. 
september 

2011 

31. avgust 2013 31. avgust 
2021 

8 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI

(2)
 oceniti tiste populacije, ki bi lahko 

bile izpostavljene proizvodu ter uporabiti tiste 
scenarije uporabe ali izpostavljenosti, ki niso 
bili reprezentativno obravnavani v oceni 
tveganja na ravni Skupnosti.  
 
Pri izdaji dovoljenja za proizvod se morajo 
oceniti tveganja in nato zagotoviti, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi ali določijo posebni 
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pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj.  
 
Dovoljenje za proizvod se lahko izda samo v 
primeru, ko vloga za izdajo dovoljenja dokaže, 
da je tveganja mogoče zmanjšati na 
sprejemljivo raven.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) proizvode, dovoljene za industrijsko in 
poklicno uporabo, je treba uporabljati z 
ustrezno osebno zaščitno opremo, razen če je 
v vlogi za izdajo dovoljenja za proizvod 
dokazano, da se tveganje za industrijske in/ali 
poklicne uporabnike mogoče lahko zmanjša na 
sprejemljivo raven z drugimi sredstvi; 
 
(2) zaradi ugotovljenega tveganja za tla in 
vode proizvodov ni dovoljeno uporabljati za in 
situ obdelavo lesa na prostem in za les, ki bo 
izpostavljen preperevanju, razen če se  
predložijo podatki, ki dokazujejo, da bo 
proizvod izpolnjeval zahteve iz člena 5 in 
Priloge VI

(2)
, po potrebi z uporabo ustreznih 

ukrepov za zmanjšanje tveganja. Zlasti na 
etiketah in/ali varnostnih listih proizvodov, 
dovoljenih za industrijsko uporabo, se navede, 
da je treba sveže obdelani les po obdelavi 
hraniti pod streho in/ali na neprepustni trdni 
podlagi, da se prepreči neposredno spiranje 
proizvodov v tla ali vodo, in da se omogoči 
njihovo zbiranje za ponovno uporabo ali 
odstranjevanje. 

23 borov oksid diborov trioksid  
EC št.: 215-125-8 

975 g/kg 1. 
september 

31. avgust 2013 31. avgust 
2021 

8 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
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CAS št.: 1303-86-2 2011 dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI

(2)
 oceniti tiste populacije, ki bi lahko 

bile izpostavljene proizvodu, ter uporabiti tiste 
scenarije uporabe ali izpostavljenosti, ki niso 
bili reprezentativno obravnavani v oceni 
tveganja na ravni Skupnosti.  
 
Pri izdaji dovoljenja za proizvod se morajo 
oceniti tveganja in nato zagotoviti, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi ali določijo posebni 
pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj.  
 
Dovoljenje za proizvod se lahko izda samo v 
primeru, ko vloga za izdajo dovoljenja dokaže, 
da je tveganja mogoče zmanjšati na 
sprejemljivo raven.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
 
(1) proizvode, dovoljene za industrijsko in 
poklicno uporabo, je treba uporabljati z 
ustrezno osebno zaščitno opremo, razen če je 
v vlogi za izdajo dovoljenja za proizvod 
dokazano, da se tveganje za industrijske in/ali 
poklicne uporabnike mogoče lahko zmanjša na 
sprejemljivo raven z drugimi sredstvi; 
 
(2) zaradi ugotovljenih tveganj za tla in vodo 
proizvodov ni dovoljeno uporabljati za in situ 
obdelavo lesa na prostem in za les, ki bo 
izpostavljen preperevanju, razen če se 
predložijo podatki, ki dokazujejo, da bo 
proizvod izpolnjeval zahteve iz člena 5 in 
Priloge VI

(2)
, po potrebi z uporabo ustreznih 

ukrepov za zmanjšanje tveganja. Zlasti na 
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etiketah in/ali varnostnih listih proizvodov, 
dovoljenih za industrijsko uporabo, se navede, 
da je treba sveže obdelani les po obdelavi 
hraniti pod streho in/ali na neprepustni trdni 
podlagi, da se prepreči neposredno spiranje 
proizvoda v tla ali vodo, in da se omogoči 
njihovo zbiranje za ponovno uporabo ali 
odstranjevanje. 

24 dinatrijev 
tetraborat 

dinatrijev tetraborat  
EC št.: 215-540-4  
CAS št. 
(brezvoden):  
1330-43-4  
CAS št. 
(pentahidrat): 
12179-04-3  
CAS št. 
(dekahidrat):  
1303-96-4 

990 g/kg 1. 
september 

2011 

31. avgust 2013 31. avgust 
2021 

8 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI

(2)
  oceniti tiste populacije, ki bi lahko 

bile izpostavljene proizvodu, ter uporabiti tiste 
scenarije izpostavljenosti, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na ravni Skupnosti.  
 
Pri izdaji dovoljenja za proizvod se morajo 
oceniti tveganja in nato zagotoviti, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi ali določijo posebni 
pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj.  
 
Dovoljenje za proizvod se lahko izda samo v 
primeru, ko vloga za izdajo dovoljenja dokaže, 
da je tveganja mogoče zmanjšati na 
sprejemljivo raven.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
 
(1) proizvode, dovoljene za industrijsko in 
poklicno uporabo, je treba uporabljati z 
ustrezno osebno zaščitno opremo, razen če je 
v vlogi za izdajo dovoljenja za proizvod 
dokazano, da se tveganje za industrijske in/ali 
poklicne uporabnike mogoče lahko zmanjša na 
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sprejemljivo raven z drugimi sredstvi; 
 
(2) zaradi ugotovljenih tveganj za tla in vode 
proizvodov ni dovoljeno uporabljati za in situ 
obdelavo lesa na prostem in za les, ki bo 
izpostavljen preperevanju, razen če se 
predložijo podatki, ki dokazujejo, da bo 
proizvod izpolnjeval zahteve iz člena 5 in 
Priloge VI

(2)
, po potrebi z uporabo ustreznih 

ukrepov za zmanjšanje tveganja. Zlasti na 
etiketah in/ali varnostnih listih proizvodov, 
dovoljenih za industrijsko uporabo, se navede, 
da je treba sveže obdelani les po obdelavi 
hraniti pod streho in/ali na neprepustni trdni 
podlagi, da se prepreči neposredno spiranje 
proizvodov v tla ali vodo in da se omogoči 
njihovo zbiranje za ponovno uporabo ali 
odstranjevanje. 

25 dinatrijev 
oktaborat 
tetrahidrat 

dinatrijev oktaborat 
tetrahidrat  
EC št.: 234-541-0 
CAS št.: 12280-03-
4 

975 g/kg 1. 
september 

2011 

31. avgust 2013 31. avgust 
2021 

8 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI

(2)
  oceniti tiste populacije, ki bi lahko 

bile izpostavljene proizvodu, ter uporabiti tiste 
scenarije uporabe ali izpostavljenosti, ki niso 
bili reprezentativno obravnavani v oceni 
tveganja na ravni Skupnosti.  
 
Pri izdaji dovoljenja za proizvod se morajo 
oceniti tveganja in nato zagotoviti, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi ali določijo posebni 
pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj.  
 
Dovoljenje za proizvod se lahko izda samo v 
primeru, ko vloga za izdajo dovoljenja dokaže, 
da je tveganja mogoče zmanjšati na 
sprejemljivo raven.  
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Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
 
(1) proizvode, dovoljene za industrijsko in 
poklicno uporabo, je treba uporabljati z 
ustrezno osebno zaščitno opremo, razen če je 
v vlogi za izdajo dovoljenja za proizvod 
dokazano, da se tveganje za industrijske in/ali 
poklicne uporabnike mogoče lahko zmanjša na 
sprejemljivo raven z drugimi sredstvi; 
 
(2) zaradi ugotovljenih tveganj za tla in vode 
proizvodov ni dovoljeno uporabljati za in situ 
obdelavo lesa na prostem in za les, ki bo 
izpostavljen preperevanju, razen če se 
predložijo podatki, ki dokazujejo, da bo 
proizvod izpolnjeval zahteve iz člena 5 in 
Priloge VI

(2)
, po potrebi z uporabo ustreznih 

ukrepov za zmanjšanje tveganja. Zlasti na 
etiketah in/ali varnostnih listih proizvodov, 
dovoljenih za industrijsko uporabo, se navede, 
da je treba sveže obdelani les po obdelavi 
hraniti pod streho in/ali na neprepustni trdni 
podlagi, da se prepreči neposredno spiranje 
proizvodov v tla ali vodo, in da se omogoči 
njihovo zbiranje za ponovno uporabo ali 
odstranjevanje. 

26 magnezijev 
fosfid, ki 
sprošča fosfin 

trimagnezijev 
difosfid  
ES št.: 235-023-7  
CAS št: 12057-74-8 

880 g/kg 1. februar 
2012 

31. januar 2014 31. januar 
2022 

18 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vlog za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti tiste populacije, ki bi lahko 
bile izpostavljene proizvodu ter uporabiti tiste 
scenarije uporabe ali izpostavljenosti, ki niso 
bili reprezentativno obravnavani v oceni 
tveganja na ravni Skupnosti. Po potrebi se 
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zlasti oceni uporaba na prostem.  
 
Pri izdaji dovoljenja za proizvod se morajo 
zagotoviti ustrezni preskusi za ugotavljanje 
ostankov, da se omogoči ocena tveganja za 
potrošnike, in da se sprejmejo ustrezni ukrepi 
ali določijo posebni pogoji za zmanjšanje 
ugotovljenih tveganj.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) proizvod se lahko dobavi samo poklicnim 
uporabnikom, usposobljenim za njegovo 
uporabo, ki ga edini lahko uporabljajo, v obliki 
za uporabo pripravljenega proizvoda; 
  
(2) zaradi ugotovljenih tveganj za uporabnike 
se morajo uporabiti ustrezni ukrepi za 
zmanjšanje tveganja. Ti med drugim 
vključujejo uporabo ustrezne osebne zaščitne 
opreme in opreme za zaščito dihal, uporabo 
nanašalcev in pakiranje proizvoda v obliko, ki 
izpostavljenost uporabnikov zmanjša na 
sprejemljivo raven. Pri uporabi v zaprtih 
prostorih vključujejo ukrepi tudi zaščito 
uporabnikov in delavcev med zaplinjevanjem, 
zaščito delavcev pri ponovnem vstopu v 
prostore (po končanem zaplinjevanju) in 
zaščito morebitnih navzočih pred uhajanjem 
plina; 
 
(3) za proizvode, ki vsebujejo magnezijev 
fosfid in lahko puščajo ostanke v živilih ali krmi, 
morajo oznake in/ali varnostni listi dovoljenih 
proizvodov vsebovati navodila za uporabo, kot 
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je upoštevanje karence, ki zagotavljajo 
skladnost z določbami iz člena 18 Uredbe (ES) 
št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 70, 16.3.2005, str. 1). 

30 akrolein akrilaldehid  
ES št.: 203-453-4  
CAS št: 107-02-8 

913 g/kg 1. 
september 

2010 

se ne uporablja 31. avgust 
2020 

12 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vlog za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti tiste populacije, ki bi lahko 
bile izpostavljene proizvodu ter uporabiti tiste 
scenarije uporabe ali izpostavljenosti, ki niso 
bili reprezentativno obravnavani v oceni 
tveganja na ravni Skupnosti.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) odpadne vode, ki vsebujejo akrolein, se 
morajo spremljati pred izpustom, razen če se 
lahko dokaže, da je tveganje za okolje mogoče 
zmanjšati z drugimi sredstvi. Če je potrebno, 
se zaradi tveganja za morsko okolje odpadne 
vode hrani v ustreznih cisternah ali 
rezervoarjih ali ustrezno predela pred 
izpustom; 
  
(2) proizvode, ki se dovoljuje za industrijsko 
in/ali poklicno uporabo se mora uporabljati z 
ustrezno osebno zaščitno opremo in z 
izvajanjem varnostnih postopkov, razen če ni v 
vlogi za izdajo dovoljenja dokazano, da se 
tveganja za industrijske in/ali poklicne 
uporabnike lahko zmanjšajo na sprejemljivo 
raven z drugimi sredstvi. 

32 varfarin (RS)-4-hidroksi-3- 
(3-okso-1-fenilbutil) 
kumarin  

990 g/kg 1. februar 
2012 

31. januar 2014 31. januar 
2017 

14 Pred ponovno vključitvijo aktivne snovi v to 
prilogo je treba izvesti primerjalno oceno 
tveganja v skladu z drugim pododstavkom 
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ES št: 201-377-6   
CAS št: 81-81-2 

člena 10(5)(i)
(2)

.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) nominalna koncentracija aktivne snovi v 
proizvodu ne sme presegati 790 mg/kg, 
dovoljenje pa se izda samo za uporabo 
pripravljene proizvode; 
 
(2) proizvod mora vsebovati averzivno 
sredstvo in po potrebi barvilo;  
 
(3) primarna in sekundarna izpostavljenost 
ljudi, neciljnih živali in okolja se zmanjšata z 
upoštevanjem in uporabo vseh primernih in 
razpoložljivih ukrepov za zmanjšanje tveganja. 
Ti med drugim vključujejo omejitev proizvoda 
za poklicno uporabo, določitev največje 
velikosti embalaže ter določitev zahtev za 
uporabo vab, zaščitenih in odpornih proti 
posegom. 

33 varfarin natrij natrijev 2-okso-3-
(3- okso-1-fenilbutil) 
kromen-4-olat  
ES št: 204-929-4   
CAS št: 129-06-6 

910 g/kg 1. februar 
2012 

31. januar 2014 31. januar 
2017 

14 Pred ponovno vključitvijo aktivne snovi v to 
prilogo je treba izvesti primerjalno oceno 
tveganja v skladu z drugim pododstavkom 
člena 10(5)(i)

(2)
.  

 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) nominalna koncentracija aktivne snovi v 
proizvodu ne sme presegati 790 mg/kg, 
dovoljenje pa se izda samo za uporabo 
pripravljene proizvode; 
 
(2) proizvod mora vsebovati averzivno 



Št. Splošno ime 
Ime po IUPAC 
Identifikacijske 

številke 

Minimalna 
čistost 

aktivne snovi 
(*) 

Datum 
vključitve 

Rok za uskladitev s 
členom 16(3), 
razen če se 

uporablja katera od 
izjem, navedenih v 

opombi k temu 
naslovu (**) 

Datum 
prenehanja 
veljavnosti 
vključitve 

Vrsta 
izdelka 

Posebne določbe(***) 

sredstvo in po potrebi barvilo;  
 
(3) primarna in sekundarna izpostavljenost 
ljudi, neciljnih živali in okolja se zmanjšata z 
upoštevanjem in uporabo vseh primernih in 
razpoložljivih ukrepov za zmanjšanje tveganja. 
Ti med drugim vključujejo omejitev proizvoda 
za poklicno uporabo, določitev največje 
velikosti embalaže ter določitev zahtev za 
uporabo vab, zaščitenih in odpornih pred 
posegi. 

34 dazomet tetrahidro-3,5-
dimetil- 1,3,5-
tiadiazin-2-tion  
EC št.: 208-576-7 
CAS št.: 533-74-4 

960 g/kg 1. avgust 
2012 

31. julij 2014 31. julij 2022 8 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti tisti scenariji uporabe ali 
izpostavljenosti ter tista tveganja za dele okolja 
in prebivalce, ki niso bila reprezentativno 
obravnavana v oceni tveganja na ravni 
Skupnosti. Kjer je pomembno, se predvsem 
ocenijo vse vrste uporabe, razen poklicne 
uporabe na odprtem za sanacijo lesenih 
drogov z vstavitvijo granul.  
 
Za izdajo dovoljenja mora biti izpolnjen 
naslednji pogoj:  
 
- proizvod, ki je dovoljen za industrijsko in/ali 
poklicno uporabo se uporablja z ustrezno 
osebno zaščitno opremo, razen če je v vlogi za 
izdajo dovoljenja dokazano, da je tveganje za 
industrijske in/ali poklicne uporabnike mogoče 
zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi 
sredstvi. 

35 N,N-dietil-
meta- toluamid 

N,N-dietil-m- 
toluamid  
EC št.: 205-149-7  

970 g/kg 1. avgust 
2012 

31. julij 2014 31. julij 2022 19 Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
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CAS št.: 134-62-3 (1) primarna izpostavljenost ljudi se do 
skrajnosti zmanjša z upoštevanjem in uporabo 
ustreznih ukrepov za zmanjšanje tveganja, 
vključno z navodili za količino in pogostostjo 
nanosa proizvoda na človeško kožo, kjer je 
ustrezno;  
 
(2) na oznakah proizvodov, ki so namenjeni 
uporabi na človeški koži, laseh ali oblačilih, je 
treba navesti, da je proizvod namenjen le za 
omejeno uporabo pri otrocih od dveh do 
dvanajstih let, ni pa namenjen za uporabo pri 
otrocih, mlajših od dveh let; razen če se v vlogi 
za izdajo dovoljenja dokaže, da bo proizvod 
brez teh ukrepov izpolnjeval zahteve iz člena 5 
in Priloge VI;  
 
(3) proizvodi morajo vsebovati denaturante. 

36 metoflutrin izomer RTZ: 
2,3,5,6-tetrafluoro-
4-(metoksimetil) 
benzil-(1R,3R)-2,2-
dimetil-3-(Z)- (prop-
1-enil)ciklopropan 
karboksilat  
EC št.: ni podatka 
CAS št.: 240494-
71-7  
 
Vsota izomerov: 
2,3,5,6-tetrafluoro-
4-(metoksimetil) 
benzil (EZ)-
(1RS,3RS;1SR,3S
R)-2,2-dimetil-3- 
prop-1-enilciklo- 

Aktivna snov 
je v skladu z 
obema 
naslednjima 
najnižjima 
vrednostima 
čistosti:  
 
Izomer RTZ 
754 g/kg  
 
Vsota 
izomerov 
930 g/kg 

1. maj 
2011 

Se ne uporablja 30. april 
2021 

18 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti tisti scenariji uporabe ali 
izpostavljenosti ter tista tveganja za dele okolja 
in prebivalce, ki niso bili reprezentativno 
obravnavani v oceni tveganja na ravni 
Skupnosti. 
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propankarboksilat 
EC št.: ni podatka 
CAS št.: 240494-
70-6 

37 spinosad EC št.: 434-300-1 
CAS št.: 168316-
95-8  
 
Spinosad je zmes 
50–95 % spinosina 
A in 5–50 % 
spinosina D.  
 
Spinosin A 

(2R,3aS,5aR,5bS,9
S,13S,14R,16aS,16
bR)-2-[(6-deoksi-
2,3,4-tri-O- metil-α-
L-manopiranosil) 
oksi]-13- [[(2R,5S, 
6R)-5-(dimetil- 
amino)tetrahidro- 6-
metil-2H-piran-2-
il]oksi]-9- etil-
2,3,3a,5a,5b,6, 
9,10,11,12,13, 
14,16a,16b-
tetradekahidro-14- 
metil-1H-as-
indaceno[3,2-d] 
oksaciklododecin-
7,15-dion  
CAS št.: 131929-
60-7  
 
Spinosin D 

850 g/kg 1. 
november 

2012 

31. oktober 2014 31. oktober 
2022 

18 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti tiste možnosti uporabe ali 
scenarije izpostavljenosti ter tista tveganja za 
dele okolja in prebivalce, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na ravni Skupnosti.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) pogoj za izdajo dovoljenja so ustrezni 
ukrepi za zmanjševanje tveganja. Zlasti se 
proizvodi, za katere je izdano dovoljenje za 
poklicno uporabo z razprševanjem, uporabljajo 
z ustrezno osebno zaščitno opremo, razen če 
je v vlogi za izdajo dovoljenja dokazano, da se 
tveganje za poklicne uporabnike lahko 
zmanjša na sprejemljivo raven z drugimi 
sredstvi;  
 
(2) za proizvode, ki vsebujejo spinosad in 
zaradi katerih se lahko pojavijo ostanki v hrani 
ali krmi, je treba preveriti potrebo po določitvi 
novih in/ali spremembi obstoječih mejnih 
vrednosti ostankov v skladu z Uredbo (ES) št. 
470/2009 in/ali Uredbo (ES) št. 396/ 2005 ter 
sprejeti morebitne ustrezne ukrepe za 
zmanjševanje tveganj, s katerimi se zagotovi, 
da se veljavne mejne vrednosti ostankov ne 
prekoračijo. 
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(2S,3aR,5aS,5bS,9
S,13S,14R,16aS,16
bS)-2-[(6-deoksi-
2,3,4-tri-O- metil-α-
L-manopiranosil) 
oksi]-13- [[(2R,5S, 
6R)-5-
(dimetilamino) 
tetrahidro-6-metil-
2H-piran-2-il]oksi]-
9- etil-2,3,3a,5a,5b, 
6,9,10,11,12,13, 
14,16a,16b-tetra 
dekahidro-4,14- 
dimetil-1H-as-
indaceno[3,2-d] 
oksaciklododecin-
7,15-dion  
CAS št.: 131929-
63-0 

38 bifentrin Ime po IUPAC:  
2-metilbifenil-3-
ilmetil (1RS)-cis-3- 
[(Z)-2-kloro-3,3,3-
trifloroprop-1-enil]-
2,2- dimetilciklo- 
propankarboksilat  
EC št.: ni podatka  
CAS št.: 82657-04-
3 

911 g/kg 1. februar 
2013 

31. januar 2015 31. januar 
2023 

8 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti tisti scenariji uporabe ali 
izpostavljenosti ter tista tveganja za dele okolja 
in prebivalce, ki niso bili reprezentativno 
obravnavani v oceni tveganja na ravni 
Skupnosti.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
 
(1) dovoljenje za proizvod se izda samo za 
industrijsko ali poklicno uporabo, razen če se v 
vlogi za izdajo dovoljenja za proizvod dokaže, 
da se lahko tveganja za nepoklicne uporabnike 
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zmanjšajo na sprejemljivo raven v skladu s 
členom 5 in Prilogo VI;  
 
(2) proizvod z dovoljenjem za industrijsko ali 
poklicno uporabo je treba uporabljati z 
ustrezno osebno zaščitno opremo, razen če se 
v vlogi za izdajo dovoljenja za proizvod 
dokaže, da je tveganje za industrijske ali 
poklicne uporabnike mogoče zmanjšati na 
sprejemljivo raven z drugimi sredstvi; 
 
 (3) sprejeti je treba primerne ukrepe za 
blažitev tveganja za varovanje tal in vodnih 
ekosistemov. Zlasti se na oznakah in po 
potrebi na varnostnih listih proizvodov, katerih 
uporaba je dovoljena, navede, da je treba 
sveže obdelani les po obdelavi hraniti pod 
streho in/ali na neprepustni trdni podlagi, da se 
prepreči neposredno spiranje proizvodov v tla 
ali vodo, in da je treba morebitne ostanke, 
nastale pri uporabi proizvodov, zbirati za 
ponovno uporabo ali odstranjevanje. 
 
Uporaba proizvodov se ne dovoli za obdelavo 
lesa na prostem na kraju samem ali za les, ki 
bo trajno izpostavljen vremenskim pojavom 
oziroma zaščiten pred vremenskimi pojavi, 
vendar izpostavljen vlagi, razen če se 
predložijo podatki, ki dokazujejo, da bo 
proizvod izpolnjeval zahteve iz člena 5 in 
Priloge VI, po potrebi z uporabo ustreznih 
ukrepov za zmanjšanje tveganja. 

39 (Z,E)-
tetradeka- 
9,12-dienil 
acetat 

(9Z,12E)-tetradeka- 
9,12-dien-1-il acetat 
EC št.: se ne 
uporablja  

977 g/kg 1. februar 
2013 

31. januar 2015 31. januar 
2023 

19 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti možnosti uporabe ali 
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CAS št. : 30507-70-
1 

scenarije izpostavljenosti ter tveganja za dele 
okolja in prebivalce, ki niso bili reprezentativno 
obravnavani v oceni tveganja na ravni 
Skupnosti.  
 
Za izdajo dovoljenja mora biti izpolnjen 
naslednji pogoj: 
  
- na oznakah za biocidne proizvode, ki 
vsebujejo (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil acetat, se 
navede, da se ti proizvodi ne smejo uporabljati 
v prostorih, kjer se nahaja nepakirana hrana ali 
krma. 

40 fenoksikarb Ime po IUPAC: etil 
[2-(4- fenoksifeno 
ksi)etil]karbamat  
EC št.: 276-696-7 
CAS št.: 72490-01-
8 

960 g/kg 1. februar 
2013 

31. januar 2015 31. januar 
2023 

8 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti tiste možnosti uporabe ali 
scenarije izpostavljenosti ter tveganja za dele 
okolja in prebivalce, ki niso bili reprezentativno 
obravnavani v oceni tveganja na ravni 
Skupnosti.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) sprejmejo se primerni ukrepi za blažitev 
tveganja za varovanje tal in vodnih 
ekosistemov. Zlasti se na oznakah in po 
potrebi na varnostnih listih dovoljenih 
pripravkov navede, da se sveže obdelani les 
po obdelavi hrani pod streho in/ali na pokriti 
neprepustni trdni podlagi, da se prepreči 
neposredno spiranje pripravkov v tla ali vodo, 
ter da se ostanki proizvodov zbirajo za 
ponovno uporabo ali odstranjevanje; 
 



Št. Splošno ime 
Ime po IUPAC 
Identifikacijske 

številke 

Minimalna 
čistost 

aktivne snovi 
(*) 

Datum 
vključitve 

Rok za uskladitev s 
členom 16(3), 
razen če se 

uporablja katera od 
izjem, navedenih v 

opombi k temu 
naslovu (**) 

Datum 
prenehanja 
veljavnosti 
vključitve 

Vrsta 
izdelka 

Posebne določbe(***) 

(2) uporaba proizvodov se ne dovoli za 
obdelavo lesa, namenjenega za konstrukcije 
na prostem, ki se nahajajo blizu vode ali nad 
njo, razen če se predložijo podatki, ki 
dokazujejo, da bo proizvod izpolnjeval zahteve 
iz člena 5 in Priloge VI, po potrebi z uporabo 
ustreznih ukrepov za zmanjševanje tveganja. 

41 nonanojska 
kislina, 
pelargonska 
kislina 

Ime po IUPAC: 
nonanojska kislina 
EC št.: 203-931-2 
CAS št.: 112-05-0 

896 g/kg 1. februar 
2013 

31. januar 2015 31. januar 
2023 

19 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti možnosti uporabe ali 
scenarije izpostavljenosti ter tveganja za dele 
okolja in prebivalce, ki niso bili reprezentativno 
obravnavani v oceni tveganja na ravni 
Skupnosti. 

    1. oktober 
2014 

30. september 
2016 

30. 
september 

2024 

2 Kadar je za določen proizvod to potrebno se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti tiste možnosti uporabe ali 
scenarije izpostavljenosti ter  tista tveganja za 
skupine prebivalstva in dele okolja, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na ravni Unije.  
 
Izdaja dovoljenja za proizvod za nepoklicno 
uporabo je odvisna od ustreznosti embalaže, 
oblikovane za zmanjšanje izpostavljenosti 
uporabnika, razen če v vlogi za izdajo 
dovoljenja ni dokazano, da se tveganja za 
človeško zdravje lahko zmanjšajo na 
sprejemljivo raven z drugimi sredstvi. 

42 imidakloprid (2E)-1-[(6-
kloropiridin-3-il) 
metil]-N-nitroimida-
zolidin-2-imin  
EC št.: 428-040-8 

970 g/kg 1. julij 
2013 

30. junij 2015 30. junij 
2023 

18 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti tiste možnosti uporabe ali 
scenarije izpostavljenosti ter tista tveganja za 
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CAS št.: 138261-
41-3 

skupine prebivalstva in dele okolja, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na  ravni Skupnosti.  
 
Proizvodi se ne smejo uporabljati za objekte za 
namestitev živali, kjer se izpustov v napravo za 
čiščenje odplak ali neposrednih izpustov v 
površinske vode ne da preprečiti, razen če se 
predložijo podatki, ki dokazujejo, da bo 
proizvod izpolnjeval zahteve iz člena 5 in 
Priloge VI, če je potrebno z izvajanjem 
ustreznih ukrepov za zmanjševanje tveganja.  
 
Pri izdaji dovoljenja se sprejmejo ustrezni 
ukrepi za zmanjševanje tveganja. Zlasti se 
sprejmejo primerni ukrepi za zmanjšanje 
tveganja, s katerimi se zmanjša morebitna 
izpostavitev dojenčkov in otrok.  
 
Za proizvode, ki vsebujejo imidakloprid in 
lahko puščajo ostanke v živilih ali krmi, se 
mora preveriti potreba po določitvi novih ali 
spremembi že obstoječih najvišjih mejnih 
vrednosti ostankov v skladu z Uredbo (ES) št. 
470/2009 ali Uredbo (ES) št. 396/2005 in 
sprejeti vse primerne ukrepe za zmanjšanje 
tveganja, s čimer se zagotovi, da veljavne 
najvišje mejne vrednosti niso presežene. 

43 abamektin Abamektin je zmes 
avermektina B1a in 
avermektina B1b 
Abamektin:  
ime po IUPAC: ni 
podatka 
EC št.: ni podatka 
CAS št.: 71751-41-

Aktivna snov 
mora biti v 
skladu z 
vsemi 
naslednjimi 
ravnmi 
čistosti:  
 

1. julij 
2013 

30. junij 2015 30. junij 
2023 

18 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti tiste možnosti uporabe ali 
scenarije izpostavljenosti ter tista tveganja za 
skupine prebivalstva in dele okolja, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na  ravni Skupnosti.  
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2 
Avermektin B1a: 
Ime po IUPAC: 
(10E,14E,16E,22Z)
-(1R,4S,5'S,6S, 
6'R,8R,12S,13S,20
R,21R,24S)-6'-[(S)-
sekbutil]-21,24-
dihidroksi-5',11,13, 
22-tetrametil-2-
okso-3,7,19-
trioksatetraciklo[15.
6.1.14,8.020,24]pe
ntakoza-10,14,16, 
22-tetraen-6-spiro-
2'-(5',6'-dihidro-2'H-
piran)-12-il 2,6-
dideoksi-4-O-(2,6-
dideoksi-3-O-metil-
α-L-arabino-
heksopiranozil)-3-
O-metil-α-L-
arabinoheksopirano
zid 
EC št.: 265-610-3  
CAS št.: 65195-55-
3 
Avermektin B1b: 
ime po IUPAC: 
(10E,14E,16E,22Z)
-(1R,4S,5'S,6S, 
6'R,8R,12S,13S,20
R,21R,24S)-21,24-
dihidroksi-6'-
izopropil-5',11,13, 
22-tetrametil-2-

Abamektin: 
najmanj 900 
g/kg; 
 
Avermektin 
B1a: 
najmanj 830 
g/kg;  
 
Avermektin 
B1b:  
največ 80 
g/kg 

 
Tisti proizvodi, ki se uporabljajo na tak način,  
da ni mogoče preprečiti izpustov v napravo za 
obdelavo odpadne vode, se ne dovolijo za tiste 
odmerke, za katere je ocena tveganja na ravni 
Skupnosti pokazala nesprejemljiva tveganja, 
razen če se predložijo podatki, ki kažejo, da bo 
proizvod izpolnjeval zahteve člena 5 in Priloge 
VI, po potrebi ob uporabi ustreznih ukrepov za 
zmanjševanje tveganja.  
 
Pri izdaji dovoljenja se sprejmejo ustrezni 
ukrepi za zmanjševanje tveganja. Zlasti se 
sprejmejo primerni ukrepi za zmanjšanje 
tveganja, s katerimi se zmanjša morebitna 
izpostavitev dojenčkov in otrok.  
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okso-3,7,19-
trioksatetraciklo[15.
6.1.1

4,8
.0

20,24
] 

pentakoza-
10,14,16,22-
tetraen-6-spiro-2'-
(5',6'-dihidro-2'H-
piran)-12-il2,6-
dideoksi-4-O-(2,6-
dideoksi-3-O-metil-
α-L-arabino-
heksopiranozil)-3-
O-metil-α-L-
arabinoheksopirano
zid 
EC št.: 265-611-9 
CAS št.: 65195-56-
4 

44 4,5-dikloro-2-
oktil-2H-
izotiazol-3-on 

4,5-dikloro-2-oktil 
izotiazol-3(2H)-on 
EC št.: 264-843-8 
CAS št.: 64359-81-
5 

950 g/kg 1. julij 
2013 

30. junij 2015 30. junij 
2023 

8 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti tiste možnosti uporabe ali 
scenarije izpostavljenosti ter tista tveganja za 
skupine prebivalstva in dele okolja, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na  ravni Skupnosti.  
 
Uporaba proizvodov se ne dovoli za obdelavo 
lesa, ki bo trajno izpostavljen vremenskim 
pojavom oziroma zaščiten pred vremenskimi 
pojavi, vendar izpostavljen vlagi, razen če se 
predložijo podatki, ki dokazujejo, da bo 
proizvod izpolnjeval zahteve iz člena 5 in 
Priloge VI, če je potrebno z izvajanjem 
ustreznih ukrepov za zmanjšanje tveganja.  
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
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naslednji pogoji:  
 
(1) proizvode z dovoljenjem za industrijsko ali 
poklicno uporabo je treba uporabljati v skladu s 
postopki za varno ravnanje. Proizvodi se 
morajo uporabljati z ustrezno osebno zaščitno 
opremo, razen če ni v vlogi za izdajo 
dovoljenja dokazano, da se tveganja za 
industrijske in/ali poklicne uporabnike lahko 
zmanjšajo na sprejemljivo raven z drugimi 
sredstvi; 
 
(2) na etiketah in, kjer so na voljo, varnostnih 
listih dovoljenih proizvodov se navede, da se 
sveže obdelani les po obdelavi hrani pod 
streho in/ali na pokriti neprepustni trdni 
podlagi, da se prepreči neposredno spiranje 
proizvodov v tla ali vodo, ter da se ostanki 
proizvodov zbirajo za ponovno uporabo ali 
odstranitev. 

45 kreozot kreozot  
EC št.: 232-287-5 
CAS št.: 8001-58-9 

Razred B ali 
razred C v 
skladu z 
evropskim 
standardom 
EN 
13991:2003 

1. maj 
2013 

30. april 2015 30. april 
2018 

8 Biocidni proizvodi, ki vsebujejo kreozot, se 
lahko dovolijo le za tiste uporabe, za katere na 
podlagi analize izvedljivosti nadomestitve s 
tehničnega in ekonomskega vidika ter na 
podlagi vseh drugih informacij, ki so na voljo, 
ni na voljo nobenih ustreznih nadomestnih 
možnosti.  
 
Pred ponovno vključitvijo aktivne snovi v to 
prilogo se bo izvedla primerjalna ocena 
tveganja v skladu z drugim pododstavkom 
člena 10(5)(i).  
 
Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
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Prilogo VI oceniti tiste možnosti uporabe ali 
scenarije izpostavljenosti ter tista tveganja za 
skupine prebivalstva in dele okolja, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na  ravni Skupnosti.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) kreozot se lahko uporablja le pod pogoji iz 
točke 2 drugega stolpca vnosa št. 31 v Prilogi 
XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega 
Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 
o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi 
Evropske agencije za kemikalije ter spremembi 
Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe 
Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije 
(ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 
76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 
93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES; 
 
(2) kreozot se ne uporablja za obdelavo lesa 
za uporabe iz točke 3 drugega stolpca vnosa 
št. 31 v Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 
1907/2006; 
 
(3) sprejmejo se primerni ukrepi za 
zmanjševanje tveganja za zaščito delavcev, 
vključno s končnimi uporabniki, pred 
izpostavljenostjo med obdelavo lesa in 
ravnanjem z obdelanim lesom v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1907/2006 in Direktivo 
2004/37/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z 
dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred 
nevarnostmi zaradi izpostavljenosti 
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rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu 
(šesta posebna direktiva v skladu s členom 
16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS); 
 
(4) sprejmejo se primerni ukrepi za 
zmanjševanje tveganja za varovanje tal in 
vodnih ekosistemov. Zlasti se na etiketah in, 
če je primerno, varnostnih listih proizvodov, 
katerih uporaba je dovoljena, navede, da je 
treba sveže obdelan les po obdelavi hraniti 
pod streho in/ali na neprepustni trdni podlagi, 
da se prepreči neposredno spiranje proizvodov 
v tla ali vodo in da se omogoči njihovo zbiranje 
za ponovno uporabo ali odstranjevanje. 

46 Bacillus 
thuringiensis 
subsp. 
israelensis, 
serotip H14, 
sev AM65-52 

Se ne uporablja. Relevantnih 
nečistot ni. 

1. oktober 
2013 

30. september 
2015 

30. 
september 

2023 

18 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti tiste možnosti uporabe ali 
scenarije izpostavljenosti ter tista tveganja za 
skupine prebivalstva in dele okolja, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na  ravni Skupnosti.  
 
Proizvodi, za katere je izdano dovoljenje za 
poklicno uporabo, se uporabljajo z ustrezno 
osebno zaščitno opremo, razen če se lahko v 
vlogi za izdajo dovoljenja za proizvod dokaže, 
da je tveganje za poklicne uporabnike mogoče 
zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi 
sredstvi.  
 
Za proizvode, ki vsebujejo Bacillus 
thuringiensis subsp. israelensis, serotip H14, 
sev AM65-52, in lahko puščajo ostanke v 
živilih ali krmi, se mora preveriti potreba po 
določitvi novih ali spremembi obstoječih 
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najvišjih mejnih vrednosti ostankov v skladu z 
Uredbo (ES) št. 470/2009 ali Uredbo (ES) št. 
396/2005 in sprejeti vse primerne ukrepe za 
zmanjšanje tveganja, s čimer se zagotovi, da 
veljavne najvišje mejne vrednosti niso 
presežene. 

47 fipronil (±)-5-amino-1-(2,6-
dikloro-α,α,α-
trifluoro-p-tolil)-4-
trifluorometilsulfinil 
pirazol-3-karbonitril 
(1:1)   
EC št.: 424-610-5 
CAS št.: 120068-
37-3 

950 g/kg 1. oktober 
2013 

30. september 
2015 

30. 
september 

2023 

18 V oceni tveganja na ravni Skupnosti so bile 
obravnavane samo poklicne uporabe v zaprtih 
prostorih na mestih, ki po uporabi navadno 
niso dostopni ljudem in domačim živalim.  
 
Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti tiste možnosti uporabe ali 
scenarije izpostavljenosti ter tista tveganja za 
skupine prebivalstva in dele okolja, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na  ravni Skupnosti. 

48 lambda-
cihalotrin 

Reakcijska zmes 
(R)-α-ciano-3-
fenoksibenzil 
(1S,3S)-3-[(Z)-2-
kloro-3,3,3-
trifluoropropenil]-
2,2-dimetilciklo- 
propankarboksilata 
in (S)-α-ciano-3-
fenoksibenzil 
(1R,3R)-3-[(Z)-2-
kloro-3,3,3-
trifluoropropenil]-
2,2-dimetilciklo- 
propankarboksilata 
(1:1)  
CAS št.: 91465-08-

900 g/kg 1. oktober 
2013 

30. september 
2015 

30. 
september 

2023 

18 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti tiste možnosti uporabe ali 
scenarije izpostavljenosti ter tista tveganja za 
skupine prebivalstva in dele okolja, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na  ravni Skupnosti.  
 
Za proizvode, ki se uporabljajo tako, da ni 
mogoče preprečiti izpusta v napravo za 
čiščenje odplak, se dovoljenje ne sme izdati, 
razen če se predložijo podatki, ki dokazujejo, 
da bo proizvod izpolnjeval zahteve iz člena 5 in 
Priloge VI, po potrebi z uporabo ustreznih 
ukrepov za zmanjševanje tveganja.  
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6  
EC št.: 415-130-7 

Proizvodi, za katere je izdano dovoljenje za 
poklicno uporabo, se uporabljajo z ustrezno 
osebno zaščitno opremo, razen če se v vlogi 
za izdajo dovoljenja dokaže, da je tveganja za 
poklicne uporabnike mogoče zmanjšati na 
sprejemljivo raven z drugimi sredstvi.  
 
Za proizvode, ki vsebujejo lambda-cihalotrin in 
lahko puščajo ostanke v živilih ali krmi, se 
mora preveriti potreba po določitvi novih ali 
spremembi obstoječih najvišjih mejnih 
vrednosti ostankov v skladu z Uredbo (ES) št. 
470/2009 ali Uredbo (ES) št. 396/2005 in 
sprejeti vse primerne ukrepe za zmanjšanje 
tveganja, s čimer se zagotovi, da veljavne 
najvišje mejne vrednosti niso presežene. 

49 deltametrin (S)-α-ciano-3-
fenoksibenzil 
(1R,3R)-3-(2,2-
dibromovinil)-2,2-
dimetilciklopropan 
karboksilat  
CAS št.: 52918-63-
5  
EC št.: 258-256-6 

985 g/kg 1. oktober 
2013 

30. september 
2015 

30. 
september 

2023 

18 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti tiste možnosti uporabe ali 
scenarije izpostavljenosti ter tista tveganja za 
skupine prebivalstva in dele okolja, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na  ravni Skupnosti.  
 
Uporaba proizvodov za obdelavo odplak v 
zaprtem prostoru, posledica katere so izpusti v 
čistilno napravo v obsegu, za katerega je po 
oceni tveganja na ravni Skupnosti tveganje 
nesprejemljivo, se ne dovoli, razen če se 
predložijo podatki, ki dokazujejo, da bo 
proizvod izpolnjeval zahteve člena 5 in Priloge 
VI, po potrebi z uporabo ustreznih ukrepov za 
zmanjševanje tveganja. 

50 bakrov 
hidroksid 

bakrov (II) hidroksid 
EC št.: 243-815-9 

965 g/kg 1. februar 
2014 

31. januar 2016 31. januar 
2024 

8 Kadar je za določen proizvod to potrebno se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
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Posebne določbe(***) 

CAS št.: 20427-59-
2 

dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI  oceniti tiste možnosti uporabe ali 
scenarije izpostavljenosti ter  tista tveganja za 
skupine prebivalstva in dele okolja, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na ravni Unije.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) Proizvodov se ne sme odobriti za uporabo 
s pomakanjem, razen če so bili predloženi 
podatki, ki dokazujejo, da proizvod izpolnjuje 
zahteve iz člena 5 in Priloge VI, če je potrebno 
z izvajanjem ustreznih ukrepov za 
zmanjševanje tveganja.  
 
(2) Za proizvode z dovoljenjem za industrijsko 
uporabo se vzpostavijo postopki varnega 
ravnanja. Proizvodi se morajo uporabljati z 
ustrezno osebno zaščitno opremo, razen če ni 
v vlogi za izdajo dovoljenja dokazano, da se 
tveganja za industrijske uporabnike lahko 
zmanjšajo na sprejemljivo raven z drugimi 
sredstvi.  
 
(3) Na etiketah in, kjer so na voljo, varnostnih 
listih dovoljenih proizvodov se navede, da se 
sveže obdelani les po obdelavi hrani pod 
streho ali na pokriti neprepustni trdni podlagi, 
da se prepreči neposredno spiranje proizvodov 
v tla ali vodo, ter da se ostanki proizvodov 
zbirajo za ponovno uporabo ali odstranitev.  
 
(4) Uporaba proizvodov se ne dovoli za 
obdelavo lesa, namenjenega za konstrukcije 
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na prostem, ki so blizu vode ali nad njo, razen 
če se predložijo podatki, s katerim se dokaže, 
da bo proizvod izpolnjeval zahteve iz člena 5 in 
Priloge VI, če je potrebno z izvajanjem 
ustreznih ukrepov za zmanjševanje tveganja. 

51 bakrov (II) 
oksid 

bakrov (II) oksid 
EC št.: 215-269-1 
CAS št.: 1317-38-0 

976 g/kg 1. februar 
2014 

31. januar 2016 31. januar 
2024 

8 Kadar je za določen proizvod to potrebno, 
države članice pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI  ocenijo možne uporabe oziroma 
scenarije izpostavljenosti ter tveganja za 
populacije ljudi in dele okolja, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na ravni Unije.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) Za proizvode z dovoljenjem za industrijsko 
uporabo se vzpostavijo postopki varnega 
ravnanja. Proizvodi se morajo uporabljati z 
ustrezno osebno zaščitno opremo, razen če ni 
v vlogi za izdajo dovoljenja dokazano, da se 
tveganja za industrijske uporabnike lahko 
zmanjšajo na sprejemljivo raven z drugimi 
sredstvi.  
 
(2) Na etiketah in, kjer so na voljo, varnostnih 
listih dovoljenih proizvodov se navede, da se 
sveže obdelani les po obdelavi hrani pod 
streho ali na pokriti neprepustni trdni podlagi, 
da se prepreči neposredno spiranje proizvodov 
v tla ali vodo, ter da se ostanki proizvodov 
zbirajo za ponovno uporabo ali odstranitev.  
 
(3) Uporaba proizvodov se ne dovoli za 
obdelavo lesa, namenjenega za konstrukcije 
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na prostem, ki so blizu vode ali nad njo, ali za 
obdelavo lesa, ki je v stiku s svežo vodo, razen 
če se predložijo podatki, s katerimi se dokaže, 
da bo proizvod izpolnjeval zahteve iz člena 5 in 
Priloge VI, če je potrebno z izvajanjem 
ustreznih ukrepov za zmanjševanje tveganja. 

52 bazični bakrov 
karbonat 

bakrov(II) karbonat- 
bakrov(II) hidroksid 
(1:1)  
EC št.: 235-113-6 
CAS št.: 12069-69-
1 

957 g/kg 1. februar 
2014 

31. januar 2016 31. januar 
2024 

8 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI  oceniti tiste možnosti uporabe ali 
scenarije izpostavljenosti ter  tista tveganja za 
skupine prebivalstva in dele okolja, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na ravni Unije.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) Proizvodov se ne sme odobriti za uporabo 
s pomakanjem, razen če so bili znotraj vloge 
za izdajo dovoljenja predloženi podatki, ki 
dokazujejo, da proizvodi izpolnjujejo zahteve iz 
člena 5 in Priloge VI, če je potrebno z 
izvajanjem ustreznih ukrepov za zmanjševanje 
tveganja.  
 
(2) Za proizvode z dovoljenjem za industrijsko 
uporabo se vzpostavijo postopki varnega 
ravnanja. Proizvodi se morajo uporabljati z 
ustrezno osebno zaščitno opremo, razen če ni 
v vlogi za izdajo dovoljenja dokazano, da se 
tveganja za industrijske uporabnike lahko 
zmanjšajo na sprejemljivo raven z drugimi 
sredstvi.  
 
(3) Na etiketah in, kjer so na voljo, varnostnih 



Št. Splošno ime 
Ime po IUPAC 
Identifikacijske 

številke 

Minimalna 
čistost 

aktivne snovi 
(*) 

Datum 
vključitve 

Rok za uskladitev s 
členom 16(3), 
razen če se 

uporablja katera od 
izjem, navedenih v 

opombi k temu 
naslovu (**) 

Datum 
prenehanja 
veljavnosti 
vključitve 

Vrsta 
izdelka 

Posebne določbe(***) 

listih dovoljenih proizvodov se navede, da se 
sveže obdelani les po obdelavi hrani pod 
streho ali na neprepustni trdni podlagi ali obeh, 
da se prepreči neposredno spiranje proizvodov 
v tla ali vodo, ter da se ostanki proizvodov 
zbirajo za ponovno uporabo ali odstranitev.  
 
(4) Uporaba proizvodov se ne dovoli za 
obdelavo lesa, namenjenega za konstrukcije 
na prostem, ki so blizu vode ali nad njo, ali za 
obdelavo lesa, ki je v neposrednem stiku s 
sladko vodo, razen če se predložijo podatki, s 
katerimi se dokaže, da bo proizvod izpolnjeval 
zahteve iz člena 5 in Priloge VI, če je potrebno 
z izvajanjem ustreznih ukrepov za 
zmanjševanje tveganja. 

53 bendiokarb 2,2-dimetil-1,3- 
benzodioksol-4-il 
metilkarbamat  
 
CAS št.: 22781-23-
3  
EC št.: 245-216-8  
 

970 g/kg 1. februar 
2014 

31. januar 2016 31. januar 
2024 

18 V oceni tveganja na ravni Unije niso bile 
obravnavane vse možnosti uporabe, temveč je 
bila proučena na primer le poklicna uporaba, 
stik s krmo ali hrano in neposredna uporaba za 
tla nista bila vključena. Kadar je za določen 
proizvod to potrebno, se morajo pri 
ocenjevanju vloge za izdajo dovoljenja za 
proizvod v skladu s členom 5 in Prilogo VI 
oceniti tiste možnosti uporabe ali scenarije 
izpostavljenosti ter  tista tveganja za skupine 
prebivalstva in dele okolja, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na ravni Unije.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
Proizvodi se ne uporabljajo za obdelavo 
površin, ki se bodo verjetno pogosto mokro 
čistile, z izjemo obdelave razpok ali 
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posameznih mest, razen če se predložijo 
podatki, ki dokazujejo, da bo proizvod 
izpolnjeval zahteve člena 5 in Priloge VI, po 
potrebi z uporabo ustreznih ukrepov za 
zmanjšanje tveganja.  
 
Proizvodi z dovoljenjem za industrijsko ali 
poklicno uporabo se uporabljajo z ustrezno 
osebno zaščitno opremo, razen če se v vlogi 
za izdajo dovoljenja za proizvod lahko dokaže, 
da je tveganje za industrijske ali poklicne 
uporabnike mogoče zmanjšati na sprejemljivo 
raven z drugimi sredstvi.  
 
Po potrebi se sprejmejo ukrepi za preprečitev 
dostopa pašnih čebel do panjev, ki so bili 
obdelani s proizvodi, in sicer z odstranitvijo 
satovja ali blokado vhodov v panj. 

54 metil-nonil- 
keton 

undekan-2-on   
 
CAS št.: 112-12-9 
EC št.: 203-937-5 

975 g/kg 1. maj 
2014 

30. april 2016 30. april 
2024 

19 Ocena tveganja na ravni Unije je temeljila na 
uporabi v zaprtem prostoru nepoklicnih 
uporabnikov. Kadar je za določen proizvod to 
potrebno, se morajo pri ocenjevanju vloge za 
izdajo dovoljenja za proizvod v skladu s 
členom 5 in Prilogo VI  oceniti tiste možnosti 
uporabe ali scenarije izpostavljenosti ter  tista 
tveganja za skupine prebivalstva in dele okolja, 
ki niso bili reprezentativno obravnavani v oceni 
tveganja na ravni Unije.  

55 margoza 
ekstrakt 

Ime po IUPAC: ni 
relevantno.  
 
CAS št.: 84696-25-
3  
EC št.: 283-644-7 
Opis: margoza 
ekstrakt iz jedrc 

1 000 g/kg 1. maj 
2014 

30. april 2016 30. april 
2024 

18 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti tiste možnosti uporabe ali 
scenarije izpostavljenosti ter  tista tveganja za 
skupine prebivalstva in dele okolja, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na ravni Unije.  
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Azadirachta indica, 
ekstrahiran z vodo 
in nadalje obdelan 
z organskimi topili 

 
Pri izdaji dovoljenja se sprejmejo ustrezni 
ukrepi za zmanjševanje tveganj za zaščito 
površinskih voda, usedlin in neciljnih 
členonožcev. 

56 klorovodikova 
kislina 

klorovodikova 
kislina  
 
CAS št.: ni 
relevantno  
EC št.: 231-595-7 

999 g/kg 1. maj 
2014 

30. april 2016 30. april 
2024 

2 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI  oceniti tiste možnosti uporabe ali 
scenarije izpostavljenosti ter  tista tveganja za 
skupine prebivalstva in dele okolja, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na ravni Unije.   
 
Zagotoviti je treba, da so dovoljenja za 
proizvode za nepoklicno uporabo odvisna od 
embalaže, ki je oblikovana za zmanjšanje 
izpostavljenosti uporabnika, razen če je 
mogoče v vlogi za pridobitev dovoljenja za 
proizvode dokazati, da je mogoče tveganja za 
zdravje ljudi zmanjšati na sprejemljive ravni z 
drugimi sredstvi. 

57 flufenoksuron 1-[4-(2-kloro-alfa, 
alfa,alfa-trifluoro- 
para-toliloksi)-2-
fluorofenil]-3-(2,6- 
difluorobenzoil)urea  
 
EC št.: 417-680-3 
CAS št.: 101463-
69-8 

960 g/kg 1. februar 
2014 

31. januar 2016 31. januar 
2017 

8 Pred ponovno vključitvijo flufenoksurona v ta 
seznam se izvede primerjalna ocena tveganja 
v skladu z drugim pododstavkom člena 10(5)(i) 
Direktive 98/8/ES.  
 
V oceni tveganja na ravni Unije je 
obravnavana obdelava lesa, ki se ne bo 
uporabil za nastanitev živali in ne bo v stiku s 
hrano ali krmo. Uporaba proizvodov in scenariji 
izpostavljenosti, ki niso bili reprezentativno 
obravnavani v oceni tveganja na ravni Unije, 
niso dovoljeni.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
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naslednji pogoji:  
 
(1) Proizvodi se uporabijo le za obdelavo lesa, 
namenjenega uporabi v zaprtem prostoru.  
 
(2) Za proizvode z dovoljenjem za industrijsko 
ali poklicno uporabo se vzpostavijo postopki 
varnega ravnanja. Proizvodi se morajo 
uporabljati z ustrezno osebno zaščitno 
opremo, razen če ni v vlogi za izdajo 
dovoljenja dokazano, da se tveganja za 
industrijske ali poklicne uporabnike lahko 
zmanjšajo na sprejemljivo raven z drugimi 
sredstvi. 
 
(3) Sprejmejo se ustrezni ukrepi za zmanjšanje 
tveganja za varovanje tal in vodnih 
ekosistemov. Zlasti na etiketah in, kadar so na 
voljo, varnostnih listih dovoljenih proizvodov se 
navede, da je treba sveže obdelani les po 
obdelavi hraniti pod streho ali na neprepustni 
trdni podlagi ali oboje, da se prepreči 
neposredno spiranje proizvodov v tla ali vodo 
in da se omogoči njihovo zbiranje za 
ponovno uporabo ali odstranjevanje.  
 

58 DDA-karbonat Reakcijska zmes 
N,N-didecil-N,N-
dimetilamonijev 
karbonat in N,N-
didecil- N,N-
dimetilamonijev 
bikarbonat  
 
EC št.: 451-900-9 
CAS št.: 894406-

Suha teža: 
740 g/kg 

1. februar 
2013 

Se ne uporablja. 31. januar 
2023 

8 V oceni tveganja na ravni Unije niso bile 
obravnavane vse možnosti uporabe; nekatere, 
na primer možnost nestrokovne uporabe, so 
bile izključene.  

Kadar je za določen proizvod to potrebno se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI  oceniti tiste možnosti uporabe ali 
scenarije izpostavljenosti ter  tista tveganja za 
skupine prebivalstva in dele okolja, ki niso bili 
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76-9 reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na ravni Unije.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) Za industrijske uporabnike se vzpostavijo 
postopki varnega ravnanja, proizvodi se 
uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno 
opremo, razen če ni v vlogi za izdajo 
dovoljenja dokazano, da se tveganja lahko 
zmanjšajo na sprejemljivo raven z drugimi 
sredstvi. 
 
(2) Na etiketah in, kjer so na voljo, varnostnih 
listih dovoljenih proizvodov se navede, da 
industrijska uporaba poteka na zaprtem 
območju ali na neprepustni trdni podlagi s 
pregrado, da se sveže obdelani les po 
obdelavi hrani pod zaščitno streho ali na 
neprepustni trdni podlagi, da se prepreči 
neposredno spiranje proizvodov v tla ali vodo 
in da se omogoči njihovo zbiranje za ponovno 
uporabo ali odstranjevanje. 
 
(3) Uporaba proizvodov se ne dovoli za 
obdelavo lesa, ki je v stiku s sladko vodo, ali 
za obdelavo lesa, namenjenega za 
konstrukcije na prostem v bližini vode ali nad 
njo, ali za obdelavo lesa s pomakanjem, ki je 
trajno izpostavljen vremenskim pojavom ali 
pogosto izpostavljen vlagi, razen če se 
predložijo podatki, s katerimi se dokaže, da 
proizvod izpolnjuje zahteve iz člena 5 in 
Priloge VI, če je potrebno z izvajanjem 
ustreznih ukrepov za zmanjševanje tveganja. 
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59 cis-trikoz-9-en 
(muscalure) 

cis-trikoz-9-en; (Z)-
trikoz-9-en  
 
EC št.: 248-505-7 
CAS št.: 27519-02-
4 

801 g/kg 1. oktober 
2014 

30. september 
2016 

30. 
september 

2024 

19 V oceni tveganja na ravni Unije niso bile 
obravnavane vse možnosti uporabe in scenariji 
izpostavljenosti; nekatere uporabe in primeri 
izpostavljenosti, kot sta uporaba na prostem in 
izpostavljenost hrane ali krme, so bili 
izključeni.  
 
Kadar je za določen proizvod to potrebno se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI  oceniti tiste možnosti uporabe ali 
scenariji izpostavljenosti ter  tista tveganja za 
skupine prebivalstva in dele okolja, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na ravni Unije.  
 
Za proizvode, ki vsebujejo cis-trikoz-9-en in 
lahko puščajo ostanke v živilih ali krmi, se 
preveri potreba po določitvi novih ali 
spremembi obstoječih najvišjih mejnih 
vrednosti ostankov v skladu z Uredbo (ES) št. 
470/2009 ali Uredbo (ES) št. 396/2005 ter 
sprejmejo vsi primerni ukrepi za zmanjšanje 
tveganja, s čimer se zagotovi, da veljavne 
najvišje mejne vrednosti niso presežene. 

60 vodikov cianid vodikov cianid  
 
EC št.: 200-821-6  
 
CAS št.: 74-90-8 

976 g/kg 1. oktober 
2014 

30. september 
2016 

30. 
september 

2024 

8, 14 in 18 Kadar je za določen proizvod to potrebno se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 
Prilogo VI oceniti tiste možnosti uporabe ali 
scenariji izpostavljenosti ter  tista tveganja za 
skupine prebivalstva in dele okolja, ki niso bili 
reprezentativno obravnavani v oceni tveganja 
na ravni Unije.  
 
Za izdajo dovoljenja za proizvode, namenjene 
za zaplinjevanje, morajo biti izpolnjeni 
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opombi k temu 
naslovu (**) 

Datum 
prenehanja 
veljavnosti 
vključitve 

Vrsta 
izdelka 

Posebne določbe(***) 

naslednji pogoji:  
 
(1) proizvodi se lahko dobavijo le ustrezno 
usposobljenim poklicnim uporabnikom, ki jih 
edini lahko uporabljajo;  
 
(2) med zaplinjevanjem in prezračevanjem se 
za uporabnike in druge navzoče osebe določijo 
postopki varnega ravnanja;  
 
(3) proizvodi se uporabljajo z ustrezno osebno 
zaščitno opremo, ki po potrebi vključuje aparat 
za samostojno dihanje in obleko, nepropustno 
za plin;  
 
(4) ponovni vstop v zaplinjene prostore je 
prepovedan, dokler se s prezračevanjem ne 
doseže varna raven koncentracije v zraku za 
uporabnike in druge navzoče osebe;  
 
(5) izpostavljenost uporabnikov in drugih 
navzočih oseb ob prekoračitvi varne ravni med 
prezračevanjem in po njem se prepreči z 
vzpostavitvijo nadzorovanega zaprtega 
območja;  
 
(6) pred začetkom zaplinjevanja se kakršna 
koli hrana in porozni material, ki lahko 
absorbira aktivno snov, razen lesa, 
namenjenega za obdelavo, odstrani iz 
prostora, ki se zaplinjuje, ali zaščiti pred 
absorpcijo na primeren način, prostor, ki se 
zaplinjuje pa se zaščiti pred slučajnim vžigom. 

27 dušik dušik  
EC št.: 231-783-9 
CAS št.: 7727-37-9 

999 g/kg 1. 
september 

2011 

31. avgust 2013 31. avgust 
2021 

18 Kadar je za določen proizvod to potrebno, se 
morajo pri ocenjevanju vloge za izdajo 
dovoljenja za proizvod v skladu s členom 5 in 



Št. Splošno ime 
Ime po IUPAC 
Identifikacijske 

številke 

Minimalna 
čistost 

aktivne snovi 
(*) 

Datum 
vključitve 

Rok za uskladitev s 
členom 16(3), 
razen če se 

uporablja katera od 
izjem, navedenih v 

opombi k temu 
naslovu (**) 

Datum 
prenehanja 
veljavnosti 
vključitve 

Vrsta 
izdelka 

Posebne določbe(***) 

Prilogo VI
(2)

  oceniti tiste populacije, ki bi lahko 
bile izpostavljene proizvodu, ter uporabiti tiste 
scenarije uporabe ali izpostavljenosti, ki niso 
bili reprezentativno obravnavani v oceni 
tveganja na ravni Skupnosti.  
 
Pri izdaji dovoljenja za proizvod se morajo 
oceniti tveganja in nato zagotoviti, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi ali določijo posebni 
pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj.  
 
Dovoljenje za proizvod se lahko izda samo v 
primeru, ko vloga za izdajo dovoljenja dokaže, 
da je tveganja mogoče zmanjšati na 
sprejemljivo raven.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
 
(1) proizvod se lahko prodaja samo poklicnim 
uporabnikom, usposobljenim za njegovo 
uporabo, ki ga edini lahko uporabljajo;  
 
(2) da bi kar najbolj zmanjšali tveganje, je 
treba upoštevati varne delovne prakse in varne 
metode ter po potrebi zagotoviti osebno 
zaščitno opremo. 

28 kumatetralil kumatetralil  
EC št.: 227-424-0 
CAS št.: 5836-29-3 

980 g/kg 1. julij 
2011 

30. junij 2013 30. junij 
2016 

14 Zaradi ugotovljenih tveganj za neciljne živali je 
treba za aktivno snov pred njeno ponovno 
vključitvijo v to prilogo izvesti primerjalno 
oceno tveganja v skladu z drugim 
pododstavkom člena 10(5)(i)

(2)
.  

 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
 



Št. Splošno ime 
Ime po IUPAC 
Identifikacijske 

številke 

Minimalna 
čistost 

aktivne snovi 
(*) 

Datum 
vključitve 

Rok za uskladitev s 
členom 16(3), 
razen če se 

uporablja katera od 
izjem, navedenih v 

opombi k temu 
naslovu (**) 

Datum 
prenehanja 
veljavnosti 
vključitve 

Vrsta 
izdelka 

Posebne določbe(***) 

(1) nominalna koncentracija aktivne snovi v 
proizvodu, razen v sledilnem prahu, ne sme 
presegati 375 mg/kg, dovoljenje pa se izda 
samo za uporabo pripravljene proizvode;  
 
(2) proizvod mora vsebovati averzivno 
sredstvo in po potrebi barvilo; 
 
(3) primarna in sekundarna izpostavljenost 
ljudi, neciljnih živali in okolja se zmanjšata z 
upoštevanjem in uporabo vseh primernih in 
razpoložljivih ukrepov za zmanjšanje tveganja. 
Ti med drugim vključujejo omejitev proizvoda 
za poklicno uporabo, določitev največje 
velikosti embalaže ter določitev zahtev za 
uporabo vab, zaščitenih in odpornih proti 
posegom. 

29 tolilfluanid dikloro-N-
[(dimetilamino)sulfo
nil]fluoro- N-(p-tolil) 
metansulfenamid 
EC št.: 211-986-9 
CAS št.: 731-27-1 

960 g/kg 1. oktober 
2011 

30. september 
2013 

30. 
september 

2021 

8 Uporaba proizvodov ni dovoljena za in situ 
obdelavo lesa na prostem ali za les, ki bo 
izpostavljen preperevanju.  
 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) proizvode, dovoljene za industrijsko ali 
poklicno uporabo, je treba uporabljati z 
ustrezno osebno zaščitno opremo, razen če je 
v vlogi za izdajo dovoljenja za proizvod 
dokazano, da se tveganje za industrijske ali 
poklicne uporabnike mogoče lahko zmanjša na 
sprejemljivo raven z drugimi sredstvi; 
 
(2) zaradi ugotovljenega tveganja za tla in 
vode je treba za zaščito teh segmentov sprejeti 
ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja. Zlasti 
na etiketah in/ali varnostnih listih proizvodov,  



Št. Splošno ime 
Ime po IUPAC 
Identifikacijske 

številke 

Minimalna 
čistost 

aktivne snovi 
(*) 

Datum 
vključitve 

Rok za uskladitev s 
členom 16(3), 
razen če se 

uporablja katera od 
izjem, navedenih v 

opombi k temu 
naslovu (**) 

Datum 
prenehanja 
veljavnosti 
vključitve 

Vrsta 
izdelka 

Posebne določbe(***) 

dovoljenih za industrijsko ali poklicno uporabo, 
se navede, da je treba sveže obdelani les po 
obdelavi hraniti pod streho in/ali na 
neprepustni trdni podlagi, da se prepreči 
neposredno spiranje proizvodov v tla ali vodo 
in da se omogoči njihovo zbiranje za ponovno 
uporabo ali odstranjevanje. 

31 flokumafen 4-hidroksi-3- 
[(1RS,3RS;1RS,3R
S)- 1,2,3,4-
tetrahidro-3-[4-(4-
trifluorometilbenzil 
oksi)fenil]-1- 
naftil)]kumarin   
EC št.: 421-960-0 
CAS št.: 90035-08-
8 

955 g/kg 1. oktober 
2011 

30. september 
2013 

30. 
september 

2016 

14 Zaradi lastnosti aktivne snovi, ki je potencialno 
obstojna, nagnjena h kopičenju v organizmih in 
strupena ali zelo obstojna in zelo nagnjena h 
kopičenju v organizmih, je treba za aktivno 
snov pred njeno ponovno vključitvijo izvesti 
primerjalno oceno tveganja v skladu z drugim 
pododstavkom člena 10(5)(i)

 (2)
.  

 
Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
 
(1) nominalna koncentracija aktivne snovi v 
proizvodu ne sme presegati 50 mg/kg, 
dovoljenje pa se izda samo za uporabo 
pripravljene proizvode;  
 
(2) proizvod mora vsebovati averzivno 
sredstvo in po potrebi barvilo;  
 
(3) proizvoda se ne sme uporabljati kot sledilni 
prah;  
 
(4) primarna in sekundarna izpostavljenost 
ljudi, neciljnih živali in okolja se zmanjšata z 
upoštevanjem in uporabo vseh primernih in 
razpoložljivih ukrepov za zmanjšanje tveganja. 
Ti med drugim vključujejo omejitev proizvoda 
za poklicno uporabo, določitev največje 
velikosti embalaže in določitev zahtev za 



Št. Splošno ime 
Ime po IUPAC 
Identifikacijske 

številke 

Minimalna 
čistost 

aktivne snovi 
(*) 

Datum 
vključitve 

Rok za uskladitev s 
členom 16(3), 
razen če se 

uporablja katera od 
izjem, navedenih v 

opombi k temu 
naslovu (**) 

Datum 
prenehanja 
veljavnosti 
vključitve 

Vrsta 
izdelka 

Posebne določbe(***) 

uporabo vab, zaščitenih in odpornih proti 
posegom. 

(*) Čistost, navedena v tem stolpcu, je minimalna čistost aktivne snovi, uporabljene za presojo v skladu s členom 11. Čistost aktivne snovi v 
proizvodu, danem v promet, je lahko enaka ali drugačna, če je dokazano tehnično enakovredna ocenjeni snovi.  
 
(**) Za proizvode, ki vsebujejo več kot eno aktivno snov, za katero se uporablja člen 16(2), je rok za uskladitev s členom 16(3) tisti, ki velja za 
zadnjo od njihovih aktivnih snovi, ki se vključi v to prilogo. Za proizvode, za katere je bilo prvo dovoljenje izdano manj kot 120 dni pred rokom 
za uskladitev s členom 16(3) in je bila zanje predložena popolna vloga za medsebojno priznavanje v skladu s členom 4(1) v 60 dneh po izdaji 
prvega dovoljenja, se rok za uskladitev s členom 16(3) v zvezi z zadevno vlogo podaljša na 120 dni po datumu prejema popolne vloge za 
medsebojno priznavanje. Za proizvode, za katere je pristojni organ predlagal odstopanje od medsebojnega priznavanja v skladu s členom 4(4), 
se rok za uskladitev s členom 16(3) podaljša na 30 dni po datumu sprejetja odločitve Komisije v skladu z drugim pododstavkom člena 4 (4).  
 
(***) Za izvajanje splošnih načel Priloge VI so vsebina in sklepne ugotovitve poročil o oceni na voljo na naslednji spletni strani Komisije: 
http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm. 

 
 

SEZNAM SNOVI IA 
 

Seznam aktivnih snovi z zahtevami, dogovorjenimi na ravni Skupnosti za uporabo v biocidnih proizvodih z manjšim tveganjem 
 
 

Št. Splošno ime 
Ime po IUPAC 
Identifikacijske 

številke 

Minimalna 
čistot aktivne 

snovi v 
biocidnem 
proizvodu, 
kakor se 

daje v 
promet 

Datum 
vključitve 

Rok za uskladitev s 
členom 16(3) 

(razen za 
proizvode, ki 

vsebujejo več kot 
eno aktivno snov, 
za katere je rok za 

uskladitev s členom 
16(3) enak roku, 

določenem v zadnji 

Datum 
izteka 

veljavnosti 
vključitve 

Vrsta 
izdelka 

Posebne določbe
(1)

 



odločbi o vključitvi 
njegove aktivne 

snovi) 

1 ogljikov dioksid Ogljikov dioksid 
EC št.: 204-696-9 
CAS št.: 124-38-9 

990 ml/l 1. 
november 

2009 

31. oktober 2011 31. oktober 
2019 

14 Uporabno samo za uporabo pripravljenih 
plinskih jeklenk z varnostnim ventilom. 

2 (Z,E)-
tetradeka- 
9,12-dienil 
acetat 

(9Z,12E)-tetra 
deka-9,12-dien-1-il 
acetat  
ES št.: se ne 
uporablja  
CAS št.: 30507-70-
1 

977 g/kg 1. februar 
2013 

31. januar 2015 31. januar 
2023 

19 Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:  
 
(1) samo za pasti, ki vsebujejo največ 2 mg 
(Z,E)- tetradeka-9,12-dienil acetata za uporabo 
v zaprtih prostorih;  
 
(2) na oznakah za biocidne proizvode, ki 
vsebujejo (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil acetat, se 
navede, da se ti proizvodi lahko uporabljajo le 
v zaprtih prostorih in ne smejo se uporabljati v 
prostorih, kjer se nahaja nepakirana hrana ali 
krma. 

(1) Za izvajanje splošnih načel Priloge VI so vsebina in sklepne ugotovitve poročil o oceni na voljo na spletni strani Komisije: 
http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm 

 

 
 

SEZNAM SNOVI IB 
 

Seznam osnovnih snovi z zahtevami, dogovorjenimi na ravni Skupnosti 


