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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndar-
vara á markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 
79/117/EBE og 91/414/EBE (1), einkum fyrsta valkosti 3. mgr. 
21. gr. og 2. mgr. 78. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Bífenoxi var bætt við sem virku efni í I. viðauka 
við tilskipun ráðsins 91/414/EBE(2) með tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2008/66/EB (3).

2) Virk efni sem eru á skrá í I. viðauka við tilskipun 
91/414/EBE teljast samþykkt samkvæmt reglugerð 
(EB) nr. 1107/2009 og eru skráð í A-hluta viðaukans við 
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 540/2011 (4).

3) Í samræmi við fyrstu undirgrein 1. mgr. 21. gr. reglu-
gerðar (EB) nr. 1107/2009 lagði Belgía beiðni fyrir 
framkvæmdastjórnina um endurskoðun á samþykkinu 
fyrir bífenoxi í ljósi nýrrar vísinda- og tækniþekkingar 
í kjölfar upplýsinga sem tilkynnandi lagði fyrir það 
aðildarríki skv. 1. mgr. 56. gr. þeirrar reglugerðar. Þær 
upplýsingar varða myndun nítrófens sem verður til við 
notkun á bífenoxi.

4) Belgía lagði mat á upplýsingarnar sem tilkynnandinn 
lagði fram. Hún lagði mat sitt fyrir önnur aðildarríki, 
framkvæmdastjórnina og Matvælaöryggisstofnun Evrópu, 
hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, 21. mars 2013 
í formi viðbótar við drögin að matsskýrslunni.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 299, 9.11.2013, bls. 34. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. september 
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1.
(2) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/66/EB frá 30. júní 2008 um 

breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virku 

(Stjtíð ESB L 171, 1.7.2008, bls. 9).
(3) Tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu 

plöntuvarnarefna (Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1).
(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 

25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

153, 11.6.2011, bls. 1).

5)  Í ljósi þeirra upplýsinga tók framkvæmdastjórnin til 
athugunar að vísbendingar eru fyrir hendi um að bífenox 
uppfylli ekki lengur skilyrðin fyrir samþykki sem kveðið 
er á um í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009.

6) Framkvæmdastjórnin gaf tilkynnanda færi á að leggja 
fram athugasemdir sínar.

7) Framkvæmdastjórnin hefur komist að þeirri niðurstöðu, 
í ljósi þess að við notkun á bífenoxi við tilteknar 

því að beita frekari takmörkunum.

8) Staðfest er að virka efnið bífenox telst samþykkt sam-
kvæmt reglugerð (EB) nr. 1107/2009. Við mat á 

aðildar ríkin að gefa því sérstakan gaum að bífenox getur 
mögu lega myndað nítrófen og beita takmörkunum að því 
er varðar notkunarskilyrði, eftir því sem við á.

9) Því ber að breyta viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 
(ESB) nr. 540/2011 til samræmis við það.

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 
og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Breyting á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011

Ákvæðum A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð 
(ESB) nr. 540/2011 er breytt í samræmi við viðaukann við 
þessa reglugerð.

2. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) nr. 1124/2013

frá 8. nóvember 2013

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir 
samþykki fyrir virka efninu bífenoxi (*)
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 8. nóvember 2013.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

______

VIÐAUKI

Í stað dálksins „Sértæk ákvæði“ í línu 180, bífenox, í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 
komi eftirfarandi:

„A-HLUTI

Einungis má leyfa að efnið sé notað sem illgresiseyðir.

B-HLUTI

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur í 6. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, skal 
taka tillit til niðurstaðnanna í endurskoðunarskýrslunni um bífenox, einkum í I. og II. viðbæti við hana, í lokagerð 
fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra frá 14. mars 2008.

Í þessu heildarmati skulu aðildarríkin gefa sérstakan gaum að:

a)  öryggi notenda og tryggja að í notkunarskilyrðunum sé mælt fyrir um notkun fullnægjandi persónuhlífa eftir 
því sem við á,

b)  fæðutengdum váhrifum af bífenoxleifum á neytendur í afurðum úr dýrum og úr síðari ræktunum í skiptiræktun,

Aðildarríki skulu setja takmarkanir að því er varðar notkunarskilyrði, eftir því sem við á, að teknu tilliti til c-liðar.“

__________________


