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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

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 b. lið 1. mgr. 78. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 238/2013 (2) var reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 544/2011 (3) felld úr gildi og mælt fyrir um nýjar kröfur um gögn varðandi virk efni.

2) Í reglugerð (ESB) nr. 283/2013 er mælt fyrir um umbreytingarráðstafanir varðandi framlagningu gagna vegna umsókna 
um samþykki, endurnýjunar á samþykki eða breytinga á samþykki vegna virkra efna, og varðandi framlagningu gagna 
vegna umsókna um leyfi, endurnýjunar á leyfi eða breytinga á leyfi vegna plöntuverndarvara, til þess að aðildarríkin 
og hagsmunaaðilar geti búið sig undir að uppfylla þessar nýju kröfur.

3) Í því skyni að heimila, í tilteknum tilvikum, framlagningu gagna sem varða virk efni í umsóknum um leyfi eða um 
endurnýjun á leyfi vegna plöntuverndarvara, í samræmi við kröfur um gögn sem voru í gildi á þeim tíma þegar 
samþykkið eða endurnýjunin átti sér stað, ætti að breyta umbreytingarráðstöfunum að því er varðar málsmeðferð 
varðandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum. Ástæðan fyrir þessari breytingu er til að koma í veg fyrir misræmi við mat á 
gögnum, sem verða til í samræmi við nýju kröfurnar um gögn hjá aðildarríkjum sem tilheyra ólíkum svæðum, og, til 
samræmis við það, til að viðhalda samræmdri og samhæfðri nálgun við mat á þessum gögnum með því að meta þau 
á vettvangi Sambandsins.

4) 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.

Í stað 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 283/2013 komi eftirfarandi:

„1.  Ef um er að ræða umsóknir um leyfi eins og um getur í 28. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, sem varða 
plöntuverndarvörur sem innihalda eitt eða fleiri virk efni sem búið er að leggja fram málsskjöl fyrir í samræmi við 3. gr. 
eða sem ekki er búið að endurnýja samþykki fyrir í samræmi við 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 og í samræmi 
við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 (*), gildir reglugerð (ESB) nr. 544/2011 
áfram um framlagningu gagna varðandi virka efnið (virku efnin).“

___________
(*) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 frá 18. september 2012 um ákvæði sem eru nauðsynleg til að koma 

málsmeðferð við endurnýjun í framkvæmd að því er varðar virk efni eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 252, 19.9.2012, bls. 26).

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 307, 28.10.2014, bls. 26. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 96/2015 frá 30. apríl 
2015 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) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 283/2013 frá 1. mars 2013 um kröfur um gögn varðandi virk efni í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 93, 3.4.2013, bls. 1).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 544/2011 frá 10. júní 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 

að því er varðar kröfur um gögn varðandi virk efni (Stjtíð ESB L 155, 11.6.2011, bls. 1).

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1136/2014

frá 24. október 2014

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 283/2013 að því er varðar umbreytingarráðstafanirnar sem 
gilda um málsmeðferð varðandi plöntuverndarvörur (*)
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2. gr.

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

 Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

 Gjört í Brussel 24. október 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 José Manuel BARROSO

 forseti.

_________________




