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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991
um markaðssetningu plöntuvarnarefna (1), eins og henni var síðast
breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/79/EB (2),
einkum 2. mgr. 18. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í II. og III. viðauka við tilskipun 91/414/EBE eru settar fram
kröfur um skjöl sem umsækjendur eiga að leggja fram, annars
vegar við skráningu virks efnis í I. viðauka og hins vegar til að fá
leyfi fyrir plöntuvarnarefni.

Í II. og III. viðauka við tilskipun 91/414/EBE verður að skýra
fyrir umsækjendum eins nákvæmlega og unnt er hvaða upplýsinga
er krafist, svo sem við hvaða aðstæður, skilyrði og með hvaða
tæknilegu aðferðarlýsingum tiltekinna gagna skuli aflað. Þessum
skýringum skal komið á framfæri um leið og þær liggja fyrir til
að umsækjendur geti notað þær við skjalavinnslu sína.

Í inngangi að II. og III. viðauka við tilskipun 91/414/EBE stendur
nú að beita skuli meginreglum um góðar starfsvenjur við
rannsóknir ef gerð eru próf til að afla gagna um eiginleika og
öryggi efna og efnablandna. Með fyrirvara um ákvæði þriðju
undirgreinar 1. mgr. 9. gr. skal að jafnaði fylgja góðum
starfsvenjum við rannsóknir á efnaleifum, einkum þegar þessar
rannsóknir eru nauðsynlegar í tengslum við þau skjöl sem leggja
verður fram vegna skráningar virkra efna í I. viðauka við
framangreinda tilskipun.

Það hefur hins vegar komið í ljós að ákveðin aðildarríki ráða enn
ekki yfir þeim grunnvirkjum sem þarf til að unnt sé að uppfylla
kröfur um góðar starfsvenjur við rannsóknir á efnaleifum í
prófunum, sem gerðar eru undir eftirliti, á plöntum, matvælum
eða fóðri. Aðildarríki sem gera nú þegar kröfur um að góðar

starfsvenjur séu í heiðri hafðar við rannsóknir ættu þó að fá að
halda því áfram í prófunum sem fram fara á yfirráðasvæði þeirra.
Þessa meginreglu ber einnig að skýra nákvæmlega vegna þeirra
undanþágna sem nú þegar er kveðið á um í tilskipuninni.

Kveða þarf á um tímabundna undanþágu frá þeirri kvöð að setja
fram kröfur um góðar starfsvenjur við rannsóknir á virkum efnum
sem höfðu þegar verið markaðssett tveimur árum eftir að tilkynnt
var um tilskipun 91/414/EBE, að því tilskildu að gerðar séu ýmsar
varúðarráðstafanir. Hins vegar er ekki nauðsynlegt að fastsetja
þess háttar undanþágur fyrir virk efni sem höfðu ekki verið
markaðssett tveimur árum eftir að tilkynnt var um framangreinda
tilskipun.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í tilskipun þessari eru í
samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntuheilbrigði.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum II. og III. viðauka við tilskipun 91/414/EBE er hér
með breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa tilskipun.

2. gr.
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslu-
fyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 30. júní
1996. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau
verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.

3. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi 1. júlí 1995.

4. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 172, 22. 7. 1995, bls. 6, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 15/96 frá 4. mars
1996 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 230, 19. 8. 1991, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 354, 31. 12. 1994, bls. 16.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 95/35/EB

frá 14. júlí 1995

um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna(*)

Gjört í Brussel 14. júlí 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ritt BJERREGAARD

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

Ákvæðum II. og III. viðauka við tilskipun 91/414/EBE er breytt sem hér segir:

1. Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað liðar 2.2 í innganginum komi eftirfarandi:

,,2.2. Þrátt fyrir lið 2.1 er aðildarríkjunum heimilt að kveða á um að opinberar eða opinberlega
viðurkenndar prófunarstofur eða stofnanir, sem uppfylla að minnsta kosti kröfurnar í
liðum 2.2 og 2.3 í innganginum að III. viðauka, skuli annast próf og greiningar sem
gerðar eru á yfirráðasvæði þeirra til að afla gagna um eiginleika og/eða öryggi efnanna
með tilliti til býflugna og nytjaliðdýra annarra en býflugna.

Þessi undanþága gildir um prófanir sem hófust sannanlega þann 31. desember 1999
eða fyrir þann tíma.“

b) Í innganginum bætist við liður 2.3 svohljóðandi:

,,2.3. Þrátt fyrir ákvæði liðar 2.1 er aðildarríkjunum heimilt að kveða á um að opinberar eða
opinberlega viðurkenndar prófunarstofur eða stofnanir, sem uppfylla að minnsta kosti
kröfurnar í liðum 2.2 og 2.3 í innganginum að III. viðauka, skuli framkvæma
efnaleifaprófanir undir eftirliti, sem fara fram á yfirráðasvæði þeirra í samræmi við
ákvæði 6. þáttar, ,,Leifar í eða á meðhöndluðum framleiðsluvörum, matvælum og fóðri“,
vegna plöntuvarnarefna sem innihalda virk efni og höfðu þegar verið markaðssett tveimur
árum eftir að tilkynnt var um tilskipunina.

Þessi undanþága gildir um efnaleifaprófanir undir eftirliti sem hófust sannanlega þann
31. desember 1997 eða fyrir þann tíma.“

2. Ákvæðum III. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað liðar 2.4 í innganginum komi eftirfarandi:

,,2.4. Þrátt fyrir lið 2.1 er aðildarríkjunum einnig heimilt að beita ákvæðum liða 2.2 og 2.3 á
prófanir undir eftirliti sem gerðar eru á yfirráðasvæðum þeirra til að afla gagna um
eiginleika og/eða öryggi efnablandnanna með tilliti til býflugna og nytjaliðdýra annarra
en býflugna og hófust sannanlega þann 31. desember 1999 eða fyrir þann tíma.“

b) Í innganginum bætist við liður 2.5 svohljóðandi:

,,2.5. Þrátt fyrir ákvæði liðar 2.1 er aðildarríkjunum einnig heimilt að beita ákvæðum liða 2.2
og 2.3 á efnaleifaprófanir undir eftirliti sem gerðar eru á yfirráðasvæði þeirra í samræmi
við ákvæði 8. þáttar, ,,Efnaleifar í eða á meðhöndluðum framleiðsluvörum, matvælum
og fóðri“, vegna plöntuvarnarefna sem innihalda virk efni sem höfðu þegar verið
markaðssett tveimur árum eftir að tilkynnt var um tilskipunina enda hafi prófanirnar
sannanlega hafist þann 31. desember 1997 eða fyrir þann tíma.“
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