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2014/EES/67/41

frá 16. ágúst 2012
um samþykki fyrir virka efninu Adoxophyes orana granulovirus, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um
breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 540/2011 (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

framkvæmdastjórnina 4. apríl 2012. Aðildarríkin og
framkvæmdastjórnin endurskoðuðu drögin að matsVNêUVOXQQL LQQDQ IDVWDQHIQGDULQQDU XP PDWY ODIHUOLè RJ
KHLOEULJèLGêUDRJìHLUULHQGXUVNRèXQODXNM~Ot
PHèHQGXUVNRèXQDUVNêUVOXIUDPNY PGDVWMyUQDULQQDUXP
Adoxophyes orana granulovirus.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins
79/117/EBE og 91/414/EBE(1), einkum 2. mgr. 13. gr. og
2. mgr. 78. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

Í samræmi við a-lið 1. mgr. 80. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1107/2009 á tilskipun ráðsins 91/414/EBE(2) að
gilda um virk efni sem ákvörðun hefur verið samþykkt
um í samræmi við 3. mgr. 6. gr. þeirrar tilskipunar
fyrir 14. júní 2011, að því er varðar málsmeðferð og
skilyrði fyrir samþykki. Að því er varðar Adoxophyes
orana granulovirus eru skilyrðin í a-lið 1. mgr. 80 gr.
reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 uppfyllt með ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2007/669/EB(3).
Í samræmi við 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 91/414/EBE
EDUVW \¿UY|OGXP t ëêVNDODQGL XPVyNQ IUi $QGHUPDWW
Biocontrol GmbH 29. nóvember 2004 um að færa
virka efnið Adoxophyes orana granulovirus á skrá í
I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Staðfest var með
ákvörðun 2007/669/EB að málsskjölin væru fullnægjandi
að því leyti að þau uppfylltu í aðalatriðum gagna- og
XSSOêVLQJDNU|IXUQDU t ,, RJ ,,, YLèDXND YLè WLOVNLSXQ
91/414/EBE.

  ÈKULI ìHVVD YLUND HIQLV i KHLOEULJèL PDQQD RJ GêUD RJ
i XPKYHU¿è KDID YHULè PHWLQ t VDPU PL YLè iNY èL
2. og 4. mgr. 6. gr. tilskipunar 91/414/EBE, með tilliti til
þeirrar notkunar sem umsækjandinn fyrirhugar. Tilnefnda
VNêUVOXJMDIDUDèLOGDUUtNLèODJèLIUDPGU|JDèPDWVVNêUVOX
13. ágúst 2008.
4)

Aðildarríkin og Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á
HIWLU QHIQG 0DWY OD|U\JJLVVWRIQXQLQ  ULWUêQGX GU|JLQ
Dè PDWVVNêUVOXQQL 0DWY OD|U\JJLVVWRIQXQLQ ODJèL
QLèXUVW|èXU VtQDU XP ULWUêQLQD YHJQD YDUQDUHIQD PHè
virka efninu Adoxophyes orana granulovirus(4) fyrir

 ëHVVL(%JHUèELUWLVWt6WMWtè(6%/EOV+HQQDUYDUJHWLè
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2014 frá 30. september
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) 6WMWtè(6%/EOV
(2) 6WMWtè(%/EOV
(3) 6WMWtè(6%/EOV
(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu  $èJHQJLOHJWi
Netinu: www.efsa.europa.eu

  0DUJV NRQDU UDQQVyNQLU KDID OHLWW t OMyV Dè JHUD Pi Uiè
fyrir að plöntuverndarvörur sem innihalda Adoxophyes
orana granulovirus uppfylli almennt kröfurnar sem
P OW HU I\ULU XP t D RJ EOLè  PJU RJ  PJU  JU
tilskipunar 91/414/EBE, einkum að því er varðar þá
QRWNXQVHPYDUUDQQV|NXèRJOêVWtHQGXUVNRèXQDUVNêUVOX
IUDPNY PGDVWMyUQDULQQDU ëYt HU UpWW Dè VDPì\NNMD
Adoxophyes orana granulovirus.
  ÈQ ìHVV Dè ìDè KD¿ iKULI i VNXOGELQGLQJDUQDU t NM|OIDU
samþykkis, sem kveðið er á um í reglugerð (EB)
nr. 1107/2009, og með tilliti til hinnar sértæku aðstöðu
VHPVNDSDVWDIXPVNLSWXPIUiWLOVNLSXQ(%(\¿Ut
reglugerð (EB) nr. 1107/2009 ætti þó eftirfarandi að gilda:
Aðildarríkin ættu að fá 6 mánaða frest að veittu samþykki
WLO Dè HQGXUVNRèD OH\¿ I\ULU SO|QWXYHUQGDUY|UXP VHP
innihalda Adoxophyes orana granulovirus. Aðildarríkin
ættu að breyta og skipta út leyfum eða afturkalla þau,
HLQV RJ YLè i ëUiWW I\ULU ìDQQ IUHVW WWL Dè YHLWD OHQJUD
tímabil til að leggja fram og meta uppfærsluna á
fullnaðarmálsskjölunum í III. viðauka, eins og sett er fram
í tilskipun 91/414/EBE, fyrir hverja plöntuverndarvöru og
fyrir hverja fyrirhugaða notkun hennar, í samræmi við
samræmdu meginreglurnar.
7)

Reynslan sem fengist hefur af færslu virkra efna á skrá
í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE, sem eru metin
innan ramma reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar
(EBE) nr. 3600/92 frá 11. desember 1992 um nákvæmar
reglur um framkvæmd fyrsta áfanga vinnuáætlunar sem
um getur í 2. mgr. 8. gr. tilskipunar ráðsins 91/414/EBE
um markaðssetningu plöntuvarnarefna(  KHIXU VêQW
að vandi getur skapast við túlkun á skyldum handhafa
gildandi leyfa í tengslum við aðgang að gögnum. Til að
IRUèDVW IUHNDUL YDQGD YLUèLVW ìYt QDXèV\QOHJW Dè VNêUD
skyldur aðildarríkjanna, einkum þá skyldu að sannreyna
DèKDQGKD¿OH\¿VJHWLVêQWIUDPiDèKDQQKD¿DèJDQJDè
málsskjölum sem fullnægja kröfunum í II. viðauka við þá
WLOVNLSXQ +LQV YHJDU OHJJXU ìHVVL ~WVNêULQJ HQJDU QêMDU
skyldur á aðildarríki eða handhafa leyfa sem jafnast á við
tilskipanirnar, sem hafa verið samþykktar fram að þessu til
breytingar á I. viðauka við þá tilskipun, eða reglugerðirnar
þar sem virk efni eru samþykkt.

() 6WMWtè(%/EOV
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8)

Í samræmi við 4. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1107/2009 ber að breyta viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
QUIUiPDtXPIUDPNY PGUHJOXJHUèDU
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er
YDUèDUVNUiQD\¿UVDPì\NNWYLUNHIQL 6) til samræmis við
það.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
RJKHLOEULJèLGêUD

Nr. 67/611

að teknu tilliti til dálksins um sértæk ákvæði í I. viðauka við
ìHVVDUHJOXJHUèKYHUMDSO|QWXYHUQGDUY|UXVHPOH\¿HUI\ULURJ
inniheldur Adoxophyes orana granulovirus, annaðhvort sem
eina virka efnið eða sem eitt af nokkrum virkum efnum sem hafa
öll verið skráð í viðaukann við framkvæmdarreglugerð (ESB)
QUHLJLVtèDUHQMDQ~DUëDXVNXOXiNYDUèD
á grundvelli þess mats hvort varan uppfyllir skilyrðin sem eru
sett fram í 1. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009.
Í framhaldi af þeirri ákvörðun skulu aðildarríkin:
D  EUH\WD OH\¿QX HèD DIWXUNDOOD ìDè HI QDXèV\Q NUHIXU HLJL
síðar en 31. júlí 2014 ef um er að ræða plöntuverndarvöru
sem inniheldur Adoxophyes orana granulovirus sem eina
virka efnið eða

6$0ë<..75(*/8*(5çë(66$
1. gr.
Samþykki fyrir virkum efnum
Virka efnið Adoxophyes orana granulovirus, eins og það er
tilgreint í I. viðauka, er samþykkt með þeim skilyrðum sem
mælt er fyrir um í þeim viðauka.
2. gr.
Endurmat á plöntuverndarvörum
1. Aðildarríkin skulu, í samræmi við reglugerð (EB) nr.
1107/2009 og ef nauðsyn krefur, breyta áður útgefnum leyfum
fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda Adoxophyes orana
granulovirus sem virkt efni, eða afturkalla þau, eigi síðar en
31. júlí 2013.
Fyrir þann dag skulu þau sannreyna sérstaklega að skilyrðin í
, YLèDXND YLè ìHVVD UHJOXJHUè KD¿ YHULè XSSI\OOW Dè XQGDQ
skildum þeim sem tilgreind eru í dálknum um sértæk ákvæði
t ìHLP YLèDXND RJ Dè KDQGKD¿ OH\¿VLQV KD¿ XQGLU K|QGXP
PiOVVNM|O HèD KD¿ DèJDQJ Dè PiOVVNM|OXP VHP XSSI\OOD
kröfurnar í II. viðauka við tilskipun 91/414/EBE í samræmi
við skilyrðin í 1. til 4. mgr. 13. gr. tilskipunarinnar og 62. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1107/2009.
 ëUiWWI\ULUPJUVNXOXDèLOGDUUtNLQHQGXUPHWDtVDPU PL
við samræmdu meginreglurnar sem um getur í 6. mgr. 29. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, á grundvelli málsskjala sem
uppfylla kröfurnar í III. viðauka við tilskipun 91/414/EBE og

E  EUH\WD OH\¿QX HèD DIWXUNDOOD ìDè HI QDXèV\Q NUHIXU
eigi síðar en 31. júlí 2014 eða eigi síðar en þann dag, ef
sá dagur er síðar, sem ákveðinn er fyrir slíka breytingu
eða afturköllun í viðkomandi gerð, eða gerðum, þar sem
viðkomandi efni, eða efnum, var bætt við í I. viðauka
við tilskipun 91/414/EBE eða þar sem efnið, eða efnin,
fengu samþykki, ef um er að ræða vöru sem inniheldur
Adoxophyes orana granulovirus sem eitt af nokkrum
virkum efnum.
3. gr.
Breyting á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011
9LèDXNDQXPYLèIUDPNY PGDUUHJOXJHUè (6% QUHU
breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.
4. gr.
Gildistaka og dagurinn þegar reglugerðin kemur til
framkvæmda
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. febrúar 2013.

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

Gjört í Brussel 16. ágúst 2012.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

___________

(6)

6WMWtè(6%/EOV

IUPAC-heiti

Engin óhreinindi sem
skipta máli
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CIPAC-nr. 782

Stofnasafn nr. DSM BV-0001

Adoxophyes orana granulovirus Á ekki við

Almennt heiti, kenninúmer

1. febrúar 2013

Dagsetning samþykkis

I. VIÐAUKI

31. janúar 2023

Samþykki rennur út

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur í 6. mgr.
29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, skal taka tillit til niðurstaðnanna
t HQGXUVNRèXQDUVNêUVOXQQL XP Adoxophyes orana granulovirus,
einkum í I. og II. viðbæti við hana, í lokagerð fastanefndarinnar um
PDWY ODIHUOLèRJKHLOEULJèLGêUDIUiM~Ot
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Almennt heiti, kenninúmer
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Númer

Ë%KOXWDYLèDXNDQVYLèIUDPNY PGDUUHJOXJHUè (6% QUE WLVWHIWLUIDUDQGLI UVODYLè

II. VIÐAUKI

1. febrúar 2013

Dagsetning samþykkis

31. janúar 2023

Samþykki rennur út

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna,
eins og um getur í 6. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1107/2009, skal taka tillit til niðurstaðnanna í
HQGXUVNRèXQDUVNêUVOXQQL XP Adoxophyes orana
granulovirus, einkum í I. og II. viðbæti við hana, í
lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferlið og
KHLOEULJèLGêUDIUiM~Ot³

Sértæk ákvæði
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