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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 c. lið 2. mgr. 13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 788/2011 

ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara 

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 540/2011 og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2008/934/EB(2

aldingarða (notist neðst á plöntuna) einu sinni á ári“.

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1490/2002(3) hafði 

gjafaraðildarríkinu, gerði hana aðgengilega almenningi 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 67, 9.3.2013, bls. 6. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september 

vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 203, 6.8.2011, bls. 21.
(3) Stjtíð. EB L 224, 21.8.2002, bls. 23.

semdir.

6)  Hinn 18 október 2012, með tilliti til viðbótarinnar við drögin 

4) að því er varðar 

ríkjunum og framkvæmdastjórninni niðurstöðu sína 
og gerði hana aðgengilega almenningi. Aðildar ríkin og 
framkvæmdastjórnin endurskoðuðu drögin að mats-

kostur á því að leggja fram athuga semdir við endur-

án takmarkana veldur það engri áhættu til viðbótar við 
þá sem þegar er tekið tillit til í framkvæmdarreglugerð 

kvæmdastjórnarinnar sem framkvæmdarreglugerðin var 

takmarkana.

umbrotsefnasambandsins X(5) ættu aðildarríkin að gefa 

umbrotsefnisins í grunnvatni.

nr. 788/2011 og framkvæmdarreglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011(6) til samræmis við það.

(4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Conclusion on the peer review of 

(5)
(6) Stjtíð. ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1.

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 201/2013

frá 8. mars 2013

um breytingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 788/2011 og (ESB) nr. 540/2011 að því er 
(*)
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11)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 

Breyting á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 788/2011

Ákvæðum I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 

Breyting á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er 

Gildistaka

í .

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

______________



Nr. 67/710 13.11.2014EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

„A-HLUTI

B-HLUTI

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur í 6. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, 

Í þessu heildarmati skulu aðildarríkin:

*) í grunnvatni,

persónuhlífum, eftir því sem við á,

óhreinindanna R154719,

sem er notað vegna rannsóknanna um eiturhrif,

desember 2013.“

       _____________
(*)
(**)

____________
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540/2011 komi eftirfarandi:

„A-HLUTI

B-HLUTI

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur í 6. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, 

Í þessu heildarmati skulu aðildarríkin:

*) í grunnvatni,

persónuhlífum, eftir því sem við á,

óhreinindanna R154719,

sem er notað vegna rannsóknanna um eiturhrif,

desember 2013.“

____________
(*)
(**)

_______________


