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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 
nr. 880/2014

frá 12. ágúst 2014

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir 
samþykki fyrir virka efninu Cydia pomonella-kyrningaveiru (CpGV) (*)

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 
plöntuverndarvara 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:

1) Virka efnið Cydia pomonella-kyrningaveira (CpGV), var fært á skrá í I. viðauka við tilskipun
ráðsins 91/414/EBE (2) með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/113/EB (3) í samræmi
við málsmeðferðina sem kveðið er á um í 24. gr. b í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2229/2004(4). Þar eð reglugerð (EB) nr. 1107/2009 kom í stað tilskipunar 91/414/EBE telst þetta
efni samþykkt samkvæmt þeirri reglugerð og er á skrá í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (5).

2) Í samræmi við 25. gr. a í reglugerð (EB) nr. 2229/2004 lagði Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér
á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, sjónarmið sín varðandi drög að endurskoðunarskýrslu um
Cydia pomonella-kyrningaveiru (CpGV), fyrir framkvæmdastjórnina 4. apríl 2012 (6). Matvæla-
öryggisstofnunin gerði tilkynnanda grein fyrir sínum sjónarmiðum varðandi Cydia pomonella-
kyrningaveiru (CpGV). Framkvæmdastjórnin gaf tilkynnandanum færi á að leggja fram athuga-
semdir varðandi drögin að endurskoðunarskýrslunni. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin endur-
skoðuðu drögin að endurskoðunarskýrslunni og álit Matvælaöryggisstofnunarinnar. Drögunum að
endur skoðunar skýrslunni var lokið innan ramma fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og
fóður 11. júlí 2014 með endurskoðunarskýrslu framkvæmdastjórnarinnar um Cydia pomonella-
kyrninga veiru (CpGV).

3) Staðfest er að virka efnið Cydia pomonella-kyrningaveira (CpGV) telst samþykkt samkvæmt
reglugerð (EB) nr. 1107/2009.

4) Í samræmi við 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, í tengslum við 6. gr. þeirrar reglu-
gerðar og í ljósi nýjustu vísinda- og tækniþekkingar, einkum nýlega birtra leiðbeininga um
örverufræðileg mengunarefnamörk fyrir örverufræðilegar plöntuverndarvörur (7), er nauðsynlegt að
breyta skilyrðunum fyrir samþykki, einkum að því er varðar lágmarkshreinleika virka efnisins og
eðli og hámarksinnihald tiltekinna óhreininda.

5) Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 540/2011 til samræmis við það.

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um
plöntur, dýr, matvæli og fóður.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 240, 13.8.2014, bls. 22. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  
nr. 270/2014 frá 12. desember 2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-
samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1.
(2) Tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1).
(3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/113/EB frá 8. desember 2008 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni 

að bæta við nokkrum örverum sem virkum efnum (Stjtíð ESB L 330, 9.12.2008, bls. 6).
(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2229/2004 frá 3. desember 2004 um nánari reglur varðandi framkvæmd fjórða 

áfanga vinnuáætlunarinnar sem um getur í 2. mgr. 8. gr. tilskipunar ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 379, 24.12.2004, bls. 13).
(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni (Stjtíð ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1).
(6) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(4), 2655. Aðgengilegt á Netinu: www.efsa.europa.eu
(7) Working Document on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products (SANCO/12116/2012 Rev. 0, September 

2012).
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Breyting á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011

Í dálkinum „Hreinleiki“ í línu 198, Cydia pomonella-kyrningaveira (CpGV) [áður þýtt sem granulo-veira], 
í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 komi orðin „Lágmarksstyrkleiki  
1 × 1013 OB/l (innlyksur/l) og mengandi örverur (Bacillus cereus) í samsettu vörunni < 1 × 107 CFU/g“ í 
stað orðanna „Mengandi örverur (Bacillus cereus) <1 × 106 CFU/g“.

2. gr.

Gildistaka

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 12. ágúst 2014.

  Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

  forseti.

  José Manuel BARROSO

_______________




