
(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 147, 12.6.2015, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 297/2015 frá 11. desember 
2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, 
biður birtingar.

28.1.2016 Nr. 5/577EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir 
varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (1), 
einkum 1. mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Að því er varðar Trichoderma polysporum af stofni IMI 206039, Trichoderma asperellum (áður T. harzianum) af
stofni ICC012, T25 og TV1, Trichoderma atroviride (áður T. harzianum) af stofni IMI 206040 og T11, Trichoderma
harzianum af stofni T-22 og ITEM 908, Trichoderma gamsii (áður T. viride) af stofni ICC080, Trichoderma
asperellum (stofn T34), Trichoderma atroviride af stofni I-1237, súkrósa, geraníól og þýmól voru hvorki fastsett
tiltekin hámarksgildi leifa né voru efnin færð á skrá í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 og þar af leiðandi
gildir staðalgildið 0,01 mg/kg sem mælt er fyrir um í b-lið 1. mgr. 18. gr. þeirrar reglugerðar. Járnsúlfat (járn(III)
súlfat), járnsúlfat (járn(II)súlfat) og fólínsýra eru á skrá í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005.

2) Að því er varðar Trichoderma polysporum af stofni IMI 206039 (2), Trichoderma asperellum (áður T. harzianum)
af stofni ICC012, T25 og TV1(3), Trichoderma atroviride (áður T. harzianum) af stofni IMI 206040 og T11 (4),
Trichoderma harzianum af stofni T-22 og ITEM 908 (5), Trichoderma gamsii (áður T. viride) af stofni ICC080 (6),
Trichoderma asperellum (stofn T34) (7) og Trichoderma atroviride af stofni I-1237 (8) gat Matvælaöryggisstofnun
Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) ekki komist að niðurstöðu varðandi fæðutengt áhættumat fyrir
neytendur þar eð tilteknar upplýsingar vantaði og þörf var á frekari athugun áhættustjórnenda. Slík frekari athugun
endurspeglaðist í viðkomandi endurskoðunarskýrslum (9) þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að efnin valdi ekki
sjúkdómum í mönnum og að ekki sé búist við að þau framleiði eiturefni sem skipti máli fyrir heilbrigði manna. Í
ljósi þessara niðurstaða telur framkvæmdastjórnin að rétt sé að færa slík efni á skrá í IV. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 369/2005.

3) Að því er varðar þýmól (10) gat Matvælaöryggisstofnunin ekki komist að niðurstöðu varðandi fæðutengt
áhættumat fyrir neytendur þar eð tilteknar upplýsingar vantaði og var efnið, í samræmi við framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 568/2013 (11), leyft með fyrirvara um framlagningu frekari upplýsinga til
staðfestingar. Þýmól er til staðar frá náttúrunnar hendi í plöntum. Með hliðsjón af þessu er talið rétt að færa þetta
efni tímabundið á skrá í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 þar til Matvælaöryggisstofnunin hefur lagt fram
rökstutt álit í samræmi við 1. mgr. 12. gr.

4) Að því er varðar geraníól (12) gat Matvælaöryggisstofnunin ekki komist að niðurstöðu varðandi fæðutengt
áhættumat fyrir neytendur þar eð tilteknar upplýsingar vantaði og var efnið, í samræmi við framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 570/2013 (13), leyft með fyrirvara um framlagningu frekari upplýsinga til
staðfestingar. Geraníól er til staðar frá náttúrunnar hendi í plöntum. Með hliðsjón af þessu er talið rétt að færa þetta
efni tímabundið á skrá í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 þar til Matvælaöryggisstofnunin hefur lagt fram
rökstutt álit í samræmi við 1. mgr. 12. gr.

5) Súkrósi er samþykkt sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 (14). Með
tilliti til framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 916/2014 (15) telur framkvæmdastjórnin að
rétt sé að færa efnið á skrá í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005.

6) Járnsúlfat (járn(III)súlfat) er ekki virkt efni samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1107/2009. Því fellur þetta efni ekki undir
gildissvið reglugerðar (EB) nr. 396/2005. Með hliðsjón af þessu er talið rétt að fella þetta efni brott úr IV. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 396/2005.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/896

frá 11. júní 2015

um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því 
er varðar hámarksgildi leifa fyrir Trichoderma polysporum af stofni IMI 206039, Trichoderma 

asperellum (áður T. harzianum) af stofni ICC012, T25 og TV1, Trichoderma atroviride (áður  
T. harzianum) af stofni IMI 206040 og T11, Trichoderma harzianum af stofni T-22 og

ITEM 908, Trichoderma gamsii (áður T. viride ) af stofni ICC080, Trichoderma asperellum 
(stofn T34), Trichoderma atroviride af stofni I-1237, geraníól, þýmól, súkrósa, járnsúlfat  
(járn(III)súlfat), járnsúlfat (járn(II)súlfat) og fólínsýru í eða á tilteknum afurðum (*)
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7)  Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/442/EB (16) er kveðið á um að færa fólínsýru ekki á skrá í I. viðauka við 
tilskipun ráðsins 91/414/EBE (17). Þar eð 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 gildir því ekki um fólínsýru þykir rétt 
að 1. neðanmálsgrein, sem vísar í þau ákvæði, á eftir færslunni fyrir fólínsýru, falli brott.

8)  Járnsúlfat (járnIIsúlfat) og fólínsýra eru fæðubótarefni samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB (18). 
Önnur efni sem eru á skrá í IV. viðauka eru matvælaaukefni eða bragðefni. Með hliðsjón af þessu þykir rétt að breyta 
orðalagi 2. neðanmálsgreinar til að vísa í víðara samhengi til annarrar sértækrar löggjafar um matvæli og fóður.

9)  Á grundvelli niðurstöðu Matvælaöryggisstofnunarinnar og að teknu tilliti til þeirra þátta sem skipta máli í þessu tilliti 
uppfylla viðeigandi breytingar á hámarksgildum leifa viðeigandi kröfur í 1. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 14 gr. reglugerðar 
(EB) nr. 396/2005.

10)  Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis við það.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

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 11. júní 2015.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Jean-Claude JUNCKER

 forseti.

____________
(1) Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.
(2) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma polysporum strain 

IMI 206039“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(1), 3035. (38 bls.) doi:10.2903/j.efsa.2013.3035.
(3) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma asperellum strains 

ICC012, T25 and TV1“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(1), 3036. (61 bls.) doi:10.2903/j.efsa.2013.3036.
(4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma atroviride strains 

IMI-206040 and T11“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(1), 3056. (59 bls.) doi:10.2903/j.efsa.2013.3056.
(5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, 2013, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma harzianum 

Rifai strains T-22 and ITEM-908“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(10), 3055. (47 bls.) doi:10.2903/j.efsa.2013.3055.
(6) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma gamsii ICC080“. 

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(1), 3062. (29 bls.) doi:10.2903/j.efsa.2013.3062.
(7) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma asperellum strain 

T34“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(5), 2666. (37 bls.) doi:10.2903/j.efsa.2012.2666.



Nr. 5/57928.1.2016 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(8) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma atroviride strain 
I-1237“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(10), 2706. (33 bls.) doi:10.2930/j.efsa.2012.2706.

(9) – Endurskoðunarskýrsla fyrir virka efnið Trichoderma polysporum IMI 206039. Lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra á 
fundi hennar 11. júlí 2008 með tilliti til færslu Trichoderma polysporum IMI 206039 á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. SANCO/1867/08 
— endursk. 6, 11. júlí 2014.

– Endurskoðunarskýrsla fyrir virka efnið Trichoderma asperellum (áður T. harzianum) ICC012. Lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferlið og 
heilbrigði dýra á fundi hennar 11. júlí 2008 með tilliti til færslu Trichoderma asperellum (áður T. harzianum) ICC012 á skrá í I. viðauka við tilskipun 
91/414/EBE. SANCO/1842/08 — endursk. 5, 11. júlí 2014.

– Endurskoðunarskýrsla fyrir virku efnin Trichoderma gamsii ICC080 (áður Trichoderma viride af stofni ICC080), Trichoderma asperellum T25* 
(áður auðkennt sem Trichoderma viride af stofni T-25) og Trichoderma asperellum TV1 (áður auðkennt sem Trichoderma viride af stofni TV1). 
Lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra á fundi hennar 11. júlí 2008 með tilliti til færslu Trichoderma gamsii ICC080 
(áður Trichoderma viride af stofni ICC080), Trichoderma asperellum T25* (áður auðkennt sem Trichoderma viride af stofni T-25) og Trichoderma 
asperellum TV1 (áður auðkennt sem Trichoderma viride af stofni TV1) á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. SANCO/1868/08 — endursk. 
6, 11. júlí 2014.

– Endurskoðunarskýrsla fyrir virka efnið Trichoderma atroviride IMI 206040 (áður T. harzianum IMI 206040). Lokagerð fastanefndarinnar um 
matvælaferlið og heilbrigði dýra á fundi hennar 11. júlí 2008 með tilliti til færslu Trichoderma atroviride IMI 206040 (áður T. harzianum IMI 
206040) á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. SANCO/1866/08 — endursk. 6, 11. júlí 2014.

– Endurskoðunarskýrsla fyrir virka efnið Trichoderma atroviride (áður T. harzianum) T-11. Lokagerð fastanefnd arinnar um matvælaferlið og 
heilbrigði dýra á fundi hennar 11. júlí 2008 með tilliti til færslu Trichoderma atroviride (áður T. harzianum) T-11 á skrá í I. viðauka við tilskipun 
91/414/EBE. SANCO/1841/08 — endursk. 6, 11. júlí 2014.

– Endurskoðunarskýrsla fyrir virka efnið Trichoderma harzianum T-22. Lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra á fundi 
hennar 11. júlí 2008 með tilliti til færslu Trichoderma harzianum T-22 á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. SANCO/1839/08 — endursk. 
5, 11. júlí 2014.

– Endurskoðunarskýrsla fyrir virka efnið Trichoderma harzianum ITEM 908. Lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra á 
fundi hennar 11. júlí 2008 með tilliti til færslu Trichoderma harzianum ITEM 908 á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. SANCO/1840/08 
— endursk. 6, 11. júlí 2014.

– Endurskoðunarskýrsla fyrir virka efnið Trichoderma asperellum T34. Lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra á fundi 
hennar 20. nóvember 2012 með tilliti til færslu Trichoderma asperellum T34 á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. SANCO/12614/2012 — 
endursk. 4, 20. nóvember 2012.
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– Endurskoðunarskýrsla fyrir virka efnið Trichoderma atroviride af stofni I-1237. Lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra 
á fundi hennar 20. nóvember 2012 með tilliti til færslu Trichoderma atroviride af stofni I-1237 á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. 
SANCO/12620/2012 — endursk. 4, 20. nóvember 2012.

(10) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thymol“. Tíðindi 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10 (11), 2916. (43 bls.) doi:10.2903/j.efsa.2012.2916.

(11) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 568/2013 frá 18. júní 2013 um samþykki fyrir virka efninu þýmóli, 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 (Stjtíð. ESB L 167, 19.6.2013, bls. 33).

(12) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance geraniol“. Tíðindi 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10 (11), 2915. (44 bls.) doi:10.2903/j.efsa.2012.2915.

(13) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 570/2013 frá 17. júní 2013 um samþykki fyrir virka efninu geraníóli, í samræmi við reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 
(ESB) nr. 540/2011 (Stjtíð. ESB L 168, 20.6.2013, bls. 18).

(14) 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 (Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls.1).

(15) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 916/2014 frá 22. ágúst 2014 um samþykki fyrir grunnefninu súkrósa, 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 (Stjtíð. ESB L 251, 23.8.2014, bls. 16).

(16) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/442/EB frá 21. júní 2007 um að færa tiltekin virk efni ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/
EBE og um afturköllun leyfa fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda þessi efni (Stjtíð. ESB L 166, 28.6.2007, bls. 16).

(17) Tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1).

(18) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB frá 10. júní 2002 um samræmingu laga aðildarríkjanna um fæðubótarefni (Stjtíð. EB L 183, 12.7.2002, 
bls. 51).

____________
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VIÐAUKI

Ákvæðum IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:

1)  Í stað texta 2. neðanmálsgreinar komi eftirfarandi:

„(2) Efni sem eru á skrá í IV. viðauka með fyrirvara um aðra sértæka löggjöf um matvæli og fóður, t.d. um 
matvælaaukefni, fæðubótarefni, bragðefni o.s.frv.“

2)  Færslurnar „Trichoderma polysporum af stofni IMI 206039“, „Trichoderma asperellum (áður T. harzianum) 
af stofni ICC012, T25 og TV1“, „Trichoderma atroviride (áður T. harzianum) af stofni IMI 206040 og T11“, 
„Trichoderma harzianum af stofni T-22 og ITEM 908“, „Trichoderma gamsii (áður T. viride) af stofni ICC080“, 
„Trichoderma asperellum (stofn T34)“, „Trichoderma atroviride af stofni I-1237“, „súkrósi“, „geraníól (1) (2)“ og 
„þýmól (1) (2)“ bætast við í stafrófsröð.

3)  Færslan „Járnsúlfat (járn(III)súlfat)“ falli brott.

4)  Í stað tilvísunar í 1. neðanmálsgrein á eftir færslunni „Fólínsýra“ komi tilvísun í 2. neðanmálsgrein.

5)  Tilvísun í 2. neðanmálsgrein á eftir færslunni „Járnsúlfat (járnIIsúlfat)“ bætist við.

_____________




