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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/724 

frá 10. maí 2019 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 að því er varðar tilnefningu skýrslugjafaraðildarríkja og 

meðskýrslugjafaraðildarríkja fyrir virku efnin glýfosat, lambda-sýhalótrín, ímasamox og pendímetalín og um breytingu 

á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 844/2012 að því er varðar þann möguleika að hópur aðildarríkja taki sameiginlega 

að sér hlutverk skýrslugjafaraðildarríkis (*) 

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 19. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 686/2012 (2) er mati á virku efni úthlutað til skýrslugjaf-

araðildarríkis og meðskýrslugjafaraðildarríkis í tengslum við málsmeðferð við endurnýjun. Þar eð mati á virku efnunum 

glýfosati, ímasamoxi og pendímetalíni hefur ekki enn verið úthlutað til skýrslugjafaraðildarríkis eða meðskýrslugjaf-

araðildarríkis og samþykki fyrir þeim rennur út á tímabilinu frá 1. janúar 2022 til 31. desember 2024 er rétt að slík 

úthlutun fari fram nú. 

2) Úthlutunin ætti að vera með þeim hætti að ábyrgðinni og vinnunni verði dreift jafnt á milli aðildarríkjanna. 

3) Í undantekningartilvikum getur vinnuálag sem búist er við og flækjustig í tengslum við mat á tilteknu virku efni verið of 

mikið fyrir eitt aðildarríki sem er skýrslugjafaraðildarríki og nýtur stuðnings eins meðskýrslugjafaraðildarríkis. Í þeim 

tilvikum má tryggja breiðari skiptingu vinnuálags og samnýtingu sérfræðiþekkingar nokkurra aðildarríkja með því að 

tilnefna hóp af aðildarríkjum sem vinna í sameiningu sem skýrslugjafaraðildarríki. Því ætti að koma skýrt fram að hópur 

aðildarríkja getur tekið að sér hlutverk skýrslugjafaraðildarríkis í sameiningu. Í því tilviki þarf ekki að tilnefna 

meðskýrslugjafaraðildarríki. Þegar nokkur aðildarríki taka að sér hlutverk skýrslugjafaraðildarríkis í sameiningu ættu 

þau, til samræmis við það, að ná samkomulagi um fyrirkomulag vinnuskipulagsins. Í ljósi þessa ætti að úthluta mati á 

virka efninu glýfosati til hóps aðildarríkja sem vinna í sameiningu sem skýrslugjafaraðildarríki. 

4) Að því er varðar ímasamox ætti að úthluta matinu til Grikklands sem skýrslugjafaraðildarríkis og til Ítalíu sem 

meðskýrslugjafaraðildarríkis. 

5) Að því er varðar pendímetalín ætti að úthluta matinu til Svíþjóðar sem skýrslugjafaraðildarríkis og til Hollands sem 

meðskýrslugjafaraðildarríkis. 

6) Í samráði við hlutaðeigandi aðildarríki er einnig talið nauðsynlegt að breyta skýrslugjafaraðildarríkinu fyrir virka efnið 

lambda-sýhalótrín en virða um leið jafna dreifingu ábyrgðar og vinnu milli aðildarríkjanna. Úthluta ætti mati á lambda-

sýhalótríni, að því er varðar málsmeðferð við endurnýjun, til Grikklands sem skýrslugjafaraðildarríkis en úthlutunin til 

Frakklands sem meðskýrslugjafaraðildarríkis helst óbreytt. 

7) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 (3) er kveðið á um framkvæmd málsmeðferðar 

við endurnýjun að því er varðar virk efni eins og kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 1107/2009.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 124, 13.5.2019, bls. 32. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 298/2019 

frá 13. desember 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður 

birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 309, 24.11.2009, bls. 1. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 686/2012 frá 26. júlí 2012 um að úthluta til aðildarríkjanna mati á virku 

efnunum (Stjtíð. ESB L 200, 27.7.2012. bls. 5). 

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 frá 18. september 2012 um ákvæði sem eru nauðsynleg til að koma 

málsmeðferð við endurnýjun í framkvæmd að því er varðar virk efni eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 252, 19.9.2012, bls. 26). 
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8) Í framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 844/2012 er kveðið á um afgreiðslu umsókna og viðbótarmálsskjala sem lögð eru 

fram síðar og mat á þeim af hálfu eins aðildarríkis sem skýrslugjafaraðildarríkis með stuðningi eins aðildarríkis sem 

vinnur sem meðskýrslugjafaraðildarríki. Þó ætti að skýra fyrirkomulag málsmeðferðar fyrir undantekningartilvikin, sem 

um getur hér að framan, þegar matinu er úthlutað til hóps aðildarríkja sem vinna í sameiningu sem skýrslugjaf-

araðildarríki í samræmi við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012. Hópurinn ætti að taka sameiginlega að sér það 

hlutverk sem skýrslugjafaraðildarríkinu er úthlutað með framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 844/2012. 

9) Að því er varðar málsmeðferð við endurnýjun ætti að gera skýra grein fyrir þeim möguleika að fara fram á þóknanir og 

gjöld í samræmi við 74. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009. 

10) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 686/2012 og (ESB) nr. 844/2012 til samræmis við það. 

11) Ráðstafanirnar, 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. 

Breytingar á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 

Framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 1. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. gr. 

Í tengslum við málsmeðferð við endurnýjun skal matinu fyrir hvert virkt efni, sem sett er fram í fyrsta dálki viðaukans, 

úthlutað annað hvort til skýrslugjafaraðildarríkis, eins og sett er fram í öðrum dálki þessa viðauka, og til meðskýrslu-

gjafaraðildarríkis, eins og sett er fram í þriðja dálki þessa viðauka, eða til hóps aðildarríkja sem vinna í sameiningu sem 

skýrslugjafaraðildarríki, eins og sett er fram í fjórða dálki þessa viðauka, eftir atvikum. Í síðara tilvikinu er ekkert 

meðskýrslugjafaraðildarríki tilnefnt.“ 

2) Viðaukanum er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Breytingar á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 844/2012 

Framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 844/2012 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum 1. mgr. 1. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrstu undirgreinar kemur eftirfarandi: 

„Með fyrirvara um fjórðu undirgrein skal framleiðandi virks efnis leggja umsókn um endurnýjun samþykkis fyrir virka 

efninu fyrir skýrslugjafaraðildarríkið, eins og sett er fram í öðrum dálki í viðaukanum við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 686/2012 (*) og fyrir meðskýrslugjafaraðildarríkið, eins og sett er fram í þriðja 

dálki þess viðauka, eða fyrir hvert og eitt þeirra aðildarríkja í hópi aðildarríkja sem vinna í sameiningu sem 

skýrslugjafaraðildarríki, eins og sett er fram í fjórða dálki þess viðauka, eigi síðar en þremur árum áður en samþykkið 

rennur út. 
 

(*) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 686/2012 frá 26. júlí 2012 um að úthluta til aðildar-

ríkjanna mati á virku efnunum (Stjtíð. ESB L 200, 27.7.2012, bls. 5).“ 

b) Eftirfarandi fjórða, fimmta og sjötta undirlið er bætt við: 

„Þegar hópur aðildarríkja tekur sameiginlega að sér hlutverk skýrslugjafaraðildarríkis, eins og sett er fram í fjórða dálki 

viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012, skal ekki tilnefna meðskýrslugjafaraðildarríki. Í því tilviki 

skal líta á allar tilvísanir í „skýrslugjafaraðildarríki“ í þessari reglugerð sem tilvísanir í „hóp aðildarríkja sem vinna í 

sameiningu sem skýrslugjafaraðildarríki“. 
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Áður en frestur til framlagningar á umsókn rennur út skulu aðildarríki sem vinna í sameiningu sem skýrslugjaf-

araðildarríki komast að samkomulagi um skiptingu allra verkefna og vinnuálags. 

Aðildarríki, sem mynda hluta af hópi aðildarríkja sem vinna í sameiningu sem skýrslugjafaraðildarríki, skulu leitast við 

að ná samstöðu á meðan á matinu stendur.“ 

2) Í stað h-liðar 2. mgr. 11. gr. kemur eftirfarandi: 

„h) þar sem við á, þau atriði þar sem meðskýrslugjafaraðildarríkið var ekki sammála mati skýrslugjafaraðildarríkisins, 

eða, eftir atvikum, þau atriði þar sem ekkert samkomulag ríkir milli aðildarríkjanna sem mynda hóp aðildarríkja sem 

vinna í sameiningu sem skýrslugjafaraðildarríki.“ 

3) Eftirfarandi 13. gr. a er bætt við: 

„13. gr. a 

Þóknanir og gjöld 

Aðildarríkjum er heimilt að fara fram á greiðslu þóknana og gjalda í samræmi við 74. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 til 

að endurheimta kostnað sem tengist vinnu sem þau inna af hendi innan gildissviðs þessarar reglugerðar.“ 

3. 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 10. maí 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 
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VIÐAUKI 

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 er breytt sem hér segir: 

1) Í B-hluta er eftirfarandi fjórða dálki bætt við með fyrirsögninni: 

„Hópur aðildarríkja sem vinna í sameiningu sem skýrslugjafaraðildarríki (í stafrófsröð á þjóðtungu)“, 

2) Ákvæðum C-hluta er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi fjórða dálki er bætt við með fyrirsögninni: „Hópur aðildarríkja sem vinna í sameiningu sem skýrslugjaf-

araðildarríki (í stafrófsröð á þjóðtungu)“, 

b) Eftirfarandi færslu er bætt við á eftir færslunni fyrir geraníól: 

Virkt efni 
Skýrslugjafarað-

ildarríki 

Meðskýrslugjafarað-

ildarríki 

Hópur aðildarríkja sem vinna í sameiningu sem 

skýrslugjafaraðildarríki (í stafrófsröð á þjóðtungu) 

„Glýfosat   FR, HU, NL, SE“ 

c) Eftirfarandi færslu er bætt við á eftir færslunni fyrir Helicoverpa armigera-kjarnmargflötungaveiru (HearNPV): 

Virkt efni 
Skýrslugjafarað-

ildarríki 

Meðskýrslugjafarað-

ildarríki 

Hópur aðildarríkja sem vinna í sameiningu sem 

skýrslugjafaraðildarríki (í stafrófsröð á þjóðtungu) 

„Ímasamox EL IT“  

d) Í stað færslunnar fyrir virka efnið lambda-sýhalótrín kemur eftirfarandi: 

Virkt efni 
Skýrslugjafarað-

ildarríki 

Meðskýrslugjafarað-

ildarríki 

Hópur aðildarríkja sem vinna í sameiningu sem 

skýrslugjafaraðildarríki (í stafrófsröð á þjóðtungu) 

„Lambda-sýhalótrín EL FR“  

e) Eftirfarandi færslu er bætt við á eftir færslunni fyrir Paecilomyces fumosoroseus stofn Fe9901: 

Virkt efni 
Skýrslugjafarað-

ildarríki 

Meðskýrslugjafarað-

ildarríki 

Hópur aðildarríkja sem vinna í sameiningu sem 

skýrslugjafaraðildarríki (í stafrófsröð á þjóðtungu) 

„Pendímetalín SE NL“  

 


