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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/1643 

frá 5. nóvember 2020 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar samþykkistímabilin fyrir virku 

efnin kalsíumfosfíð, denatóníumbensóat, haloxýfóp-P, imídaklópríð, pensýkúrón og zetasýpermetrín (*) 

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 fyrstu málsgrein 17. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (2) eru skráð virk efni 

sem teljast samþykkt samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1107/2009. 

2) Samþykkistímabilin fyrir virku efnin kalsíumfosfíð og denatóníumbensóat voru framlengd frá 31. ágúst 2019 til  

31. ágúst 2022 og samþykkistímabilið fyrir virka efnið imídaklópríð var framlengt frá 31. júlí 2019 til 31. júlí 2022 með 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/195 (3). 

3) Samþykkistímabilið fyrir virka efnið zetasýpermetrín var framlengt frá 30. nóvember 2019 til 30. nóvember 2021 með 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/555 (4). 

4) Samþykkistímabilið fyrir virka efnið pensýkúrón var framlengt frá 31. maí 2021 til 31. maí 2024 með framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1266 (5). 

5) Samþykkistímabilið fyrir virka efnið haloxýfóp-P var framlengt frá 31. desember 2020 til 31. desember 2023 með 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/670 (6). 

6) Umsóknir um endurnýjun á samþykki fyrir virku efnunum sem um er að ræða voru lagðar fram í samræmi við 1. gr. 

framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 (7). Að því er varðar virku efnin kalsíumfosfíð, 

denatóníumbensóat, haloxýfóp-P, imídaklópríð, pensýkúrón og zetasýpermetrín hafa umsækjendurnir þó staðfest að þeir 

styðji ekki lengur umsóknina um endurnýjun á samþykki. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 370, 6.11.2020, bls. 18. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 208/2021 

frá 9. Júlí 2021 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

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

(2) 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). 

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/195 frá 3. febrúar 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir nokkur virk efni sem eru skráð í B-hluta viðaukans við 

framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 (endurnýjunaráætlun AIR IV) (Stjtíð. ESB L 31, 4.2.2017, bls. 21). 

(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/555 frá 24. mars 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir nokkur virk efni sem eru skráð í B-hluta viðaukans við 

framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 (endurnýjunaráætlun AIR IV) (Stjtíð. ESB L 80, 25.3.2017, bls. 1). 

(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1266 frá 20 september 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 

nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin 1-dekanól, 6-bensýladenín, álsúlfat, asadíraktín, 

búpírímat, karboxín, kletódím, sýkloxýdím, dasómet, díklófóp, díþíanón, dódín, fenasakín, flúómetúrón, flútríafól, hexýþíasox, hýmexasól, 

indólýlsmjörsýru, ísoxaben, brennisteinskalk, metaldehýð, paklóbútrasól, pensýkúrón, sintófen, táflúvalínat og tebúfenósíð (Stjtíð. ESB  

L 238, 21.9.2018, bls. 81). 

(6) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/670 frá 30. apríl 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin brómúkónasól, búprófesín, haloxýfóp-P og naprópamíð 

(Stjtíð. ESB L 113, 13.5.2018, bls. 1). 

(7) 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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7) Með tilliti til markmiðs fyrstu málsgreinar 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 eru framlengingarnar á samþykki-

stímabilunum fyrir þessi virku efni, sem kveðið er á um í framkvæmdarreglugerðum (ESB) 2017/195, (ESB) 2017/555, 

(ESB) 2018/1266 og (ESB) 2018/670, ekki lengur réttlætanlegar. Því er rétt að kveða á um að samþykki fyrir 

haloxýfópi-P og pensýkúróni falli úr gildi á þeim dagsetningum sem þau hefðu fallið úr gildi án framlengingarinnar. Að 

því er varðar virku efnin kalsíumfosfíð, denatóníumbensóat, imídaklópríð og zetasýpermetrín voru lokadagsetningarnar 

fyrir framlenginguna á árinu 2019. Því ætti að fastsetja lokadagsetningu fyrir þessi virku efni eins fljótt og unnt er en 

gefa aðildarríkjunum um leið nægan tíma til að afturkalla leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda þessi efni. 

8) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 til samræmis við það. 

9) 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. 

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 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 5. nóvember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 216, imídaklópríð, kemur „1. desember 2020“. 

2) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 226, denatóníumbensóat, kemur „1. desember 2020“. 

3) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 261, kalsíumfosfíð, kemur „1. desember 2020“. 

4) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 281, zetasýpermetrín, kemur „1. desember 2020“. 

5) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 309, haloxýfóp-P, kemur „31. desember 2020“. 

6) Í stað dagsetningarinnar í sjötta dálki, „Samþykki rennur út“, í línu 349, pensýkúrón, kemur „31. maí 2021“. 

 __________  


