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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/1740 

frá 20. nóvember 2020 

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, og um 

niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur 

samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (1), 

einkum 39. gr. f, 

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 (2), einkum 19. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 er kveðið á um að heimilt sé að endurnýja samþykki fyrir virku efni við 

umsókn ef staðfest er að viðmiðanir fyrir samþykki í 4. gr. þeirrar reglugerðar séu uppfylltar. 

2) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 844/2012 (3) eru sett fram ákvæði sem eru nauðsynleg til 

að koma í framkvæmd málsmeðferð við endurnýjun á samþykki fyrir virkum efnum. Þar eru einkum settar fram reglur 

um mismunandi stig málsmeðferðar við endurnýjun frá undirbúningi að framlagningu umsóknar um endurnýjun á 

samþykki fyrir virku efni (hér á eftir nefnd umsókn um endurnýjun), um innihald hennar og snið, um þagnarskyldu og 

opinbera birtingu umsóknarinnar um endurnýjun og um samþykkt reglugerðar að því er varðar hvort samþykki fyrir 

virkum efnum er endurnýjað eða ekki. 

3) Framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 844/2012 hefur þrisvar sinnum verið breytt í veigamiklum atriðum (4). Eftir 

samþykkt reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1381 (5) á að gera frekari breytingar á henni. 

4) Til glöggvunar ætti því að fella framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 844/2012 úr gildi og þessi reglugerð að koma í hennar 

stað. 

5) Rétt þykir að setja fram ný ákvæði sem eru nauðsynleg til að koma málsmeðferð við endurnýjun í framkvæmd, einkum 

fresti fyrir mismunandi stig málsmeðferðarinnar við endurnýjun.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 392, 23.11.2020, bls. 20. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 341/2021 

frá 10. desember 2021 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður 

birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1. 

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

(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). 

(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1659 frá 7. nóvember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 

nr. 844/2012 í ljósi vísindalegra viðmiðana til að ákvarða innkirtlatruflandi eiginleika sem komið var á með reglugerð (ESB) 2018/605 

(Stjtíð. ESB L 278, 8.11.2018, bls. 3), 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 (Stjtíð. ESB L 124, 13.5.2019, 

bls. 32) og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/103 frá 17. janúar 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð 

(ESB) nr. 844/2012 að því er varðar samræmda flokkun virkra efna (Stjtíð. ESB L 19, 24.1.2020, bls. 1). 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1381 frá 20. júní 2019 um gagnsæi og sjálfbærni áhættumats ESB í matvælakeðjunni og 

um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 178/2002, (EB) nr. 1829/2003, (EB) nr. 1831/2003, (EB) nr. 2065/2003, (EB) nr. 1935/2004, (EB) 

nr. 1331/2008, (EB) nr. 1107/2009 og (ESB) 2015/2283 og tilskipun 2001/18/EB (Stjtíð. ESB L 231, 6.9.2019, bls. 1). 

2022/EES/10/42 



Nr. 10/768 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.2.2022 

 

6) Með reglugerð (ESB) 2019/1381 var m.a. reglugerðum (EB) nr. 178/2002 og (EB) nr. 1107/2009 breytt. Þessar 

breytingar styrkja gagnsæi og sjálfbærni áhættumats Sambandsins á öllum sviðum matvælakeðjunnar þar sem 

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) framkvæmir vísindalegt áhættumat. 

7) Í reglugerð (ESB) 2019/1381 voru innleidd ákvæði sem tengjast málsmeðferð við endurnýjun að því er varðar virk efni 

sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 1107/2009. Þar á meðal er ákvæði um ráðgjöf fyrir framlagningu er varðar 

fyrirhugaðar prófanir og rannsóknir vegna endurnýjunar en þar á undan kemur sérstök tilkynning frá hugsanlegum 

umsækjanda og samráð við þriðju aðila, ákvæði um almenna ráðgjöf fyrir framlagningu er varðar reglur sem gilda um 

umsókn um endurnýjun og innihald hennar, tilkynningarskyldu sem hvílir á rekstraraðilum, rannsóknarstofum og 

prófunarstöðvum þegar þau láta framkvæma eða framkvæma rannsóknir til stuðnings umsókn, um birtingu 

Matvælaöryggisstofnunarinnar á öllum vísindagögnum, rannsóknum og öðrum upplýsingum til stuðnings tækri umsókn 

og samráð við þriðju aðila er varðar framlögð vísindagögn, rannsóknir og aðrar upplýsingar til stuðnings tækri umsókn. 

Til að tryggja rétta framkvæmd þessara ákvæða í tengslum við málsmeðferð við endurnýjun á samþykki fyrir virkum 

efnum ætti að setja fram ítarlegar reglur. 

8) Umsókn um endurnýjun ætti að innihalda nauðsynleg gögn og áhættumöt ásamt því að sýna fram á af hverju ný gögn og 

áhættumöt eru nauðsynleg. 

9) Í því skyni að koma kröfunni sem sett er fram í c-lið 1. mgr. 38. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002, eins og henni var 

breytt með reglugerð (ESB) 2019/1381, til framkvæmda er í 2. mgr. 39. gr. f í reglugerðinni kveðið á um samþykkt á 

stöðluðum gagnasniðum til að gera það kleift að leggja fram skjöl, leita í þeim, gera afrit af þeim og prenta þau út en 

tryggja um leið að farið sé að kröfum samkvæmt reglum sem settar eru fram í löggjöf Sambandsins. Af þessum sökum 

er nauðsynlegt að samþykkja staðlað gagnasnið. 

10) Setja ætti fram reglur að því er varðar hvernig skýrslugjafaraðildarríkið skal ákveða hvort umsókn um endurnýjun sé 

tæk. 

11) Ef allar umsóknir um endurnýjun, sem eru lagðar fram, eru ótækar ætti framkvæmdastjórnin að samþykkja reglugerð um 

að ekki skuli endurnýja samþykki fyrir viðkomandi virku efni til að skapa skýrleika um stöðu virka efnisins. 

12) Með reglugerð (ESB) 2019/1381 voru einnig innleiddar viðbótarkröfur í tengslum við gagnsæi og trúnaðarkvöð sem og 

sértækar kröfur um málsmeðferð varðandi framlagningu beiðna um trúnað í tengslum við upplýsingar sem umsækjandi 

leggur fram. Til að tryggja rétta framkvæmd þessara krafna ætti að setja fram skilyrði varðandi mat á beiðnum um 

trúnað í tengslum við umsóknir um endurnýjun. Matvælaöryggisstofnunin ætti að framkvæma þetta mat í samræmi við 

reglugerð (ESB) 2019/1381 þegar skýrslugjafaraðildarríkið hefur metið það svo að viðkomandi umsókn um endurnýjun 

sé tæk. 

13) Veita ætti umsækjandanum, aðildarríkjunum, þó ekki skýrslugjafaraðildarríkinu, og almenningi tækifæri til að leggja 

fram athugasemdir varðandi drögin að matsskýrslunni um endurnýjunina sem skýrslugjafaraðildarríkið og 

meðskýrslugjafaraðildarríkið, eða aðildarríki sem vinna í sameiningu sem skýrslugjafaraðildarríki, útbúa. 

14) Í samræmi við 2. mgr. 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 (6) falla virk efni í skilningi 

reglugerðar (EB) nr. 1107/2209 að öllu jöfnu undir samræmda flokkun og merkingu. Því er viðeigandi að setja ítarlegar 

málsmeðferðarreglur að því er varðar framlagningu tillagna til Efnastofnunar Evrópu í samræmi við 1. mgr. 37. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1272/2008 af hálfu skýrslugjafaraðildarríkis á meðan á endurnýjun samþykkis fyrir virkum efnum 

skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 stendur. 

15) Matvælaöryggisstofnunin ætti að skipuleggja samráð við sérfræðinga og leggja fram niðurstöður nema þegar 

framkvæmdastjórnin upplýsir hana um að niðurstaða sé ekki nauðsynleg. 

16) Setja ætti reglur að því er varðar endurnýjunarskýrsluna og samþykkt reglugerðar varðandi það hvort samþykkið fyrir 

virka efninu er endurnýjað eða ekki.  

  

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna, um 

breytingu og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (Stjtíð. ESB L 353, 

31.12.2008, bls. 1). 



17.2.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 10/769 

 

17) Þar eð tilteknum ákvæðum reglugerðar (ESB) 2019/1381, sem kemur til framkvæmda 27. mars 2021, er komið í 

framkvæmd með þessari reglugerð ætti þessi reglugerð að koma til framkvæmda frá og með sömu dagsetningu. Þar eð 

umsóknir um endurnýjun samkvæmt þessari reglugerð skulu lagðar fram a.m.k. þremur árum áður en samþykkistímabil 

fyrir virku efni rennur út ætti þessi reglugerð að gilda, að því er varðar endurnýjun á samþykki fyrir virkum efnum sem 

samþykkistímabil fyrir rennur út 27. mars 2024 eða síðar, jafnvel þótt umsókn um endurnýjun hafi þegar verið lögð 

fram í samræmi við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 844/2012. 

18) Ef samþykkistímabilinu fyrir virk efni lýkur fyrir 27. mars 2024 ætti að kveða á um umbreytingarráðstafanir til að 

tryggja að málsmeðferð við endurnýjun geti haldið áfram fyrir þessi virku efni. Framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 844/2012 ætti að gilda áfram um virk efni ef, þann dag þegar þessi reglugerð kemur til framkvæmda, 

samþykkistímabil þeirra rennur út fyrir 27. mars 2024 eða ef reglugerð, sem er samþykkt í samræmi við 17. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 27. mars 2021 eða síðar, framlengir samþykkistímabilið til 27. mars 2024 eða lengur. 

19) 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. KAFLI 

EFNI OG GILDISSVIÐ 

1. gr. 

Efni 

Með þessari reglugerð eru fastsettar reglur um málsmeðferð við endurnýjun á samþykki fyrir virkum efnum í skilningi 

reglugerðar (EB) nr. 1107/2009. 

2. gr. 

Gildissvið 

Þessi reglugerð skal gilda um endurnýjun á samþykki fyrir virkum efnum þar sem samþykkistímabilinu lýkur 27. mars 2024 

eða síðar. 

Þó skal hún ekki að gilda um endurnýjun á samþykki fyrir virkum efnum þar sem reglugerð, sem er samþykkt í samræmi við 

17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 27. mars 2021 eða síðar, framlengir samþykkistímabilið til 27. mars 2024 eða lengur. 

2. KAFLI 

TILKYNNING OG RÁÐGJÖF ÁÐUR EN UMSÓKN UM ENDURNÝJUN ER LÖGÐ FRAM 

3. gr. 

Tilkynning um fyrirhugaðar rannsóknir og ráðgjöf varðandi fyrirhugaðar rannsóknir 

1. Tilkynningar um rannsóknir sem fyrirhugað er að framkvæma til stuðnings umsókn um endurnýjun í framtíðinni, í 

samræmi við 1. mgr. 32. gr. c í reglugerð (EB) nr. 178/2002, skulu lagðar fram með nægilegum fyrirvara fyrir framlagn-

ingardag umsóknarinnar um endurnýjun, í samræmi við 1. mgr. 5. gr. þessarar reglugerðar, til að gera Matvælaöryggis-

stofnuninni kleift að láta samráð við almenning fara fram og veita ítarlega ráðgjöf og til að rannsóknir, sem krafist er til 

stuðnings umsókn um endurnýjun í framtíðinni, verði framkvæmdar tímanlega og á viðeigandi hátt. 

2. Ráðgjöf Matvælaöryggisstofnunarinnar fyrir framlagningu skv. 1. mgr. 32. gr. c í reglugerð (EB) nr. 178/2002 skal veitt 

með þátttöku skýrslugjafaraðildarríkis og meðskýrslugjafaraðildarríkis, að teknu tilliti til allrar fyrirliggjandi reynslu og 

þekkingar sem skipta máli fyrir virka efnið, þ.m.t., eftir því sem við á, aðgengilegar rannsóknir frá fyrra samþykki eða 

endurnýjun á samþykki.  
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4. gr. 

Almenn ráðgjöf fyrir framlagningu 

1. Hugsanlegur umsækjandi getur hvenær sem er óskað eftir að starfsfólk Matvælaöryggisstofnunarinnar veiti almenna 

ráðgjöf fyrir framlagningu umsóknar um endurnýjun. Matvælaöryggisstofnunin skal upplýsa skýrslugjafaraðildarríkið um 

beiðnina og þau skulu ákveða í sameiningu hvort skýrslugjafaraðildarríkinu sé skylt að taka þátt í að veita almennu ráðgjöfina 

fyrir framlagningu. 

2. Ef fleiri hugsanlegir umsækjendur óska eftir almennri ráðgjöf fyrir framlagningu skal Matvælaöryggisstofnunin leggja til 

að þeir leggi fram sameiginlega umsókn um endurnýjun og skiptist á samskiptaupplýsingum í þeim tilgangi. 

3. KAFLI 

FRAMLAGNING OG LÖGMÆTI UMSÓKNAR UM ENDURNÝJUN 

5. gr. 

Framlagning umsóknar um endurnýjun 

1. Framleiðandi virks efnis skal leggja umsókn um endurnýjun fram rafrænt í gegnum miðlægt framlagningarkerfi, með því 

að nota snið eins og sett er fram í 7. gr., eigi síðar en þremur árum áður en samþykkið rennur út. 

Skýrslugjafaraðildarríkið, eins og sett er fram í öðrum dálki viðaukans við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 686/2012 (7), eða sérhvert aðildarríki í hópi aðildarríkja sem vinna í sameiningu sem skýrslugjafaraðildarríki, eins og 

sett er fram í fjórða dálki þess viðauka, meðskýrslugjafaraðildarríkið, eins og sett er fram í þriðja dálki þess viðauka, önnur 

aðildarríki, Matvælaöryggisstofnunin og framkvæmdastjórnin skulu upplýst í gegnum miðlæga framlagningarkerfið sem um 

getur í 7. gr. 

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

töflunum í B- og C-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012, skal ekki tilnefna meðskýrslu-

gjafaraðildarríki. Í því tilviki skal líta á allar tilvísanir í „skýrslugjafaraðildarríki“ í þessari reglugerð sem tilvísanir í „hóp 

aðildarríkja sem vinna í sameiningu sem skýrslugjafaraðildarríki“. 

Áður en frestur til framlagningar á umsókn um endurnýjun rennur út skulu aðildarríki sem vinna í sameiningu sem 

skýrslugjafaraðildarríki 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. Samtök framleiðanda, sem framleiðendur tilnefna, mega leggja fram sameiginlega umsókn um endurnýjun. 

Ef um er að ræða fleiri en einn umsækjanda sem óskar eftir endurnýjun á samþykki fyrir sama virka efninu skulu þessir 

umsækjendur gera allar raunhæfar ráðstafanir til að leggja fram málsskjölin í sameiningu. Ef allir viðkomandi umsækjendur 

leggja ekki fram slík málsskjöl í sameiningu, þrátt fyrir ráðgjöf Matvælaöryggisstofnunarinnar eins og um getur í 4. gr., skal 

færa rök fyrir þeirri ákvörðun í málsskjölunum. 

6. gr. 

Innihald umsóknar um endurnýjun 

1. Umsókn um endurnýjun skal samanstanda af málsskjölum varðandi endurnýjun á sniði eins og fram kemur í 7. gr. 

2. Eftirfarandi atriði skulu koma fram í málsskjölum varðandi endurnýjun: 

a) heiti og heimilisfang umsækjanda sem ber ábyrgð á umsókninni um endurnýjun og skyldum samkvæmt þessari reglugerð,  

  

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

efnunum, í tengslum við málsmeðferð við endurnýjun (Stjtíð. ESB L 200, 27.7.2012, bls. 5). 
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b) ef einn eða fleiri umsækjendur slást í hóp með umsækjanda, heiti og heimilisfang þess eða þeirra umsækjenda og, ef við á, 

heiti samtaka framleiðanda sem getið er í 2. mgr. 5. gr., 

c) upplýsingar, sem varða eina dæmigerða notkun eða fleiri á a.m.k. einni plöntuverndarvöru, sem inniheldur virka efnið, á 

nytjaplöntu sem er ræktuð í stórum stíl á hverju svæði, sem sýna fram á að viðmiðanir fyrir samþykki, sem kveðið er á um 

í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, séu uppfylltar, 

d) gögn og áhættumöt sem eru nauðsynleg: 

i. til að endurspegla breytingar á lagaskilyrðum frá því að samþykkið eða síðasta endurnýjun samþykkis fékkst fyrir 

viðkomandi virkt efni, 

ii. til að endurspegla breytingar í vísinda- og tækniþekkingu sem hafa orðið frá því að samþykkið eða síðasta endurnýjun 

samþykkis fékkst fyrir viðkomandi virkt efni, 

iii. til að endurspegla breytingar á dæmigerðri notkun eða 

iv. vegna þess að umsóknin varðar breytingu á endurnýjun, 

e) að því er varðar sérhverja kröfu um gögn varðandi virka efnið, eins og sett er fram í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 283/213 (8), óstyttur texti hverrar prófunar- eða rannsóknarskýrslu og samantektir úr þeim, þ.m.t. þær sem voru 

hluti af málsskjölum varðandi samþykki eða síðari málsskjölum varðandi endurnýjun, 

f) að því er varðar sérhverja kröfu um gögn varðandi plöntuverndarvöruna, eins og sett er fram í reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 284/2013 (9), óstyttur texti hverrar prófunar- eða rannsóknarskýrslu og samantektir úr þeim, þ.m.t., 

ef við á, þær sem voru hluti af málsskjölum varðandi samþykki eða síðari málsskjölum varðandi endurnýjun, 

g) ef við á, skrifleg sönnunargögn eins og um getur í 7. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, 

h) að því er varðar hverja prófun eða rannsókn sem gerð er á hryggdýrum: lýsing á þeim ráðstöfunum sem gerðar voru til að 

koma í veg fyrir prófanir á hryggdýrum, 

i) ef við á, afrit af umsókn um hámarksgildi leifa, eins og um getur í 7. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 396/2005 10), 

j) tillaga að flokkun þar sem talið er að efnið þurfi að vera flokkað eða endurflokkað í samræmi við reglugerð (EB)  

nr. 1272/2008, 

k) gátlisti þar sem sýnt er fram á að málsskjöl varðandi endurnýjun séu fullgerð, í ljósi notkunarinnar sem sótt er um, og gefið 

er til kynna hvaða gögn eru ný, 

l) samantektir og niðurstöður úr vísindalegum, ritrýndum, aðgengilegum heimildum, eins og um getur í 5. mgr. 8. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, 

m) mat samkvæmt nýjustu vísinda- og tækniþekkingu á öllum framlögðum upplýsingum, þ.m.t., ef við á, endurmat á 

rannsóknum og upplýsingum sem voru hluti af málsskjölum varðandi samþykki eða síðari málsskjölum varðandi 

endurnýjun, 

n) athugun á og tillaga um allar nauðsynlegar og viðeigandi ráðstafanir til að draga úr áhættu, 

o) allar upplýsingar sem skipta máli í tengslum við tilkynningu um rannsóknirnar í samræmi við 32. gr. b í reglugerð (EB)  

nr. 178/2002. 

Upplýsingarnar sem um getur í o-lið fyrstu undirgreinar skulu vera sanngreinanlegar á skýran hátt. 

Málsskjöl varðandi endurnýjun skulu ekki innihalda neinar skýrslur um prófanir eða rannsóknir sem fela í sér að nota virka 

efnið eða plöntuverndarvöruna, sem inniheldur það, vísvitandi á menn. 

3. Umsækjendur skulu leggja sig fram um að fá aðgang að og leggja fram rannsóknir sem voru hluti af málsskjölum 

varðandi samþykki eða síðari málsskjölum varðandi endurnýjun eins og krafist er skv. e- og f-lið 2. mgr.  

  

(8) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 283/2013 frá 1. mars 2013 um kröfur um gögn varðandi virk efni í samræmi við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 93, 3.4.2013, bls. 1). 

(9) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 284/2013 frá 1. mars 2013 um kröfur um gögn varðandi plöntuverndarvörur í samræmi við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 93, 3.4.2013, bls. 85). 

(10) 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 (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls.1). 
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Aðildarríkið sem gegndi hlutverki skýrslugjafa vegna fyrri málsskjala varðandi samþykki og/eða síðari málsskjala varðandi 

endurnýjun eða Matvælaöryggisstofnunin skulu leitast við að gera slíkar rannsóknir aðgengilegar ef umsækjandinn færir sönnur 

á að tilraunir hans til að fá aðgang hjá eiganda rannsóknarinnar hafi ekki borið árangur. 

4. Ef upplýsingar, sem eru lagðar fram í samræmi við c-lið 2. mgr., taka ekki til allra svæða eða varða ekki nytjaplöntu sem 

er ræktuð í stórum stíl skal leggja fram rökstuðning. 

5. Notkunin sem um getur í c-lið 2. mgr. skal, eftir því sem við á, fela í sér notkun sem metin var fyrir samþykkið eða síðari 

endurnýjun. Að minnsta kosti ein plöntuverndarvara sem um getur í c-lið 2. mgr. skal ekki innihalda önnur virk efni ef slík vara 

er til dæmigerðrar notkunar. 

6. Umsækjandinn skal tilgreina og telja upp ný gögn sem hann leggur fram, þ.m.t. allar nýjar rannsóknir á hryggdýrum, í 

sérstakri skrá. Hann skal sýna fram á að nýju gögnin séu nauðsynleg, í samræmi við fyrstu undirgrein 2. mgr. 15. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, og, eftir atvikum, vísa í ráðgjöf sem fékkst fyrir framlagningu í samræmi við 32. gr. a og 32. c í 

reglugerð (EB) nr. 178/2002. 

7. Þegar umsækjandinn óskar eftir því að farið sé með tilteknar upplýsingar sem trúnaðarmál, í samræmi við 1. og 2. mgr. og 

2. mgr. a í 63. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, skal hann tilgreina þá útgáfu af framlögðu upplýsingunum sem trúnaður ríkir 

um og þá útgáfu sem trúnaður ríkir ekki um. 

8. Umsækjandinn getur lagt fram kröfur um gagnavernd skv. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009. 

7. gr. 

Snið og hugbúnaður fyrir framlagningu umsóknar um endurnýjun 

1. Matvælaöryggisstofnunin skal koma á fót miðlægu framlagningarkerfi og gera það aðgengilegt á Netinu. Matvæla-

öryggisstofnunin skal tryggja að miðlæga framlagningarkerfið auðveldi sannprófun á lögmæti sem aðildarríkin framkvæma í 

samræmi við 8. gr. 

2. Stöðluðu gagnasniðin sem Matvælaöryggisstofnunin lagði til, sem hluti af hugbúnaðarpakka samræmda, alþjóðlega 

íðefnagagnagrunnsins skv. 39. gr. f í reglugerð (EB) nr. 178/2002, eru hér með samþykkt. 

3. Umsókn um endurnýjun skal lögð fram í gegnum miðlæga framlagningarkerfið með því að nota hugbúnaðarpakka 

samræmda, alþjóðlega íðefnagagnagrunnsins. 

4. Þegar umsækjandinn óskar eftir því að farið sé með tilteknar upplýsingar sem trúnaðarmál, í samræmi við 1. og 2. mgr. og 

2. mgr. a í 63. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, skal hann tilgreina slíkar upplýsingar með því að nota viðeigandi aðgerð í 

samræmda, alþjóðlega íðefnagagnagrunninum. 

Matvælaöryggisstofnunin skal einungis meta slíka beiðni ef umsóknin telst tæk í samræmi við 8. gr. þessarar reglugerðar. 

8. gr. 

Lögmæti umsóknar um endurnýjun 

1. Skýrslugjafaraðildarríkið skal líta svo á að umsókn um endurnýjun sé tæk, að því tilskildu að allar eftirfarandi kröfur séu 

uppfylltar: 

a) umsókn um endurnýjun var lögð fram innan frestsins sem kveðið er á um í 1. mgr. 5. gr. og í samræmi við sniðið og með 

notkun hugbúnaðarins sem kveðið er á um í 7. gr., 

b) umsókn um endurnýjun inniheldur alla þá þætti sem kveðið er á um í 6. gr., 

c) umsókn um endurnýjun inniheldur allar rannsóknir, í heild sinni, sem áður hefur verið tilkynnt um í samræmi við 32. gr. b í 

reglugerð (EB) nr. 178/2002, og engar aðrar en þær nema þær sem eru í málsskjölum varðandi samþykki eða síðari 

málsskjölum varðandi endurnýjun eða voru gerðar áður en skyldan skv. 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002 tók gildi, 

nema gildur rökstuðningur sé lagður fram, 

d) viðeigandi þóknun hefur verið greidd.  
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2. Innan mánaðar frá þeim degi sem kveðið er á um í 1. mgr. 5. gr. skal skýrslugjafaraðildarríkið upplýsa umsækjandann, 

meðskýrslugjafaraðildarríkið, framkvæmdastjórnina og Matvælaöryggisstofnunina um viðtökudag umsóknar um endurnýjun og 

um lögmæti hennar. 

3. Ef umsókn um endurnýjun var lögð fram í samræmi við a-lið í 1. mgr. en það vantar einn eða fleiri þætti, sem kveðið er á 

um í b- eða d-lið 1. mgr., skal skýrslugjafaraðildarríkið, innan mánaðar frá viðtökudegi umsóknarinnar um endurnýjun, upplýsa 

umsækjandann um hvaða þætti vantar og veita 14 daga frest til að leggja þessa þætti fram í gegnum miðlæga framlagn-

ingarkerfið sem um getur í 7. gr. Þegar fresturinn rennur út skal skýrslugjafaraðildarríkið án tafar halda áfram í samræmi við 

annaðhvort 4. mgr. eða 5. mgr. 

4. Ef umsókn um endurnýjun er ekki í samræmi við c-lið 1. mgr. skal skýrslugjafaraðildarríkið, í samvinnu við 

Matvælaöryggisstofnunina og innan mánaðar frá viðtökudegi umsóknarinnar um endurnýjun, upplýsa umsækjandann til 

samræmis við það og veita 14 daga frest til að leggja fram gildan rökstuðning fyrir því að ekki er farið að tilskildum ákvæðum. 

Þegar sá frestur rennur út og ef ekki hefur verið lagður fram gildur rökstuðningur skal umsóknin um endurnýjun teljast ótæk og 

4. eða 5. mgr. 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002 skal gilda. Mat á lögmæti endurframlagðrar umsóknar um endurnýjun skal 

ekki hefjast fyrr en sex mánaða frestinum er lokið, sem getið er í 4. eða 5. mgr. 32. gr. b í reglugerð (EB) nr. 178/2002, eftir að 

tilkynnt hefur verið um viðeigandi rannsóknir og/eða framlagningu á rannsóknum eins og nauðsyn krefur og að því tilskildu að 

þessi tímapunktur sé eigi síðar en þremur árum áður en samþykkið fyrir virka efninu rennur út. Ef þessi tímapunktur er innan 

við þremur árum áður en samþykkið fyrir virka efninu rennur út skal endurframlagða umsóknin um endurnýjun teljast ótæk. 

5. Ef umsókn um endurnýjun var ekki lögð fram innan frestsins sem um getur í a-lið 1. mgr. eða ef umsóknin um endurnýjun 

inniheldur ekki enn alla þættina, sem kveðið er á um í 6. gr., við lok 14 daga frestsins sem veittur var til að leggja fram þá þætti 

sem vantaði í samræmi við 3. og 4. mgr. skal skýrslugjafaraðildarríkið án tafar upplýsa umsækjandann, meðskýrslu-

gjafaraðildarríkið, framkvæmdastjórnina, önnur aðildarríki og Matvælaöryggisstofnunina um að umsóknin um endurnýjun sé 

ótæk og greina frá ástæðum þess að hún er ótæk. 

9. gr. 

Samþykkt reglugerðar um að ekki skuli endurnýja 

Ef allar umsóknir um endurnýjun, sem lagðar eru fram fyrir virkt efni, eru ótækar í samræmi við 8. gr. skal samþykkja 

reglugerð um að ekki skuli endurnýja samþykkið fyrir virka efninu í samræmi við b-lið 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 1107/2009. 

10. gr. 

Almennur aðgangur að upplýsingum í umsókn um endurnýjun og samráð við þriðja aðila 

Matvælaöryggisstofnun skal veita 60 daga frest frá þeim degi þegar umsókn um endurnýjun hefur verið gerð aðgengileg 

almenningi, í samræmi við c-lið 1. mgr. 38. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002, til að leggja fram skriflegar athugasemdir 

varðandi þessar upplýsingar og varðandi það hvort önnur viðeigandi vísindagögn eða rannsóknir liggi fyrir um viðfangsefnið 

sem umsóknin um endurnýjun varðar. Þessi málsgrein gildir ekki um framlagningu viðbótarupplýsinga sem umsækjandi leggur 

fram meðan á matsferli stendur. 

4. KAFLI 

MAT OG ENDURNÝJUNARSKÝRSLA OG REGLUGERÐ 

11. gr. 

Mat skýrslugjafaraðildarríkisins og meðskýrslugjafaraðildarríkisins 

1. Ef umsókn er tæk í samræmi við 8. gr. skal skýrslugjafaraðildarríkið, að höfðu samráði við meðskýrslugjafaraðildarríkið, 

eigi síðar en 13 mánuðum eftir framlagningu umsóknar um endurnýjun í samræmi við 1. mgr. 5. gr., leggja skýrslu fyrir 

framkvæmdastjórnina og Matvælaöryggisstofnunina þar sem metið er hvort búast megi við því að virka efnið uppfylli enn 

viðmiðanirnar fyrir samþykki sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 (hér á eftir nefnd drög að matsskýrslu 

um endurnýjun).  
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2. Drög að matsskýrslu um endurnýjun skulu innihalda eftirfarandi: 

a) tilmæli að því er varðar endurnýjun á samþykki, þ.m.t. öll nauðsynleg skilyrði og takmarkanir, 

b) tilmæli um hvort efnið skuli teljast „áhættulítið“ efni, 

c) tilmæli um hvort efnið skuli teljast efni sem ráðgert er að skipta út, 

d) tillögu um að fastsetja hámarksgildi leifa eða rökstuðning ef slík tillaga á ekki við, 

e) tillögu að flokkun eða staðfestingu á henni, eftir atvikum, eða endurflokkun virka efnisins í samræmi við viðmiðanir í 

reglugerð (EB) nr. 1272/2008, eins og tilgreint er í málsskjölunum sem leggja skal fram skv. 9. mgr. þessarar greinar og í 

samræmi við þau, 

f) niðurstöðu um hvort rannsóknirnar í málsskjölunum varðandi endurnýjun skipti máli fyrir matið, 

g) tilmæli að því er varðar þá hluta skýrslunnar sem skal hafa samráð um við sérfræðinga, í samræmi við 1. mgr. 13. gr., 

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 og 

i) niðurstöður samráðs við almenning sem innt er af hendi skv. 10. gr. og hvernig tekið hefur verið tillit til þess. 

3. Skýrslugjafaraðildarríkið skal framkvæma óháð, hlutlægt og gagnsætt mat í ljósi nýjustu vísinda- og tækniþekkingar með 

því að nota leiðbeiningarskjöl sem gilda á þeim degi þegar umsóknin um endurnýjun er lögð fram. Það skal taka tillit til allra 

upplýsinganna sem lagðar eru fram sem hluti umsóknarinnar um endurnýjun, þ.m.t. málsskjalanna sem lögð eru fram vegna 

samþykkis og síðari endurnýjunar samþykkis. Skýrslugjafaraðildarríkið skal einnig tilgreina og athuga, eftir því sem við á, 

ráðstafanir til að draga úr áhættu og taka tillit til skriflegra athugasemda sem bárust meðan samráð við almenning stóð yfir skv. 

10. gr. Ef umsækjandinn gat ekki, þrátt fyrir ítrustu viðleitni, lagt fram óstyttan texta og samantekt úr hverri prófunar- og 

rannsóknarskýrslu sem voru hluti af málsskjölum varðandi samþykki eða síðari málsskjölum varðandi endurnýjun og krafist í 

samræmi við e- og f-lið 2. mgr. 6. gr. skal skýrslugjafaraðildarríkið tryggja að viðkomandi rannsóknir séu metnar og að tekið sé 

tillit til þeirra í heildarmati þess. 

4. Í mati sínu skal skýrslugjafaraðildarríki fyrst ákvarða hvort viðmiðanirnar fyrir samþykki, sem settar eru fram í lið 3.6.2, 

3.6.3, 3.6.4 og 3.7 í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1107/2009, eru uppfylltar. 

Ef þessar viðmiðanir eru ekki uppfylltar skulu drögin að matsskýrslunni um endurnýjunina takmarkast við þá hluta matsins sem 

samsvara þeim, nema 7. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 gildi. 

5. Ef skýrslugjafaraðildarríkið þarfnast viðbótarupplýsinga skal það veita umsækjandanum frest til að leggja fram þær 

upplýsingar. Sá frestur skal ekki leiða til framlengingar á 13 mánaða tímabilinu sem kveðið er á um í 1. mgr. Allar beiðnir um 

trúnað skv. 63. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 skulu sendar til Matvælaöryggisstofnunarinnar í samræmi við 7. mgr. 6. gr. 

þessarar reglugerðar. 

6. Skýrslugjafaraðildarríkinu er heimilt að hafa samráð við Matvælaöryggisstofnunina og óska eftir frekari tæknilegum eða 

vísindalegum upplýsingum frá öðrum aðildarríkjum. Slíkt samráð og slíkar óskir skulu ekki leiða til framlengingar á 13 mánaða 

tímabilinu sem kveðið er á um í 1. mgr. 

7. Ekki skal taka tillit til upplýsinga sem umsækjandinn leggur fram án þess að hafa verið beðinn um það eða sem eru lagðar 

fram eftir að fresturinn sem veittur er til að leggja þær fram rennur út, í samræmi við 5. mgr. þessarar greinar, nema þær séu 

lagðar fram í samræmi við 56. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009. 

8. Þegar drögin að matsskýrslunni um endurnýjunina eru lögð fyrir framkvæmdastjórnina og Matvælaöryggisstofnunina skal 

skýrslugjafaraðildarríkið óska eftir því að umsækjandinn leggi fram málsskjöl varðandi endurnýjun, sem eru uppfærð þannig að 

þau taki til viðbótarupplýsinganna sem skýrslugjafaraðildarríkið fór fram á í samræmi við 5. mgr. þessarar greinar eða sem 

lagðar eru fram í samræmi við 56. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, án tafar í gegnum miðlæga framlagningarkerfið sem um 

getur í 7. gr. þessarar reglugerðar. 

Allar beiðnir um trúnað skv. 63. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 skulu sendar til Matvælaöryggisstofnunarinnar í samræmi 

við 7. mgr. 6. gr. þessarar reglugerðar.  
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9. Skýrslugjafaraðildarríkið skal leggja tillögu fyrir Efnastofnun Evrópu, eigi síðar en þegar drög að matsskýrslu um 

endurnýjun eru lögð fram, skv. 1. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 1272/2008 og í samræmi við kröfur Efnastofnunarinnar um 

að leita álits um samræmda flokkun virka efnisins a.m.k. að því er varðar eftirfarandi hættuflokka: 

a) sprengifim efni, 

b) bráð eiturhrif, 

c) húðæting/húðerting, 

d) alvarlegur augnskaði/augnerting, 

e) næming öndunarfæra eða húðnæming, 

f) stökkbreytandi áhrif á kímfrumur, 

g) krabbameinsvaldandi áhrif, 

h) eiturhrif á æxlun, 

i) sértæk eiturhrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti, 

j) sértæk eiturhrif á marklíffæri – endurtekin váhrif, 

k) hættulegt fyrir vatnsumhverfi. 

Skýrslugjafaraðildarríkið skal rökstyðja á viðeigandi hátt af hverju það telur að viðmiðanir fyrir flokkun séu ekki uppfylltar að 

því er varðar einn eða fleiri þessara hættuflokka. 

Ef tillaga um flokkun virks efnis hefur þegar verið lögð fyrir Efnastofnunina og verið er að leggja mat á hana skal 

skýrslugjafaraðildarríkið leggja fram viðbótartillögu um flokkun, sem takmarkast við hættuflokkana sem tilgreindir eru í fyrstu 

undirgrein og falla ekki undir tillöguna sem bíður afgreiðslu, nema nýjar upplýsingar hafi komið fram sem voru ekki hluti 

málsskjalanna sem bíða afgreiðslu að því er varðar hættuflokkana sem tilgreindir eru. 

Að því er varðar hættuflokka sem falla þegar undir fyrirliggjandi álit áhættumatsnefndar Efnastofnunarinnar, sem komið var á 

fót skv. c-lið 1. mgr. 76. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006, hvort sem álitið var lagt til grundvallar ákvörðun varðandi færslu 

um samræmda flokkun og merkingu efnis í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 eða ekki, nægir að skýrslugjaf-

araðildarríkið rökstyðji á viðeigandi hátt í framlagningu sinni fyrir Efnastofnunina að fyrirliggjandi álitið eða, ef það hefur 

þegar verið lagt til grundvallar ákvörðun varðandi færslu í VI. viðauka, fyrirliggjandi flokkun gildi áfram að því er varðar 

hættuflokkana sem tilgreindir eru í fyrstu undirgrein þessarar greinar. Efnastofnunin getur skýrt frá sínum sjónarmiðum 

varðandi framlagningu skýrslugjafaraðildarríkisins. 

10. Áhættumatsnefndin skal leitast við að samþykkja álitið, sem um getur í 4. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 1272/2008, 

innan 13 mánaða frá framlagningunni sem um getur í fyrstu undirgrein 9. mgr. þessarar greinar. 

12. gr. 

Athugasemdir varðandi drögin að matsskýrslunni um endurnýjunina 

1. Matvælaöryggisstofnunin skal athuga hvort drögin að matsskýrslu um endurnýjun sem hún hefur móttekið frá 

skýrslugjafaraðildarríkinu innihaldi allar viðeigandi upplýsingar á samþykktu sniði og dreifa þeim til umsækjandans og annarra 

aðildarríkja eigi síðar en þremur mánuðum eftir móttöku. 

2. Eftir móttöku á drögum að matsskýrslu um endurnýjun skv. 1. mgr. þessarar greinar getur umsækjandinn, innan tveggja 

vikna, lagt beiðni fyrir Matvælaöryggisstofnunina um að farið sé með tilteknar upplýsingar úr umsókn hans í drögunum að 

matsskýrslunni um endurnýjun sem trúnaðarmál skv. 63. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 og í samræmi við 7. mgr. 6. gr. 

þessarar reglugerðar. 

Matvælaöryggisstofnunin skal gera drögin að matsskýrslunni um endurnýjun aðgengileg almenningi, að undanskildum þeim 

upplýsingum þar sem beiðni um trúnað var samþykkt sem rökstudd.  
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3. Matvælaöryggisstofnunin skal veita 60 daga frest frá þeirri dagsetningu þegar drögin að skýrslunni eru gerð aðgengileg 

almenningi til að leggja fram skriflegar athugasemdir. Tilkynna skal Matvælaöryggisstofnuninni um slíkar athugasemdir og hún 

skal safna athugasemdunum saman og senda þær áfram, ásamt sínum eigin athugasemdum, til skýrslugjafaraðildarríkisins eða 

hóps aðildarríkja sem vinna í sameiningu sem skýrslugjafaraðildarríki og, ef við á, til meðskýrslugjafaraðildarríkisins. 

Matvælaöryggisstofnunin skal láta framkvæmdastjórninni álit sitt í té að því er varðar hvort það er nauðsynlegt, í ljósi fenginna 

athugasemda, að halda málsmeðferðinni áfram í samræmi við 13. gr. eða ekki. 

4. Matvælaöryggisstofnunin skal gera uppfærð málsskjöl varðandi endurnýjun aðgengileg almenningi um leið og hún gerir 

drögin að matsskýrslunni um endurnýjun aðgengileg í samræmi við 10. gr. 

13. gr. 

Niðurstaða Matvælaöryggisstofnunarinnar 

1. Matvælaöryggisstofnunin skal komast að niðurstöðu í ljósi nýjustu vísinda- og tækniþekkingar og með því að nota 

leiðbeiningarskjöl sem gilda á þeim degi þegar umsóknin um endurnýjun er lögð fram og í ljósi álits áhættumatsnefndarinnar að 

því er varðar hvort búast megi við að virka efnið uppfylli skilyrðin fyrir samþykki sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 1107/2009. Matvælaöryggisstofnunin skal, eftir því sem við á, skipuleggja samráð við sérfræðinga, þ.m.t. sérfræðinga frá 

skýrslugjafaraðildarríkinu og meðskýrslugjafaraðildarríkinu. 

Matvælaöryggisstofnunin skal, innan fimm mánaða frá því að fresturinn sem um getur í 3. mgr. 12. gr. þessarar reglugerðar 

rennur út eða innan tveggja vikna frá hugsanlegri samþykkt álits áhættumatsnefndarinnar sem um getur í 4. mgr. 37. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1272/2008, eftir því hvort kemur síðar, semja drög að niðurstöðunum sem kveðið er á um í fyrstu 

undirgrein. 

Matvælaöryggisstofnunin skal í drögunum að niðurstöðum sínum, eftir því sem við á, fjalla um þá möguleika til að draga úr 

áhættu sem tilgreindir eru í drögunum að matsskýrslunni um endurnýjun eða meðan á jafningjarýni stendur. 

Framkvæmdastjórnin getur tilkynnt Matvælaöryggisstofnuninni án tafar, eftir að fresturinn sem um getur í 3. mgr. 12. gr. rennur 

út, að ekki sé nauðsynlegt að fá niðurstöðu. 

2. Þegar Matvælaöryggisstofnunin telur að nauðsynlegt sé að fá viðbótarupplýsingar frá umsækjandanum skal hún, í samráði 

við skýrslugjafaraðildarríkið, veita umsækjandanum frest, að hámarki einn mánuð, til að veita aðildarríkjunum, framkvæmda-

stjórninni og Matvælaöryggisstofnuninni slíkar upplýsingar. Skýrslugjafaraðildarríkið skal, innan 60 daga frá viðtökudegi 

viðbótarupplýsinganna, meta þær upplýsingar sem borist hafa og senda mat sitt til Matvælaöryggisstofnunarinnar. 

Þegar fyrsta undirgrein gildir skal fresturinn, sem um getur í 1. mgr., framlengdur um tímabilin sem um getur í þeirri 

undirgrein. 

3. Matvælaöryggisstofnunin getur óskað eftir því að framkvæmdastjórnin hafi samráð við tilvísunarrannsóknarstofu Evrópu-

sambandsins, sem var tilnefnd samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 (11), til að sannreyna hvort 

greiningaraðferðin, sem umsækjandinn lagði til að yrði notuð til að ákvarða efnaleifarnar, sé viðunandi og uppfylli kröfurnar 

sem kveðið er á um í g-lið 1. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009. Ef tilvísunarrannsóknarstofa Evrópusambandsins fer 

fram á það skal umsækjandinn láta í té sýni og efnagreiningarstaðla. 

4. Matvælaöryggisstofnunin skal senda drögin að niðurstöðunum til umsækjandans, aðildarríkjanna og framkvæmda-

stjórnarinnar og gefa umsækjandanum möguleika á að leggja fram athugasemdir innan tveggja vikna. 

Ef Matvælaöryggisstofnunin tilgreinir í drögum sínum að niðurstöðum mikilvæga þætti og/eða alvarlegar eyður í gögnum 

þannig að ekki er búist við neinni dæmigerðri notkun á a.m.k. einni plöntuverndarvöru sem inniheldur virka efnið þar sem 

skilyrðin fyrir samþykki, sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, væru uppfyllt og sem umsækjandinn 

  

(11) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 um opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi sem miðar að því 

að tryggja að lögum um matvæli og fóður og reglum um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði og plöntuverndarvörur sé beitt og um 

breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001, (EB) nr. 396/2005, (EB) nr. 1069/2009, (EB) nr. 1107/2009, (ESB) 

nr. 1151/2012, (ESB) nr. 652/2014, (ESB) 2016/429 og (ESB) 2016/2031, reglugerðum ráðsins (EB) nr. 1/2005 og (EB) nr. 1099/2009 og 

tilskipunum ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB og 2008/120/EB og um niðurfellingu á reglugerðum 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE, 89/662/EBE, 90/425/EBE, 

91/496/EBE, 96/23/EB, 96/93/EB og 97/78/EB og ákvörðun ráðsins 92/438/EBE (Stjtíð. ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1). 
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getur ekki hafa vitað um þegar umsóknin var lögð fram og sem hann hafði ekki möguleika á að fjalla um eftir beiðni um 

viðbótarupplýsingar í samræmi við 32. gr. b getur umsækjandinn einnig lagt viðbótarupplýsingar um þessa þætti fyrir 

aðildarríkin, framkvæmdastjórnina og Matvælaöryggisstofnunina á tveggja vikna tímabilinu. 

Matvælaöryggisstofnunin skal taka athugasemdir og nýjar upplýsingar til athugunar í samvinnu við skýrslugjafaraðildarríkið og 

meðskýrslugjafaraðildarríkið. Matvælaöryggisstofnunin skal ljúka niðurstöðunum innan 75 daga frá því að tveggja vikna 

tímabilinu, sem um getur í fyrstu undirgrein, lýkur. 

Í tilvikum þar sem Matvælaöryggisstofnunin samdi drög að niðurstöðum áður en fimm mánaða frestinum, sem um getur í fyrstu 

málsgrein þessarar greinar, lauk má bæta tímanum sem eftir er við 75 dagana sem getið er í fyrri undirgrein. 

5. Matvælaöryggisstofnunin skal tilkynna umsækjandanum, aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um lokaniðurstöðu 

sína. 

6. Eftir að Matvælaöryggisstofnunin hefur veitt umsækjanda tveggja vikna frest til að óska eftir því að farið verði með 

tilteknar upplýsingar úr umsókn hans í niðurstöðunum sem trúnaðarmál skv. 63. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 og í 

samræmi við 7. mgr. 6. gr. þessarar reglugerðar skal hún gera niðurstöður sínar aðgengilegar almenningi, að undanskildum 

upplýsingum sem hún hefur veitt leyfi fyrir að farið sé með sem trúnaðarmál. 

7. Ekki skal taka tillit til upplýsinga sem umsækjandinn leggur fram án þess að hafa verið beðinn um það eða sem eru lagðar 

fram eftir að fresturinn sem veittur er til að leggja þær fram rennur út, í samræmi við fyrstu undirgrein 2. mgr. og aðra 

undirgrein 4. mgr. þessarar greinar, nema þær séu lagðar fram í samræmi við 56. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009. 

14. gr. 

Endurnýjunarskýrsla og endurnýjunarreglugerð 

1. Framkvæmdastjórnin skal leggja drög að endurnýjunarskýrslu og drög að reglugerð fyrir nefndina, sem um getur í 1. mgr. 

79. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, innan sex mánaða frá viðtökudegi niðurstöðu Matvælaöryggisstofnunarinnar eða, ef 

Matvælaöryggisstofnunin hefur ekki lagt fram slíka niðurstöðu, frá því þegar fresturinn sem um getur í 3. mgr. 12. gr. þessarar 

reglugerðar rennur út. 

Í drögum að endurnýjunarskýrslunni og drögum að reglugerðinni skal tekið tillit til draga að matsskýrslunni um endurnýjunina, 

athugasemdanna sem um getur í 3. mgr. 12. gr. þessarar reglugerðar og niðurstöðu Matvælaöryggisstofnunarinnar, ef slíkar 

niðurstöður hafa verið lagðar fram, og álits áhættumatsnefndarinnar, ef við á, sem um getur í 4. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 1272/2008. 

Umsækjandanum skal gefinn kostur á því að leggja fram athugasemdir við drögin að endurnýjunarskýrslunni innan 14 daga. 

2. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja reglugerð, í samræmi við 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, á 

grundvelli endurnýjunarskýrslunnar og að teknu tilliti til athugasemda sem umsækjandinn lagði fram innan þess frests sem um 

getur í þriðju undirgrein 1. mgr. þessarar greinar sem og annarra þátta sem eru réttmætir í þessu tilliti og varúðarreglunnar ef 

skilyrðin, sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002, eiga við. 

5. KAFLI 

SKIPT UM UMSÆKJANDA, ÞÓKNANIR OG GJÖLD 

15. gr. 

Skipt um umsækjanda 

Annar framleiðandi getur komið í stað umsækjanda, að því er varðar öll réttindi og skyldur samkvæmt þessari reglugerð, með 

því að upplýsa skýrslugjafaraðildarríkið um það með sameiginlegri yfirlýsingu þeirra beggja. Í slíku tilviki skulu þeir tilkynna 

útskiptin samtímis til meðskýrslugjafaraðildarríkisins, framkvæmdastjórnarinnar, annarra aðildarríkja, Matvælaöryggis-

stofnunarinnar og allra annarra umsækjenda sem hafa lagt fram umsókn um endurnýjun fyrir sama virka efnið. 
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16. gr. 

Þóknanir og gjöld 

1. 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. 

2. Ef um er að ræða umsóknir, sem berast samtímis, um endurnýjun fyrir fleiri en eitt virkt efni þar sem unnt er að líta svo á 

að a.m.k. hluti af áhættumatinu gildi um allar umsóknirnar um endurnýjun fyrir virkt efni skulu þóknanir vera hóflegar og þeim 

beitt með tilliti til þess að almennt áhættumat verður e.t.v. framkvæmt. 

Fyrsta undirgrein skal einkum gilda um slíkar umsóknir, sem berast samtímis, um endurnýjun að því er varðar stofna örvera 

sem eru erfðafræðilega, líffræðilega og/eða vistfræðilega líkar eða um ferómón sem hafa svipaða efnafræðilega byggingu sem 

verka á sama flokkunarfræðilega hóp marklífvera. 

6. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

17. gr. 

Niðurfelling 

Framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 844/2012 er felld úr gildi. 

Hún skal þó gilda áfram um málsmeðferð við endurnýjun á samþykki fyrir virkum efnum: 

1) þar sem samþykkistímabilið rennur út fyrir 27. mars 2024, 

2) þar sem reglugerð, sem er samþykkt í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 27. mars 2021 eða síðar, 

framlengir samþykkistímabilið til 27. mars 2024 eða lengur. 

18. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 27. mars 2021. 

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

Gjört í Brussel 20. nóvember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  


