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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1177 

frá 16. júlí 2021 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408 að því er varðar að fella virka efnið 

própoxýkarbasón brott úr skránni yfir virk efni sem teljast efni sem ráðgert er að skipta út (*) 

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 2. mgr. 78. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/408 (2) var komið á fót skrá yfir virk efni sem 

uppfylla viðmiðanirnar sem settar eru fram í 4. lið II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1107/2009 fyrir því að teljast efni 

sem ráðgert er að skipta út. Própoxýkarbasón var fært á þá skrá vegna þess að það taldist uppfylla tvær af þremur 

viðmiðunum til að teljast þrávirkt efni sem safnast fyrir í lífverum og er eitrað (PBT-efni) í samræmi við annan undirlið 

4. liðar í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1107/2009. 

2) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1115 (3) er endurnýjað samþykki fyrir própoxý-

karbasóni sem virku efni en hins vegar ekki sem efni sem ráðgert er að skipta út. Nýja matið staðfesti í reynd ekki 

þrávirkni efnisins sem leiddi til þess að efnið uppfyllir ekki lengur tvær af viðmiðunum til að teljast PBT-efni. Þess 

vegna var það fært á skrá í B- hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) 540/2011 (4). 

3) Þar eð própoxýkarbasón telst ekki lengur efni sem ráðgert er að skipta út ætti, til að komast hjá ruglingi, einnig að 

fjarlægja það úr viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408 þar sem skráð eru virk efni sem ráðgert er að 

skipta út. 

4) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408 til samræmis við það. 

5) 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) 2015/408 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 256, 19.7.2021, bls. 60. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2022 frá 

18. mars 2022 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) 2015/408 frá 11. mars 2015 um framkvæmd 7. mgr. 80. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um að koma á skrá yfir efni sem ráðgert er að 

skipta út (Stjtíð. ESB L 67, 12.3.2015, bls. 18). 

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1115 frá 22. júní 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu 

própoxýkarbasóni, 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 162, 23.6.2017, bls. 

38). 

(4) 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). 
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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 16. júlí 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Í viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/408 fellur færslan fyrir própoxýkarbasón 

brott. 

 __________  


