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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1136/2014 

av 24. oktober 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 283/2013 med hensyn til overgangstiltak for framgangsmåter for 

plantevernmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 78 nr. 1 bokstav b), og 

og ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 283/2013(2) ble kommisjonsforordning (EU) nr. 544/2011(3) opphevet og nye 

opplysningskrav for aktive stoffer fastsatt. 

2)  For at medlemsstatene og berørte parter skal kunne forberede seg på å oppfylle disse nye kravene, fastsetter forordning 

(EU) nr. 283/2013 overgangstiltak både for inngivelse av opplysninger i forbindelse med søknader om godkjenning, 

fornyet godkjenning eller endring av godkjenningen av aktive stoffer, og for inngivelse av opplysninger i forbindelse 

med søknader om godkjenning, fornyet godkjenning eller endring av godkjenninger for plantevernmidler. 

3)  For å gjøre det mulig i særlige tilfeller, å inngi opplysninger om de aktive stoffene i søknader om godkjenning eller 

endring av godkjenningen av plantevernmidler i samsvar med de opplysningskrav som var gjeldende ved godkjennings- 

eller fornyelsestidspunktet, bør overgangstiltak for framgangsmåter for godkjenning av plantevernmidler endres. 

Formålet med endringen er å unngå ulik vurdering av opplysninger som er framskaffet i samsvar med nye 

opplysningskrav, av medlemsstater som tilhører ulike soner, og dermed bevare en metode for vurdering av disse 

opplysningene som er ensartet og harmonisert på EU-plan. 

4)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 283/2013 skal lyde: 

«1.  Ved søknad om godkjenning, omhandlet i artikkel 28 i forordning (EF) nr. 1107/2009, som gjelder plantevernmidler 

med ett eller flere aktive stoffer som det er oversendt dokumentasjon for i samsvar med artikkel 3, eller der fornyelsen ikke 

er blitt godkjent i samsvar med artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1107/2009 og Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 844/2012(*), skal forordning (EU) nr. 544/2011 fortsatt gjelde for inngivelse av opplysninger om disse aktive 

stoffene. 

  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de 

bestemmelsene som er nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 

19.9.2012, s. 26).» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 28.10.2014, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 35. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 283/2013 av 1. mars 2013 om fastsettelse av opplysningskrav for aktive stoffer, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantefarmasøytiske produkter (EUT L 93 av 3.4.2013, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 544/2011 av 10. juni 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 

med hensyn til opplysningskrav for aktive stoffer (EUT L 155 av 11.6.2011, s. 1). 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 24. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


