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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1106 

av 8. juli 2015 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 1037/2012 med hensyn til 

vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet isopyrazam(*) 

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 21 nr. 3 annet alternativ, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1037/2012(2) ble isopyrazam godkjent som et aktivt stoff i 

henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, forutsatt at søkeren, Syngenta Crop Protection AG («søkeren»), framlegger 

bekreftende opplysninger med hensyn til betydningen av metabolittene CSCD 459488 og CSCD 459489 for 

grunnvannet, og at stoffet ble oppført i del B i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011(3). De bekreftende opplysningene skulle framlegges for Kommisjonen, medlemsstatene og Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet innen 31. mars 2015. 

2) I februar 2014 underrettet søkeren Kommisjonen om at ikke alle nødvendige bekreftende opplysninger ville være 

tilgjengelige innen fristen fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 1037/2012. Søkeren 

oppgav at forsinkelsen skyldtes behovet for å utarbeide hensiktsmessige forsøksprotokoller og framla en arbeidsplan for 

framskaffing av disse opplysningene. 

3) Som rapporterende medlemsstat for isopyrazam vurderte Det forente kongerike opplysningene framlagt av søkeren, og 

underrettet i september 2014 Kommisjonen om at den anså at søkerens anmodning om forlengelse av fristen for 

framlegging av bekreftende opplysninger var berettiget, og at arbeidsplanen framlagt av søkeren var realistisk og 

hensiktsmessig. 

4) Anmodningen synes derfor å være berettiget for at søkeren kan framskaffe de nødvendige opplysningene innen en 

rimelig frist. 

5) Søkeren framla 30. mars 2015 et sammendrag av opplysningene som så langt er framskaffet sammen med en endelig 

arbeidsplan for framskaffing av opplysningene som gjenstår. 

6) Det er derfor hensiktsmessig å endre godkjenningen av isopyrazam og å forlenge fristen for framlegging av bekreftende 

opplysninger til 31. juli 2017. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 1037/2012 bør derfor endres. 

8) Ettersom fristen for framlegging av bekreftende opplysninger knyttet til isopyrazam allerede er utløpt, bør denne 

forordning tre i kraft dagen etter at den kunngjøres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 181 av 9.7.2015, s. 70, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 264/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 47. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1037/2012 av 7. november 2012 om godkjenning av det aktive stoffet isopyrazam i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 308 av 8.11.2012, s. 15). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I kolonnen «Særlige bestemmelser» i rad 27 om isopyrazam i del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

skal siste ledd lyde: 

«Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen 31. juli 2017.» 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1037/2012 

I kolonnen «Særlige bestemmelser» i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1037/2012 skal siste ledd lyde: 

«Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen 31. juli 2017.» 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft dagen 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, 8. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


