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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1475 

av 27. august 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 284/2013 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 ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 284/2013(2) ble kommisjonsforordning (EU) nr. 545/2011(3) opphevet og nye 

opplysningskrav for plantevernmidler fastsatt. 

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

(EU) nr. 284/2013 fastsatt overgangstiltak både for framlegging av opplysninger i forbindelse med søknader om 

godkjenning, fornyet godkjenning eller endring av godkjenninger av aktive stoffer samt for framlegging av opplysninger 

i forbindelse med søknader om godkjenning i henhold til artikkel 28 i forordning (EF) nr. 1107/2009, herunder fornyet 

godkjenning eller endring av godkjenninger av plantevernmidler. 

3)  Det var forventet at alle søknader om fornyet godkjenning av midler som inneholder aktive stoffer hvis oppføring er 

fornyet i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(4), ville være inngitt innen 31. desember 2015. 

Forordning (EU) nr. 545/2011 ville derfor fått anvendelse på nevnte søknader. Det viser seg imidlertid at noen av disse 

søknadene må inngis etter 31. desember 2015. 

4)  For å sikre at alle søknader om fornyet godkjenning av plantevernmidler som inneholder stoffer hvis oppføring er 

fornyet i henhold til forordning (EU) nr. 1141/2010, omfattes av de samme opplysningskravene, bør det fastsettes 

overgangstiltak, slik at opplysningskravene i forordning (EU) nr. 545/2011 får anvendelse på alle slike søknader. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 284/2013 skal nytt ledd lyde: 

«Forordning (EU) nr. 545/2011 får fortsatt anvendelse med hensyn til framgangsmåter for fornyelse av godkjenning av 

plantevernmidler i henhold til artikkel 43 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 etter fornyet oppføring av et aktivt stoff i 

samsvar med forordning (EU) nr. 1141/2010.» 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 225 av 28.8.2015, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 266/2015 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. 53. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 284/2013 av 1. mars 2013 om fastsettelse av opplysningskrav for plantevernmidler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 93 av 3.4.2013, s. 85). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 545/2011 av 10. juni 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 

med hensyn til opplysningskrav for plantevernmidler (EUT L 155 av 11.6.2011, s. 67). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 
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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, 27. august 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


