13.11.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 595/2012

Nr. 67/651

2014/EES/67/52

frá 5. júlí 2012
um samþykki fyrir virka efninu fenpýrasamíni, 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 (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

og framkvæmdastjórnin endurskoðuðu drögin að
matsskýrslunni innan fastanefndarinnar um matvælaferli
og heilbrigði dýra og þeirri endurskoðun lauk 1. júní 2012
með endurskoðunarskýrslu framkvæmdastjórnarinnar um
fenpýrasamín.

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. 13. gr. og
2. mgr. 78. gr.,

5)

Margs konar rannsóknir hafa leitt í ljós að gera má ráð
fyrir að plöntuverndarvörur sem innihalda fenpýrasamín
uppfylli almennt kröfurnar sem mælt er fyrir um í a- og
b-lið 1. mgr. og 3. mgr. 5. gr. tilskipunar 91/414/EBE,
einkum að því er varðar þá notkun sem var rannsökuð og
er lýst í endurskoðunarskýrslu framkvæmdastjórnarinnar.
Því er rétt að samþykkja fenpýrasamín.



ÈQ ìHVV Dè ìDè KD¿ iKULI i VNXOGELQGLQJDUQDU t NM|OIDU
samþykkis, sem kveðið er á um í reglugerð (EB)
nr. 1107/2009, og með tilliti til hinnar sértæku aðstöðu
VHPVNDSDVWDIXPVNLSWXPIUiWLOVNLSXQ(%(\¿Ut
reglugerð (EB) nr. 1107/2009 ætti þó eftirfarandi að gilda:
Aðildarríkin ættu að fá 6 mánaða frest að veittu samþykki
WLO Dè HQGXUVNRèD OH\¿ I\ULU SO|QWXYHUQGDUY|UXP VHP
innihalda fenpýrasamín. Aðildarríkin ættu að breyta og
skipta út leyfum eða afturkalla þau, eins og við á. Þrátt
fyrir þann frest ætti að veita lengra tímabil til að leggja
fram og meta uppfærsluna á fullnaðarmálsskjölunum í
III. viðauka, eins og sett er fram í tilskipun 91/414/EBE,
fyrir hverja plöntuverndarvöru og fyrir hverja fyrirhugaða
notkun hennar, í samræmi við samræmdu meginreglurnar.

7)

Reynslan sem fengist hefur af færslu virkra efna á skrá
í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE, sem eru metin
innan ramma reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar
(EBE) nr. 3600/92 frá 11. desember 1992 um nákvæmar
reglur um framkvæmd fyrsta áfanga vinnuáætlunar sem
um getur í 2. mgr. 8. gr. tilskipunar ráðsins 91/414/EBE
um markaðssetningu plöntuvarnarefna(5), hefur sýnt
að vandi getur skapast við túlkun á skyldum handhafa
gildandi leyfa í tengslum við aðgang að gögnum. Til að
forðast frekari vanda virðist því nauðsynlegt að skýra
skyldur aðildarríkjanna, einkum þá skyldu að sannreyna
DèKDQGKD¿OH\¿VJHWLVêQWIUDPiDèKDQQKD¿DèJDQJDè
málsskjölum sem fullnægja kröfunum í II. viðauka við þá
tilskipun. Hins vegar leggur þessi útskýring engar nýjar
skyldur á aðildarríki eða handhafa leyfa sem jafnast á við
tilskipanirnar, sem hafa verið samþykktar fram að þessu til
breytingar á I. viðauka við þá tilskipun, eða reglugerðirnar
þar sem virk efni eru samþykkt.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í samræmi við a-lið 1. mgr. 80. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1107/2009 á tilskipun ráðsins 91/414/EBE(2) að
gilda um virk efni sem ákvörðun hefur verið samþykkt
um í samræmi við 3. mgr. 6. gr. þeirrar tilskipunar fyrir
14. júní 2011, að því er varðar málsmeðferð og skilyrði fyrir
samþykki. Að því er fenpýrasamín varðar eru skilyrðin
í a-lið 1. mgr. 80 gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009
uppfyllt með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2010/150/ESB(3).

2)

Í samræmi við 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 91/414/EBE
EDUVW \¿UY|OGXP t $XVWXUUtNL XPVyNQ IUi 6XPLWRPR
Chemical Agro Europe SAS 3. september 2009 um
færslu virka efnisins fenpýrasamíns á skrá í I. viðauka
við tilskipun 91/414/EBE. Staðfest var með ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2010/150/ESB að málsskjölin
væru fullgerð að því leyti að þau uppfylltu í aðalatriðum
gagna- og upplýsingakröfurnar í II. og III. viðauka við
tilskipun 91/414/EBE.

3)

Áhrif þessa virka efnis á heilbrigði manna og dýra og
i XPKYHU¿è KDID YHULè PHWLQ t VDPU PL YLè iNY èL
2. og 4. mgr. 6. gr. tilskipunar 91/414/EBE, með tilliti til
þeirrar notkunar sem umsækjandinn fyrirhugar. Tilnefnda
skýrslugjafaraðildarríkið lagði fram drög að matsskýrslu
17. janúar 2011.

4)

Aðildarríkin og Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á
eftir nefnd „Matvælaöryggisstofnunin“) ritrýndu drögin
að matsskýrslunni. Matvælaöryggisstofnunin lagði
niðurstöður sínar um ritrýnina vegna áhættumatsins á
varnarefnum með virka efninu fenpýrasamíni (4) fyrir
framkvæmdastjórnina 6. desember 2011. Aðildarríkin

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 176, 6.7.2012, bls. 46. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2014 frá 30. september
2014 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) Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 61, 11.3.2010, bls. 35.
(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(1), 2496. Aðgengilegt á
Netinu: www.efsa.europa.eu

(5)

Stjtíð. EB L 366, 15.12.1992, bls. 10.
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8)

Í samræmi við 4. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1107/2009 ber að breyta viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er
YDUèDUVNUiQD\¿UVDPì\NNWYLUNHIQL 6) til samræmis við
það.



5ièVWDIDQLUQDU VHP NYHèLè HU i XP t ìHVVDUL UHJOXJHUè
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Samþykki fyrir virkum efnum
9LUNDHIQLèIHQSêUDVDPtQHLQVRJìDèHUWLOJUHLQWt,YLèDXND
er samþykkt með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim
viðauka.
2. gr.
Endurmat á plöntuverndarvörum
 $èLOGDUUtNLQ VNXOX t VDPU PL YLè UHJOXJHUè (%  QU
RJHIQDXèV\QNUHIXUEUH\WDièXU~WJHIQXPOH\IXP
fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda fenpýrasamín sem
YLUNWHIQLHèDDIWXUNDOODìDXHLJLVtèDUHQM~Qt
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Dè WHNQX WLOOLWL WLO GiONVLQV XP VpUW N iNY èL t , YLèDXND YLè
ìHVVDUHJOXJHUèKYHUMDSO|QWXYHUQGDUY|UXVHPOH\¿HUI\ULURJ
LQQLKHOGXUIHQSêUDVDPtQDQQDèKYRUWVHPHLQDYLUNDHIQLèHèD
sem eitt af nokkrum virkum efnum sem hafa öll verið skráð í
viðaukann við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 eigi
síðar en 31. desember 2012. Þau skulu ákvarða á grundvelli
þess mats hvort varan uppfyllir skilyrðin sem eru sett fram í
1. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009.
Í framhaldi af þeirri ákvörðun skulu aðildarríkin:
D  EUH\WD OH\ILQX HèD DIWXUNDOOD ìDè HI QDXèV\Q NUHIXU HLJL
VtèDUHQM~QtHIXPHUDèU èDY|UXVHPLQQLKHOGXU
fenpýrasamín sem eina virka efnið eða
E  EUH\WD OH\ILQX HèD DIWXUNDOOD ìDè HI QDXèV\Q NUHIXU HLJL
VtèDUHQM~QtHèDHLJLVtèDUHQìDQQGDJHIViGDJXU
HUVtèDUVHPiNYHèLQQHUI\ULUVOtNDEUH\WLQJXHèDDIWXUN|OOXQ
t YLèNRPDQGL JHUè HèD JHUèXP ìDU VHP YLèNRPDQGL
HIQL HèD HIQXP YDU E WW YLè t , YLèDXND YLè WLOVNLSXQ
(%(HèDìDUVHPHIQLèHèDHIQLQIHQJXVDPì\NNL
ef um er að ræða vöru sem inniheldur fenpýrasamín sem eitt
af nokkrum virkum efnum.

3. gr.
Breyting á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011

)\ULUìDQQGDJVNXOXìDXVDQQUH\QDVpUVWDNOHJDDèVNLO\UèLQt,
YLèDXNDYLèìHVVDUHJOXJHUèKD¿YHULèXSSI\OOWDèXQGDQVNLOGXP
þeim sem tilgreind eru í dálknum um sértæk ákvæði í þeim
YLèDXNDRJDèKDQGKD¿OH\¿VLQVKD¿XQGLUK|QGXPPiOVVNM|O
HèD KD¿ DèJDQJ Dè PiOVVNM|OXP VHP XSSI\OOD NU|IXUQDU t ,,
viðauka við tilskipun 91/414/EBE í samræmi við skilyrðin í 1.
til 4. mgr. 13. gr. tilskipunarinnar og 62. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1107/2009.

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er
EUH\WWtVDPU PLYLè,,YLèDXNDYLèìHVVDUHJOXJHUè

 ëUiWWI\ULUPJUVNXOXDèLOGDUUtNLQHQGXUPHWDtVDPU PL
við samræmdu meginreglurnar sem um getur í 6. mgr. 29. gr.
UHJOXJHUèDU (%  QU  i JUXQGYHOOL PiOVVNMDOD VHP
XSSI\OODNU|IXUQDUt,,,YLèDXNDYLèWLOVNLSXQ(%(RJ

ÈNY|UèXQìHVVL|èODVWJLOGLiWXWWXJDVWDGHJLHIWLUDèK~QELUWLVW
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

4. gr.
Gildistaka og dagurinn þegar reglugerðin kemur til
framkvæmda

+~QNHPXUWLOIUDPNY PGDIUiRJPHèMDQ~DU

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
*M|UWt%UXVVHOM~Ot
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

(6  6WMWtè(6%/EOV

S-allýl 5-amínó2,3-díhýdró-2ísóprópýl-3-oxó-4(o-tólýl)pýrasól-1karbóþíóat

IUPAC-heiti

JNJ

Hreinleiki (1)

1. janúar 2013

Dagsetning samþykkis

(1  )UHNDULXSSOêVLQJDUXPDXèNHQQLRJIRUVNULIWI\ULUYLUNXHIQLHUDè¿QQDtHQGXUVNRèXQDUVNêUVOXQQL

CIPAC-nr. 832

CAS-nr. 473798-59-3

Fenpýrasamín

Almennt heiti, kenninúmer

31. desember 2022

Samþykki rennur út

I. VIÐAUKI

+UHLQOHLNLQQVHPJH¿QQHUXSStìHVVDULI UVOXE\JJLVWiIUDPOHLèVOXtWLOUDXQD
verksmiðju. Aðildarríkið sem hefur umsóknina til meðferðar skal, í samræmi
við 38. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, tilkynna framkvæmdastjórninni um
forskrift fyrir tæknilega efnið sem framleitt er sem verslunarvara.

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur í 6. mgr.
29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, skal taka tillit til niðurstaðnanna í
endurskoðunarskýrslunni um fenpýrasamín, einkum í I. og II. viðbæti við hana, í
lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra frá 1. júní 2012.

Sértæk ákvæði

13.11.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 67/653

CIPAC-nr. 832

CAS-nr. 473798-59-3

Fenpýrasamín

Almennt heiti, kenninúmer

S-allýl
5-amínó-2,3díhýdró-2-ísóprópýl-3oxó-4-(o-tólýl)pýrasól-1karbóþíóat

IUPAC-heiti

JNJ

Hreinleiki (*)

(*) )UHNDULXSSOêVLQJDUXPDXèNHQQLRJIRUVNULIWI\ULUYLUNXHIQLHUDè¿QQDtHQGXUVNRèXQDUVNêUVOXQQL

„25

Númer

Í B-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 bætist eftirfarandi færsla við:

1. janúar 2013

Dagsetning
samþykkis

II. VIÐAUKI

31. desember 2022

Samþykki rennur út

+UHLQOHLNLQQVHPJH¿QQHUXSStìHVVDULI UVOXE\JJLVWiIUDP
leiðslu í tilraunaverksmiðju. Aðildarríkið sem hefur umsóknina
til meðferðar skal, í samræmi við 38. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1107/2009, tilkynna framkvæmdastjórninni um forskrift fyrir
tæknilega efnið sem framleitt er sem verslunarvara.“

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur
í 6. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, skal taka tillit
til niðurstaðnanna í endurskoðunarskýrslunni um fenpýrasamín,
einkum í I. og II. viðbæti við hana, í lokagerð fastanefndarinnar
um matvælaferlið og heilbrigði dýra frá 1. júní 2012.

Sértæk ákvæði
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