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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 918/2014

Nr. 8/569

2015/EES/8/38

frá 22. ágúst 2014
um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir
VDPì\NNLI\ULUYLUNDHIQLQXyJUHLQyWW¿èULOGDIHUyPyQ(*)

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 c. lið 2. mgr. 13. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:


9LUNDHIQLèyJUHLQyWW¿èULOGDIHUyPyQYDUI UWiVNUit,YLèDXNDYLèWLOVNLSXQUièVLQV(%( 2)
með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/127/EB(3) í samræmi við málsmeðferðina sem kveðið
er á um í 24. gr. b í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2229/2004(4). Þar eð reglugerð (EB)
nr. 1107/2009 kom í stað tilskipunar 91/414/EBE telst þetta virka efni samþykkt samkvæmt þeirri
reglugerð og er á skrá í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 540/2011(5).

2)

Í samræmi við 25. gr. a í reglugerð (EB) nr. 2229/2004 lagði Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir
nefnd Matvælaöryggisstofnunin, sjónarmið sín varðandi drög að endurskoðunarskýrslu um ógreinótt
¿èULOGDIHUyPyQ 6) fyrir framkvæmdastjórnina 13. desember 2013. Matvælaöryggisstofnunin gerði
WLON\QQDQGDJUHLQI\ULUVtQXPVMyQDUPLèXPYDUèDQGLyJUHLQyWW¿èULOGDIHUyPyQ)UDPNY PGDVWMyUQLQ
gaf tilkynnanda færi á að leggja fram athugasemdir varðandi drögin að endurskoðunarskýrslunni
XP yJUHLQyWW ¿èULOGDIHUyPyQ $èLOGDUUtNLQ RJ IUDPNY PGDVWMyUQLQ HQGXUVNRèXèX GU|JLQ Dè
endurskoðunarskýrslunni og álit Matvælaöryggisstofnunarinnar, innan ramma fastanefndarinnar um
plöntur, dýr, matvæli og fóður, og þeirri endurskoðun lauk 11. júlí 2014 með endurskoðunarskýrslu
IUDPNY PGDVWMyUQDULQQDUXPyJUHLQyWW¿èULOGDIHUyPyQ



6WDèIHVW HU Dè YLUND HIQLè yJUHLQyWW ¿èULOGDIHUyPyQ WHOVW VDPì\NNW VDPNY PW UHJOXJHUè (%
nr. 1107/2009.



ÏJUHLQyWW ¿èULOGDIHUyPyQ HU KySXU IHUyPyQD VHP VNRUGêU DI WWEiONQXP /HSLGRSWHUD P\QGD i
náttúrulegan hátt. Þau hafa samskonar byggingarlega skilgreiningu og verkunarmáta. Í endurskoðunarVNêUVOXQQL XP yJUHLQyWW ¿èULOGDIHUyPyQ 6$1&2  HU VNUi \¿U HLQVW|N HIQDVDPE|QG
VHPKDIDVDPVNRQDUE\JJLQJDUOHJDVNLOJUHLQLQJXRJyJUHLQyWW¿èULOGDIHUyPyQRJVHPHUDè¿QQDt
leyfðum plöntuverndarvörum. Þessi skrá verður uppfærð eins og við á.

5)

Í samræmi við 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, í tengslum við 6. gr. þeirrar reglugerðar
og í ljósi nýjustu vísinda- og tækniþekkingar, er nauðsynlegt að breyta skilyrðum fyrir samþykki fyrir
yJUHLQyWWXP¿èULOGDIHUyPyQXP(LQNXPHUUpWWDèNUHIMDVWIUHNDULXSSOêVLQJDWLOVWDèIHVWLQJDU

 ëHVVL (%JHUè ELUWLVW t 6WMWtè (6% /   EOV  +HQQDU YDU JHWLè t iNY|UèXQ VDPHLJLQOHJX ((6QHIQGDULQQDU
nr. 271/2014 frá 12. desember 2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EESsamninginn, biður birtingar.
(1  6WMWtè(6%/EOV
(2  7LOVNLSXQUièVLQV(%(IUiM~OtXPPDUNDèVVHWQLQJXSO|QWXYDUQDUHIQD 6WMWtè(%/EOV 
(3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/127/EB frá 18. desember 2008 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni
DèE WDYLèQRNNUXPYLUNXPHIQXP 6WMWtè(6%/EOV 
(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2229/2004 frá 3. desember 2004 um nánari reglur varðandi framkvæmd fjórða áfanga
YLQQXi WOXQDULQQDUVHPXPJHWXUtPJUJUWLOVNLSXQDUUièVLQV(%( 6WMWtè(6%/EOV 
(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins
RJUièVLQV (% QUDèìYtHUYDUèDUVNUiQD\¿UVDPì\NNWYLUNHIQL 6WMWtè(6%/EOV 
(6  0DWY OD|U\JJLVVWRIQXQ (YUySX Ä&RQFOXVLRQ RQ WKH SHHU UHYLHZ RI WKH SHVWLFLGH ULVN DVVHVVPHQW RI WKH DFWLYH VXEVWDQFH
6WUDLJKW &KDLQ /HSLGRSWHUDQ 3KHURPRQHV³ 7tèLQGL 0DWY OD|U\JJLVVWRIQXQDU (YUySX 2014 12(1), 3524. 537 bls. doi:10.2903/j.
HIVD$èJHQJLOHJWi1HWLQXZZZHIVDHXURSDHXHIVDMRXUQDO

Nr. 8/570

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6)

Því ber að breyta viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 til samræmis við það.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um
plöntur, dýr, matvæli og fóður.

6$0ë<..75(*/8*(5çë(66$

1. gr.
Breyting á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011
Ákvæðum A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er breytt í samræmi við
viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.
Gildistaka
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 22. ágúst 2014.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
-RVp0DQXHO%$55262
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Númer

Ógreinótt
¿èULOGDIHUyPyQ
(e. Lepidopteran
Pheromones)

Almennt heiti,
kenninúmer
Hreinleiki

Endurskoðunarskýrsla
6$1&2

,83$&KHLWL

Endurskoðunarskýrsla
6$1&2

1. september 2009

Dagsetning
samþykkis

31. ágúst 2019

Samþykki rennur út

Sértæk ákvæði

Umsækjandinn skal leggja fyrir framkvæmdastjórnina, aðildarríkin og
Matvælaöryggisstofnunina upplýsingarnar sem eru settar fram í 1. lið eigi síðar en
GHVHPEHURJXSSOêVLQJDUQDUtOLèHLJLVtèDUHQGHVHPEHU³

  YiKULIXPiPHQQRJiXPKYHU¿èVHPVWDIDDIPLVPXQDQGLQRWNXQiyJUHLQyWWXP
¿èULOGDIHUyPyQXP VHP SO|QWXYHUQGDUY|UX t VDPDQEXUèL YLè QiWW~UXOHJ
bakgrunnsgildi þessara ferómóna.

1) erfðaeitureiginleikum efnasambanda aldehýðhópa,

Tilkynnandinn skal leggja fram upplýsingar til staðfestingar á:

Skilyrði fyrir notkun skulu taka til ráðstafana sem miða að því að draga úr áhættu,
eftir því sem við á.

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur í 6. mgr.
29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, skal taka tillit til niðurstaðnanna í
HQGXUVNRèXQDUVNêUVOXQQLXPyJUHLQyWW¿èULOGDIHUyPyQ 6$1&2 
einkum í I. og II. viðbæti við hana, í lokagerð fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

%+/87,

Einungis má leyfa að efnið sé notað sem löðunarefni.

$+/87,

ËVWDèOtQXXPYLUNDHIQLèyJUHLQyWW¿èULOGDIHUyPyQt$KOXWDYLèDXNDQVYLèIUDPNY PGDUUHJOXJHUè (6% QUNRPLHIWLUIDUDQGL
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