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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/358 

frá 28. febrúar 2017 

um staðfestingu skilyrða fyrir samþykki fyrir virka efninu akrínatríni, eins og sett er fram í framkvæmdarreglugerð 

(ESB) nr. 540/2011 (*) 

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: 

1) Virka efnið akrínatrín var samþykkt í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1107/2009 með framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 974/2011 (2) og er tilgreint í B-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (3). Í samræmi við 19. línu B-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð 

(ESB) nr. 540/2011 má einungis „leyfa að efnið sé notað sem skordýraeyðir og mítlaeyðir í magni sem er að hámarki 

22,5 g/hektara við hverja notkun“. 

2) Cheminova A/S, sem fór fram á að akrínatrín yrði samþykkt, lagði fram umsókn 8. maí 2012 um breytingu á 

skilyrðunum fyrir samþykkinu á virka efninu akrínatríni til gera kleift að nota efnið sem skordýraeyðir og mítlaeyðir án 

takmarkana á magni. Umsókninni fylgdu upplýsingar varðandi þá rýmkun á notkun sem farið var fram á. Umsóknin var 

lögð fyrir Frakkland sem samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1490/2002 (4) hafði verið tilnefnt sem 

skýrslugjafaraðildarríki. 

3) Frakkland mat upplýsingarnar sem umsækjandinn lagði fram og tók saman viðbót við drögin að matsskýrslunni. 

Frakkland lagði viðbótina fyrir framkvæmdastjórnina 5. nóvember 2012 ásamt afriti fyrir Matvælaöryggisstofnun 

Evrópu, hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin. 

4) Matvælaöryggisstofnunin dreifði viðbótinni til umsækjandans og aðildarríkjanna, gerði hana aðgengilega almenningi og 

veitti 60 daga frest til að leggja fram skriflegar athugasemdir. 

5) Hinn 21. nóvember 2013, með tilliti til viðbótarinnar við drögin að matsskýrslunni, samþykkti Matvælaöryggisstofnunin 

niðurstöðu sína um akrínatrín (5) að því er varðar notkun þess sem skordýraeyðir og mítlaeyðir án takmarkana. 

6) Matvælaöryggisstofnunin sendi niðurstöðu sína til umsækjandans, aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar og gerði 

hana aðgengilega almenningi. Að teknu tilliti til viðbótarinnar við drögin að matsskýrslu frá skýrslugjafaraðildarríkinu 

og niðurstöðu Matvælaöryggisstofnunarinnar lagði framkvæmdastjórnin endurskoðunarskýrslu og drög að reglugerð 

fyrir fastanefndina um plöntur, dýr, matvæli og fóður. 

7) Umsækjandanum var gefinn kostur á því að leggja fram athugasemdir við endurskoðunarskýrsluna fyrir akrínatrín, 

þ.m.t. viðbótina. Umsækjandinn lagði fram athugasemdir sínar sem hafa verið athugaðar vandlega. Þrátt fyrir þau rök 

sem umsækjandinn setti fram var þó ekki hægt að eyða þeim áhyggjuefnum sem um getur í 8. forsendu.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 54, 1.3.2017, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 174/2017 frá  

22. september 2017 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar. 
(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 974/2011 frá 29. september 2011 um samþykki fyrir virka efninu akrínatríni, 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 og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2008/934/EB (Stjtíð. ESB L 255, 1.10.2011, bls. 1). 

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni (Stjtíð. ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1). 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1490/2002 frá 14. ágúst 2002 um nánari reglur varðandi framkvæmd þriðja áfanga 

vinnuáætlunarinnar sem um getur í 2. mgr. 8. gr. tilskipunar ráðsins 91/414/EBE og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 451/2000 (Stjtíð. EB 

L 224, 21.8.2002, bls. 23). 

(5) „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acrinathrin.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar 

Evrópu 2013 11(12), 3469. Aðgengilegt á Netinu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 
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8) Á grundvelli endurskoðunarskýrslunnar og annarra þátta sem eru réttmætir í þessu tilliti skal líta svo á að 

viðbótarupplýsingarnar, sem umsækjandinn lagði fram, geri það ekki mögulegt að útiloka þau tilteknu áhyggjuefni sem 

leiddu til takmörkunar á notkun akrínatríns í magni sem er að hámarki 22,5 g/hektara við hverja notkun. Akrínatrín er 

einkum mjög eitrað fyrir fiska og lagarhryggleysingja og samþykki fyrir notkun þess á grundvelli núverandi magns 

krefst nú þegar umfangsmikilla ráðstafana til að draga úr áhættu. Nýju gögnin sem umsækjandinn lagði fram gátu ekki 

sýnt fram á að fyrirhuguð veruleg aukning á magni, og þar af leiðandi aukning váhrifa, myndi áfram hafa í för með sér 

viðunandi áhættu fyrir viðkomandi lagarlífverur. Að lokum komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu, á 

grundvelli upplýsinga til staðfestingar sem tilkynnandinn lagði fram, að meira magn myndi valda mikilli áhættu fyrir 

liðdýr utan markhóps sem staðfestir enn frekar að ekki sé unnt að auka magnið. 

9) Af þessum sökum hefur ekki verið sýnt fram á að búast megi við að plöntuverndarvörur sem innihalda akrínatrín 

uppfylli að jafnaði kröfurnar sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 þegar þær eru notaðar 

sem skordýraeyðir eða mítlaeyðir án takmörkunar á magni. 

10) Því ætti að staðfesta skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu akrínatríni, eins og fram kemur í 19. línu B-hluta 

viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011. 

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Staðfesting skilyrða fyrir samþykki 

Skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu akrínatríni, eins og fram kemur í 19. línu B-hluta viðaukans við 

framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011, eru staðfest. 

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 28. febrúar 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


