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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/270 

av 16. februar 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive 

stoffet sulfurylfluorid(*) 

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 plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 21 nr. 3 annet alternativ og artikkel 78 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2010/38/EU(2) fastsettes at det skal framlegges ytterligere bekreftende opplysninger om anslag 

over levetiden i atmosfæren for sulfurylfluorid, over konsentrasjoner av sulfurylfluorid i troposfæren og over 

bearbeidingsforholdene i møllen som er nødvendige for å sikre at restmengdene av fluoridioner i korn ikke overstiger de 

naturlige bakgrunnsnivåene. 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF(3), anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning 

(EF) nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Melderen framla tilleggsopplysninger med sikte på å bekrefte risikovurderingen når det gjelder sulfurylfluorids skjebne i 

atmosfæren og restene av fluoridioner i produkter fra maling som finnes i møllemaskineriet under behandlingen med 

fumigant. 

4) Det forente kongerike vurderte tilleggsopplysningene framlagt av melderen. Nevnte medlemsstat framla 4. juni 2015 sin 

vurdering for de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

heretter kalt «Myndigheten», i form av en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport. 

5) Kommisjonen anså at på bakgrunn av tilleggsopplysningene framlagt av melderen kan det ikke utelukkes at nivået av 

restmengder i produkter fra maling som finnes i møllemaskineriet under behandlingen med fumigant vil overstige den 

naturlige bakgrunnskonsentrasjonen for fluoridioner, eller ikke vil oppfylle de relevante grenseverdier for restmengder. 

Vilkårene for godkjenning bør derfor endres for å sikre at produkter etter maling som er blitt igjen i anleggene som er 

behandlet, alltid overholder bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(5). Videre anså 

Kommisjonen at de framlagte opplysningene ikke har vist at sulfurylfluorid er stasjonært i troposfæren. Det er derfor 

også behov for ytterligere overvåking av konsentrasjonene i troposfæren inntil stasjonær tilstand er fullt ut dokumentert 

og for å framlegge opplysningene om dette for Kommisjonen, medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet regelmessig, hvert femte år. 

6) Sulfurylfluorid er også godkjent som et aktivt stoff i biocidprodukter henhold til kommisjonsdirektiv 2009/84/EF(6). På 

bakgrunn av de samme bekymringene over sulfurylfluorids skjebne i miljøet som når det brukes som pesticid, har det 

blitt krevd ytterligere opplysninger, herunder overvåking av konsentrasjonene i troposfæren. Datoene for framlegging av 

opplysninger bør være de samme, for å unngå dobbeltarbeid og å rasjonalisere vurderingsprosessen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 40 av 17.2.2017, s. 48, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 174/2017 av  

22. september 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsdirektiv 2010/38/EU av 18. juni 2010 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av sulfurylfluorid 

som aktivt stoff (EUT L 154 av 19.6.2010, s. 21). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) 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). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på 

næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, 

s. 1). 

(6) Kommisjonsdirektiv 2009/84/EF av 28. juli 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av 

sulfurylfluorid som et aktivt stoff i vedlegg I (EUT L 197 av 29.7.2009, s. 67). 
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7) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

8) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten. 

9) Medlemsstatene bør få tid til å endre eller tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder sulfuryl-

fluorid som ikke er i samsvar med de begrensede godkjenningsvilkårene. 

10) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder sulfurylfluorid, bør utløpe senest 18 måneder etter ikrafttredel-

sesdatoen for denne forordning. 

11) 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 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende god-

kjenninger av plantevernmidler som inneholder sulfurylfluorid som aktivt stoff, innen 9. september 2017. 

Artikkel 3 

Avviklingsperiode 

En eventuell overgangsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest tolv måneder etter at den aktuelle godkjenningen er begrenset eller tilbakekalt. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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 16. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I rad 307 om sulfurylfluorid i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som insektmiddel/nematicid (røykdesinfeksjonsmiddel) av yrkesbrukere i lukkbare lokaler kan tillates dersom 

a) lokalene er tomme, eller 

b) brukere og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, dersom næringsmidler eller fôr finnes i et anlegg som er blitt 

behandlet med fumigant, sikrer at bare næringsmidler eller fôr som overholder gjeldende grenseverdier for rester av 

sulfurylfluorid og fluoridioner fastsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(*), kan komme inn i 

næringsmiddel- og fôrkjeden. For dette formål skal brukerne og de driftsansvarlige for næringsmiddelforetak fullt ut 

gjennomføre tiltak som tilsvarer HACCP-prinsippene som fastsatt i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 852/2004(**). Brukerne skal særlig identifisere det kritiske kontrollpunktet der kontroll er nødvendig for å forebygge 

overskridelse av grenseverdier, og fastsette og gjennomføre framgangsmåter for effektiv overvåking ved det kritiske 

kontrollpunktet. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn 

til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om sulfurylfluorid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 7. desember 2016. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot følgende: 

— risikoen som uorganisk fluorid utgjør, gjennom forurensede produkter som hvete og kli som er blitt igjen i 

møllemaskineriet under behandlingen med fumigant, eller korn som lagres i siloer i møllen. Tiltak kreves for å sikre at bare 

produkter som er i samsvar med eksisterende grenseverdier havner i næringsmiddel- eller fôrkjeden. 

— risikoen for brukerne og for arbeidstakerne, for eksempel når returnerer til et anlegg som er behandlet med fumigant etter 

lufting. Tiltak kreves for å sikre at de bruker et uavhengig pusteapparat eller annet hensiktsmessig personlig verneutstyr. 

— risikoen for personer i nærheten, ved å opprette et hensiktsmessig lukket område rundt anlegget som er behandlet med 

fumigant. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten overvåkingsdata om konsentrasjonene av 

sulfurylfluorid i troposfæren hvert femte år med start fra 30. juni 2017. Påvisningsgrensen for analysen skal være minst 0,5 ppt 

(tilsvarende 2,1 ng sulfurylfluorid per m3 troposfærisk luft). 

 

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i 

eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF 

(EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 

30.4.2004, s. 1).» 

 __________  


