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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/781 

av 5. mai 2017 

om tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet metylnonylketon i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

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) Metylnonylketon ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2008/127/EF(3). I henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 608/2012(4) skulle melderen hvis 

søknad lå til grunn for oppføringen av metylnonylketon, framlegge ytterligere bekreftende opplysninger om a) spesifika-

sjonen til materialet som er testet i undersøkelser av giftighet hos pattedyr og økotoksikologiske undersøkelser, b) 

spesifikasjonen med underlagsopplysninger om partiet og validerte analysemetoder, c) en hensiktsmessig vurdering av 

stoffets og mulige omdanningsprodukters skjebne og atferd i miljøet og d) risikoen for vann- og jordorganismer. 

Opplysningene nevnt i bokstav a) og b) skulle vært framlagt innen 30. april 2013, og opplysningene nevnt i bokstav c) 

og d) innen 31. desember 2015. 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, 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(5). 

3) Melderen har unnlatt å framlegge de bekreftende opplysningene nevnt i betraktning 1) bokstav c) og d) innen  

31. desember 2015. Melderen har heller ikke svart på brevet fra Kommisjonen der melderen ble gitt mulighet til å 

begrunne sitt standpunkt før en eventuell beslutning om å trekke tilbake stoffet ble tatt. 

4) Godkjenningen av metylnonylketon bør derfor tilbakekalles.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 118 av 6.5.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 175/2017 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) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2008/127/EF av 18. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flere 

aktive stoffer (EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 608/2012 av 6. juli 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til vilkårene for godkjenning av de aktive stoffene denatoniumbenzoat, metylnonylketon og planteoljer/grønnmynteolje (EUT 

L 177 av 7.7.2012, s. 19). 

(5) 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). 
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5) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

6) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder stoffet. Det er hensikts-

messig å begrense varigheten av avviklingsperioden som kan gis av medlemsstatene i samsvar med artikkel 46 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet. 

7) 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 

Tilbakekalling av godkjenning 

Godkjenningen av det aktive stoffet metylnonylketon tilbakekalles. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 238 om metylnonylketon. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal senest 26. august 2017 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder metylnonylketon 

som aktivt stoff. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

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

kortest mulig, og skal utløpe innen 26. august 2018. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


