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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/840 

av 17. mai 2017 

om avslag på godkjenning av det aktive stoffet ortosulfamuron i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*) 

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 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 får rådsdirektiv 91/414/EØF(2) anvendelse på 

aktive stoffer som det er truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv før 14. juni 2011, når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. For ortosulfamuron er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 2006/806/EF(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mottok Italia 4. juli 2005 en søknad fra Isagro S.p.A. om oppføring 

av det aktive stoffet ortosulfamuron i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 2006/806/EF ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig i den forstand at den i prinsippet kunne anses å oppfylle kravene til data og 

opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF. 

3) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers og dyrs helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med bestemmel-

sene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. Den utpekte 

rapporterende medlemsstaten framla et utkast til vurderingsrapport 27. juli 2012. I samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011(4) ble søkeren anmodet om å framlegge tilleggsopplysninger. Italias vurdering 

av søkerens tilleggsopplysninger ble framlagt i form av en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport og satt sammen av 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») i august 2013. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble behandlet av medlemsstatene og Myndigheten. Myndigheten framla sin konklusjon 

om risikovurderingen av det aktive stoffet ortosulfamuron(5) i plantevernmidler for Kommisjonen 3. september 2013. 

Myndigheten konkluderte med at tilgjengelige opplysninger om arten av restmengder i primærvekster og etterfølgende 

vekster i kombinasjon med mangelen på toksikologiske opplysninger og en vurdering av inntaket av visse 

plantemetabolitter ikke gjør det mulig å fullføre vurderingen av risikoen for forbrukerne. I tillegg kunne risikovurde-

ringen for jordorganismer og vannorganismer heller ikke fullføres. Videre ga Myndigheten uttrykk for bekymring i 

forbindelse med visse metabolitter, og dermed kunne vurderingen av grunnvannets eksponering ikke fullføres. 

5) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge kommentarer til Myndighetens konklusjon og, i samsvar med artikkel 

9 nr. 1 i forordning (EU) nr. 188/2011, til utkastet til sammenfattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, som er 

blitt grundig gjennomgått. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 18.5.2017, s. 10, 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) Kommisjonsvedtak 2006/806/EF av 24. november 2006 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for grundig 

behandling med henblikk på en eventuell oppføring av ortosulfamuron i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er fullstendig (EUT L 329 

av 25.11.2006, s. 74). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011 av 25. februar 2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 

91/414/EØF med hensyn til framgangsmåten for å vurdere aktive stoffer som ikke var i omsetning to år etter at det var gitt underretning om 

nevnte direktiv (EUT L 53 av 26.2.2011, s. 51). 

(5) EFSA Journal 2013;11(9):3352. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu. 
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6) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det imidlertid ikke vært mulig å utelukke betenkelighetene 

nevnt i fjerde betraktning. 

7) Det er dermed ikke påvist at plantevernmidler som inneholder ortosulfamuron, ved de foreslåtte bruksvilkårene generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF. 

8) Ortosulfamuron bør derfor ikke godkjennes i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

9) I samsvar med artikkel 8 nr. 1 bokstav b) i direktiv 91/414/EØF fikk medlemsstatene mulighet til å gi midlertidige god-

kjenninger av plantevernmidler som inneholder ortosulfamuron, for et innledende tidsrom på tre år. Ved Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2013/205/EU(1) fikk medlemsstatene tillatelse til å forlenge midlertidige godkjenninger av 

ortosulfamuron for et tidsrom som utløper senest 30. april 2015. 

10) Ettersom alle eksisterende godkjenninger er utløpt, er det ikke nødvendig å fastsette en forlenget frist til å tilbakekalle 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder ortosulfamuron. 

11) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om ortosulfamuron i henhold til artikkel 7 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

12) 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 

Avslag på søknad om godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet ortosulfamuron godkjennes ikke. 

Artikkel 2 

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 17. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/205/EU av 25. april 2013 om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige 

godkjenninger gitt for de nye aktive stoffene acekinocyl, aminopyralid, askorbinsyre, flubendiamid, gammacyhalothrin, ipkonazol, 

metaflumizon, ortosulfamuron, Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134, pyridalil, pyroksulam, spiromesifen, tienkarbason og topramezon 

(EUT L 117 av 27.4.2013, s. 20) 


