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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/358

Nr. 4/205

2019/EØS/4/42

av 28. februar 2017
om bekreftelse av vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet akrinatrin i samsvar med 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 plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF( 1), særlig artikkel 13 nr. 2 bokstav c), og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Det aktive stoffet akrinatrin ble ved kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 974/2011(2) godkjent i samsvar
med forordning (EF) nr. 1107/2009 og er oppført i del B i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)
nr. 540/2011(3). I henhold til rad 19 i del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 kan «bare bruk
som insektmiddel og middmiddel tillates i doseringer på høyst 22,5 gram per hektar per behandling.»

2)

Cheminova A/S, hvis søknad lå til grunn for godkjenningen av akrinatrin, framla 8. mai 2012 en søknad om endring av
vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet akrinatrin til å omfatte bruk som insektmiddel og middmiddel uten
doseringsbegrensning. Søknaden ble ledsaget av opplysninger om utvidelsen av bruksområdene som det anmodes om.
Den ble sendt til Frankrike, som var utpekt som rapporterende medlemsstat ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 1490/2002(4).

3)

Frankrike vurderte opplysningene som er framlagt av søkeren, og utarbeidet en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport. Tilføyelsen ble framlagt for Kommisjonen 5. november 2012, med kopi til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten».

4)

Myndigheten videresendte tilføyelsen til søkeren og medlemsstatene, gjorde den tilgjengelig for offentligheten og gav
en frist på 60 dager for innsending av skriftlige merknader.

5)

På bakgrunn av tilføyelsen til utkastet til vurderingsrapport vedtok Myndigheten den 21. november 2013 sin konklusjon
om akrinatrin(5) når det gjelder ubegrenset bruk av det aktive stoffet som insektmiddel og middmiddel.

6)

Myndigheten oversendte sin konklusjon til søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen og gjorde den tilgjengelig for
offentligheten. Idet det tas hensyn tilføyelsen til utkastet til vurderingsrapport fra rapporterende medlemsstat og
Myndighetens konklusjon, framla Kommisjonen en sammenfattende rapport og et utkast til forordning for Den faste
komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr.

7)

Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten, herunder tilføyelsen. Søkeren
framla sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det
imidlertid ikke vært mulig å fjerne bekymringene over stoffet nevnt i åttende betraktning.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 54 av 1.3.2017, s. 6, 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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 974/2011 av 29. september 2011 om godkjenning av det aktive stoffet akrinatrin i
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og kommisjonsvedtak 2008/934/EF (EUT L 255 av 1.10.2011, s. 1).
(3) 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).
(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1490/2002 av 14. august 2002 om fastsettelse av ytterligere nærmere regler for gjennomføringen av tredje
trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF, og om endring av forordning (EF) nr. 451/2000 (EFT
L 224 av 21.8.2002, s. 23).
(5) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acrinathrin. EFSA Journal 2013;11(12):3469.
Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
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8)

På grunnlag av den sammenfattende rapporten og andre faktorer av betydning for den aktuelle saken, bør det anses at
tilleggsopplysningene framlagt av søkeren ikke er mulig å utelukke den konkrete bekymringen som førte til at bruken av
akrinatrin ble begrenset til doseringer på høyst 22,5 gram per hektar per behandling. Særlig er akrinatrin meget giftig for
fisk og virvelløse vanndyr og stoffets anvendelse på grunnlag av gjeldende doseringer krever allerede omfattende
risikoreduserende tiltak. De nye opplysningene som søkeren framla, har ikke vist at den ønskede betydelige økningen av
doseringer, og dermed av eksponeringen, fortsatt vil innebære en akseptabel risiko for de berørte vannorganismene.
Endelig konkluderer EFSA, på grunnlag av de bekreftende opplysningene som er framlagt av melderen, med at høyere
doseringer ville innebære en høy risiko for leddyr utenfor målgruppen, noe som ytterligere bekrefter at disse
doseringene ikke kan økes.

9)

Det er følgelig ikke påvist at det kan forventes at plantevernmidler som inneholder akrinatrin, generelt oppfyller kravene
fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 når det brukes som insektmiddel eller middmiddel uten
begrensninger av doseringen.

10)

Vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet akrinatrin, som fastsatt i rad 19 i del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011, bør derfor bekreftes.

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
Bekreftelse av vilkårene for godkjenning
Vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet akrinatrin, som fastsatt i rad 19 i del B i vedlegget til gjennomføringsforordning
(EU) nr. 540/2011, bekreftes.
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 28. februar 2017.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
__________

