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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

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(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 37 nr. 2, artikkel 95 og artikkel 152 

nr. 4 bokstav b), 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om 

omsetning av plantevernmidler(4) er det fastsatt regler 

for plantevernmidler og aktive stoffer som inngår i 

disse. 

2)  Som følge av framdriftsrapporten som Kommisjonen la 

fram i henhold til direktiv 91/414/EØF, anmodet 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 309 av 24.11.2009,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 57. 

(1) EUT C 175 av 27.7.2007, s. 44. 

(2) EUT C 146 av 30.6.2007, s. 48. 

(3) Europaparlamentsuttalelse av 23. oktober 2007 (EUT C 263 E av 

16.10.2008, s. 181), Rådets felles holdning av 15. september 2008 

(EUT C 266 E av 21.10.2008, s. 1) og Europaparlamentets 

holdning av 13. januar 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

Rådsbeslutning av 24. september 2009. 

(4) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

Europaparlamentet gjennom sin resolusjon av  

30. mai 2002(5) og Rådet i sine konklusjoner av  

12. desember 2001 Kommisjonen om å gjennomgå 

direktiv 91/414/EØF, og formulerte en rekke spørsmål 

som Kommisjonen burde behandle. 

3)  I lys av erfaringen fra anvendelsen av direktiv 

91/414/EØF og den senere tids vitenskapelige og 

tekniske utvikling bør nevnte direktiv erstattes. 

4)  Av forenklingshensyn bør den nye rettsakten også 

oppheve rådsdirektiv 79/117/EØF av 21. desember 1978 

om forbud mot omsetning og bruk av plantefarmasøytiske 

produkter som inneholder visse aktive stoffer(6). 

5)  For å forenkle anvendelsen av den nye rettsakten og 

sikre konsekvens i medlemsstatene bør rettsakten ha 

form av en forordning. 

6)  Planteproduksjon har svært stor betydning i Felles-

skapet. En av de viktigste måtene å verne planter og 

planteprodukter mot skadelige organismer på, herunder 

ugress, og å forbedre landbruksproduksjonen, er å bruke 

plantevernmidler. 

7)  Plantevernmidler kan imidlertid også ha ugunstige 

virkninger på planteproduksjonen. Bruken av dem kan 

medføre risikoer og farer for mennesker, dyr og miljøet, 

særlig dersom de bringes i omsetning uten å ha blitt 

offisielt undersøkt og godkjent, eller brukes på feil 

måte.  

  

(5) EUT C 187 E av 7.8.2003, s. 173. 

(6) EFT L 33 av 8.2.1979, s. 36. 
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8)  Formålet med denne forordning er å sikre et høyt 

vernenivå for både menneskers og dyrs helse og miljøet 

og samtidig sikre at Fellesskapets landbruk er 

konkurransedyktig. Det bør legges særlig vekt på vern 

av sårbare befolkningsgrupper, herunder barn og 

gravide kvinner. Føre-var-prinsippet bør anvendes, og 

denne forordning bør sikre at bransjen dokumenterer at 

stoffer eller produkter som produseres eller bringes i 

omsetning, ikke har noen skadelige virkninger på 

menneskers eller dyrs helse eller noen uakseptable 

virkninger på miljøet. 

9)  For i størst mulig grad å fjerne mulige hindringer for 

handelen med plantevernmidler som følge av ulike 

vernenivåer i medlemsstatene, bør denne forordning 

også fastsette harmoniserte regler for godkjenning av 

aktive stoffer og omsetning av plantevernmidler, 

herunder regler for gjensidig anerkjennelse av god-

kjenninger og for parallellhandel. Formålet med denne 

forordning er dermed å styrke fri omsetning og 

tilgjengelighet av slike produkter i medlemsstatene. 

10)  Stoffer bør inngå i plantevernmidler bare dersom det er 

dokumentert at de utgjør en klar fordel for plante-

produksjonen og ikke forventes å ha skadelige 

virkninger på menneskers eller dyrs helse eller 

uakseptable virkninger på miljøet. For å oppnå samme 

vernenivå i alle medlemsstater bør beslutningen om å 

godkjenne eller ikke godkjenne slike stoffer treffes på 

fellesskapsplan på grunnlag av harmoniserte kriterier. 

Disse kriteriene bør anvendes ved første godkjenning av 

et aktivt stoff i henhold til denne forordning. Når det 

gjelder aktive stoffer som allerede er godkjent, bør 

kriteriene anvendes ved fornyelse av eller ved ny 

vurdering av godkjenningen. 

11)  Utvikling av forsøksmetoder uten bruk av dyreforsøk 

bør fremmes for å framskaffe sikkerhetsopplysninger 

som er relevante for mennesker, og for å erstatte 

dyreforsøk som brukes på det nåværende tidspunkt. 

12)  For å oppnå forutsigbarhet, effektivitet og konsekvens 

bør det fastsettes en detaljert framgangsmåte for å 

vurdere om et aktivt stoff kan godkjennes. Det bør angis 

hvilke opplysninger de berørte parter skal legge fram for 

et stoff som skal godkjennes. Med tanke på hvor mye 

arbeid som er forbundet med framgangsmåten for 

godkjenning, bør vurderingen av opplysningene gjøres 

av en medlemsstat som fungerer som rapporterende 

medlemsstat for Fellesskapet. For å sikre konsekvens i 

vurderingsarbeidet bør Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet opprettet ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 

om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 

næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om 

fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med 

næringsmiddeltrygghet(1) («Myndigheten»), foreta en 

uavhengig vitenskapelig vurdering. Det bør klargjøres at 

Myndigheten foretar en risikovurdering mens Kommi-

sjonen bør stå for risikohåndteringen og treffe den 

endelige beslutningen om et aktivt stoff. Det bør 

fastsettes bestemmelser som sikrer innsyn i vurderings-

prosessen. 

13)  Av etiske hensyn bør vurderingen av et aktivt stoff eller 

et plantevernmiddel ikke baseres på forsøk eller 

undersøkelser som innebærer at det aktive stoffet eller 

plantevernmiddelet med forsett gis til mennesker for å 

fastsette et aktivt stoffs høyeste konsentrasjon uten 

observert virkning, NOEL-verdien («no observed effect 

level»), for mennesker. Toksikologiske undersøkelser 

som utføres på mennesker, bør heller ikke brukes til å 

redusere sikkerhetsmarginene for aktive stoffer eller 

plantevernmidler. 

14)  For å framskynde godkjenningen av aktive stoffer bør 

det fastsettes strenge frister for de ulike trinnene i 

framgangsmåten. 

15)  Av sikkerhetshensyn bør godkjenningsperioden for 

aktive stoffer være tidsbegrenset. Godkjenningsperioden 

bør stå i forhold til eventuelle risikoer som er knyttet til 

bruken av slike stoffer. Erfaringene fra den faktiske 

bruken av plantevernmidler som inneholder de berørte 

stoffene, og den vitenskapelige og tekniske utvikling 

bør tas i betraktning når det skal treffes beslutning om 

fornyelse av en godkjenning. Fornyelsen av god-

kjenningen bør gjelde for et tidsrom på høyst 15 år. 

16)  Det bør sikres at det er mulig på visse vilkår å endre 

eller tilbakekalle godkjenningen av et aktivt stoff i 

tilfeller der kriteriene for godkjenning ikke lenger 

oppfylles, eller dersom det oppstår tvil om over-

holdelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en 

ramme for fellesskapstiltak på området vannpolitikk(2). 

17)  Vurderingen av et aktivt stoff kan vise at det er 

betydelig mindre farlig enn andre stoffer. For å fremme 

bruken av et slikt stoff i plantevernmidler bør slike 

stoffer identifiseres, og det bør legges til rette for at 

plantevernmidler som inneholder slike stoffer, bringes i 

omsetning. Det bør stimuleres til at plantevernmidler 

med lav risiko bringes i omsetning.  

  

(1) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. 

(2) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. 
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18)  Selv om visse stoffer som i hovedsak ikke brukes som 

plantevernmidler, kan være nyttige for plantevern-

formål, kan økonomiske hensyn gjøre det mindre 

interessant å søke om godkjenning. Derfor bør det 

finnes særlige bestemmelser for å sikre at slike stoffer 

også kan godkjennes for plantevernformål, i den 

utstrekning risikoene er akseptable. 

19)  Enkelte aktive stoffer med visse egenskaper bør 

identifiseres på fellesskapsplan som stoffer som bør 

erstattes. Medlemsstatene bør regelmessig undersøke 

plantevernmidler som inneholder slike aktive stoffer, 

med henblikk på å erstatte dem med plantevernmidler 

som inneholder aktive stoffer som krever færre 

risikoreduserende tiltak, eller med kjemikaliefrie 

bekjempelsesmetoder eller forebyggende metoder. 

20)  I visse medlemsstater er det innført kjemikaliefrie 

bekjempelsesmetoder eller forebyggende metoder som 

er vesentlig sikrere for menneskers og dyrs helse og for 

miljøet, og som generelt anvendes for bestemte formål. 

Medlemsstatene bør i unntakstilfeller også kunne 

anvende en sammenlignende vurdering i forbindelse 

med godkjenning av plantevernmidler. 

21)  I tillegg til aktive stoffer kan plantevernmidler 

inneholde beskyttende midler eller synergister som det 

bør fastsettes tilsvarende regler for. De tekniske regler 

som kreves for å vurdere slike stoffer, bør fastsettes. 

Stoffer som for tiden er i omsetning, bør vurderes først 

etter at nevnte regler er fastsatt. 

22)  Plantevernmidler kan også inneholde formulerings-

stoffer. Det bør utarbeides en liste over formule-

ringsstoffer som ikke bør inngå i plantevernmidler. 

23)  Plantevernmidler som inneholder aktive stoffer, kan 

være sammensatt på mange måter og brukes på en rekke 

ulike planter og planteprodukter under ulike landbruks-, 

plantehelse- og miljøforhold (herunder klimaforhold). 

Det bør derfor være medlemsstatene som godkjenner 

plantevernmidler. 

24)  Bestemmelsene som gjelder for godkjenning, må sikre 

et høyt vernenivå. Ved godkjenning av plantevernmidler 

skal målet om å verne menneskers og dyrs helse og 

miljøet veie tyngre enn målet om å forbedre plante-

produksjonen. Før plantevernmidler bringes i 

omsetning, bør det derfor dokumenteres at de utgjør en 

klar fordel for planteproduksjonen og ikke har noen 

skadelig virkning på menneskers eller dyrs helse, 

herunder sårbare grupper, og ikke har noen uakseptable 

virkninger på miljøet. 

25)  For å oppnå forutsigbarhet, effektivitet og konsekvens 

bør kriterier, framgangsmåter og vilkår for godkjenning 

av plantevernmidler harmoniseres, idet det tas hensyn til 

de allmenne prinsippene om vern av menneskers og 

dyrs helse og miljøet. 

26)  Dersom beslutningen om godkjenning ikke kan ferdig-

behandles innen den fastsatte fristen av årsaker som 

ikke faller inn under søkerens ansvar, bør medlems-

statene kunne gi midlertidige godkjenninger for et 

begrenset tidsrom for å lette overgangen til fram-

gangsmåten for godkjenning som er fastsatt ved denne 

forordning. I lys av de erfaringer som gjøres i 

forbindelse med godkjenningen av aktive stoffer i 

henhold til denne forordning, bør bestemmelsene om 

midlertidige godkjenninger opphøre å gjelde eller 

eventuelt fornyes etter femårsperioden. 

27)  Aktive stoffer som inngår i et plantevernmiddel, kan 

produseres ved ulike produksjonsprosesser, noe som 

kan føre til ulike spesifikasjoner. Slike ulikheter kan få 

konsekvenser for sikkerheten. Av effektivitetshensyn 

bør det fastsettes en harmonisert framgangsmåte på 

fellesskapsplan for å vurdere disse ulikhetene. 

28)  Det gode forvaltningssamarbeidet mellom medlems-

statene bør styrkes på alle trinn i framgangsmåten for 

godkjenning. 

29)  Prinsippet om gjensidig anerkjennelse er ett av midlene 

for å sikre fritt varebytte innenfor Fellesskapet. For å 

unngå dobbeltarbeid, begrense den administrative 

byrden for industrien og medlemsstatene og sikre en 

mer harmonisert tilgjengelighet av plantevernmidler bør 

godkjenninger som er gitt av én medlemsstat, 

anerkjennes av andre medlemsstater dersom landbruks-, 

plantehelse- og miljøforholdene (herunder klima-

forholdene) er sammenlignbare. Fellesskapet bør derfor 

inndeles i soner med slike sammenlignbare forhold for å 

lette gjensidig anerkjennelse. Særlige miljø- eller land-

bruksforhold i en eller flere medlemsstater kan likevel 

kreve at medlemsstatene etter søknad anerkjenner eller 

endrer en godkjenning som er utstedt av en annen 

medlemsstat, eller unnlater å godkjenne plantevern-

middelet på sitt område dersom særlige miljø- eller 

landbruksforhold gjør det berettiget, eller dersom det 

høye vernenivået for både menneskers og dyrs helse og 

miljøet som fastsatt i denne forordning, ikke kan nås. 

Det bør også være mulig å fastsette egnede vilkår  

når det gjelder de mål som er fastsatt i den  

nasjonale handlingsplanen vedtatt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF av  

21. oktober 2009 om fastsettelse av rammer for 

fellesskapstiltak for å oppnå bærekraftig bruk av 

pesticider(1).  

  

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 71. 
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30)  Industriens økonomiske interesse av å søke om 

godkjenning er begrenset for visse bruksområder. For å 

sikre at mangfoldet i landbruket og hagebruket ikke 

settes i fare på grunn av manglende tilgjengelighet av 

plantevernmidler, bør det fastsettes særlige regler for 

bruksområder av mindre betydning. 

31)  Dersom identiske plantevernmidler godkjennes i ulike 

medlemsstater, bør denne forordning fastsette en 

forenklet framgangsmåte for å gi tillatelse til parallell-

handel for å lette handelen med slike produkter 

medlemsstatene imellom. 

32)  I unntakstilfeller bør medlemsstatene tillates å 

godkjenne plantevernmidler som ikke oppfyller 

vilkårene fastsatt i denne forordning, dersom det er 

nødvendig på grunn en fare for eller trussel mot 

planteproduksjonen eller økosystemene som ikke kan 

avverges på noen annen rimelig måte. Slike midlertidige 

godkjenninger bør gjennomgås på fellesskapsplan. 

33)  Fellesskapsregelverket for frø fastsetter fri omsetning av 

frø innenfor Fellesskapet, men inneholder ingen særlige 

bestemmelser om frø som er beiset med plantevern-

midler. Det bør derfor inntas en slik bestemmelse i 

denne forordning. Dersom beisede frø utgjør en alvorlig 

risiko for menneskers eller dyrs helse eller for miljøet, 

bør medlemsstatene ha mulighet til å treffe vernetiltak. 

34)  For å fremme nyskaping bør det fastsettes særlige regler 

som tillater bruk av plantevernmidler i forsøk, selv om 

de ennå ikke er godkjent. 

35)  For å sikre et høyt vernenivå for menneskers og dyrs 

helse og miljøet bør plantevernmidler brukes korrekt og 

i samsvar med sin godkjenning, samtidig som det tas 

hensyn til prinsippene for integrert bekjempelse av 

skadegjørere, og bruk av kjemikaliefrie og naturlige 

alternativer prioriteres der det er mulig. Rådet bør 

innføre prinsippene for integrert bekjempelse av 

skadegjørere, herunder god plantevernpraksis og 

kjemikaliefrie metoder for plantevern, bekjempelse av 

skadegjørere og avlingsforvaltning, i de lovbestemte 

driftskravene som er nevnt i vedlegg III til råds-

forordning (EF) nr. 1782/2003 av 29. september 2003 

om fastsettelse av felles regler for direkte støtte-

ordninger i henhold til den felles landbrukspolitikk og 

om fastsettelse av visse støtteordninger for gård-

brukere(1). 

36)  I tillegg til denne forordning og direktiv 2009/128/EF er 

det vedtatt en temastrategi for bærekraftig bruk av 

  

(1) EUT L 270 av 21.10.2003, s. 1. 

pesticider. For å oppnå sammenheng mellom disse 

dokumentene bør brukeren ut fra etiketten kunne se 

hvor, når og under hvilke omstendigheter et plantevern-

middel kan brukes. 

37)  Det bør innføres et system for utveksling av opplys-

ninger. Medlemsstatene bør gjøre opplysninger og 

vitenskapelig dokumentasjon som er lagt fram i 

forbindelse med søknader om godkjenning av 

plantevernmidler, tilgjengelige for hverandre, Kommi-

sjonen og Myndigheten. 

38)  Hjelpestoffer kan brukes til å øke virkningen av et 

plantevernmiddel. De kan ikke bringes i omsetning eller 

brukes dersom de inneholder et forbudt formulerings-

stoff. De tekniske reglene som kreves for godkjenning, 

bør fastsettes. 

39)  Undersøkelser utgjør en stor investering. En slik 

investering bør vernes for å oppmuntre til forskning. 

Forsøk og undersøkelser som en søker har lagt fram for 

en medlemsstat, med unntak av slike som omfatter 

virveldyr, der felles bruk av opplysninger er 

obligatorisk, bør derfor vernes slik at andre søkere ikke 

kan gjøre bruk av dem. Av hensyn til konkurransen bør 

dette vernet imidlertid tidsbegrenses. Det bør også 

begrenses til undersøkelser som faktisk er nødvendige 

for reguleringsformål, for å unngå at søkere kunstig 

forlenger verneperioden ved å legge fram nye under-

søkelser som ikke er nødvendige. Markedsdeltakere, 

særlig små og mellomstore bedrifter, bør ha samme 

muligheter for adgang til markedet. 

40)  Bruken av forsøksmetoder uten bruk av dyreforsøk og 

bruken av andre risikovurderingsstrategier bør fremmes. 

I henhold til denne forordning bør dyreforsøk begrenses 

mest mulig, og forsøk på virveldyr bør bare finne  

sted som en siste utvei. I samsvar med råds-

direktiv 86/609/EØF av 24. november 1986 om 

tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om 

vern av forsøksdyr og dyr til andre vitenskapelige 

formål(2) bør forsøk på virveldyr erstattes, begrenses 

eller forbedres. Det bør derfor fastsettes regler som 

hindrer at samme forsøk utføres flere ganger, og 

gjentakelser av forsøk og undersøkelser med virveldyr 

bør forbys. Med tanke på utviklingen av nye plantevern-

midler bør det være plikt til å stille resultatene av 

undersøkelser med virveldyr til rådighet på rimelige 

vilkår, og resultatene av og kostnadene ved forsøk og 

undersøkelser med dyr bør deles. For at brukerne skal 

kunne vite hvilke undersøkelser andre har foretatt, bør 

medlemsstatene føre en liste over slike undersøkelser, 

også når de ikke er omfattet av ovennevnte system for 

obligatorisk tilgang.  

  

(2) EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1. 
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41)  Ettersom medlemsstatene, Kommisjonen og Myndig-

heten anvender ulike regler for tilgang til og fortrolig 

behandling av dokumenter, bør bestemmelsene om 

tilgang til opplysninger i dokumenter som er i disse 

myndighetenes besittelse, og fortrolig behandling av 

disse dokumentene, gjøres klarere. 

42)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av  

31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover 

og forskrifter om klassifisering, emballering og merking 

av farlige stoffblandinger(1) gjelder klassifisering, 

emballering og merking av plantevernmidler. For å sikre 

et enda bedre vern for brukerne av plantevernmidler, for 

forbrukerne av planter og planteprodukter og for miljøet 

bør det imidlertid fastsettes ytterligere særregler som tar 

hensyn til de særlige vilkårene for bruk av plantevern-

midler. 

43)  For å sikre at brukerne av plantevernmidler eller 

offentligheten ikke villedes av reklame, bør det 

fastsettes regler for reklame for slike produkter. 

44)  Det bør fastsettes bestemmelser om registrering og om 

opplysninger om bruken av plantevernmidler for å 

høyne vernenivået for menneskers og dyrs helse og 

miljøet ved å sikre at potensiell eksponering kan spores, 

for å gjøre overvåking og kontroll mer effektiv og for å 

redusere kostnadene ved overvåking av vannkvaliteten. 

45)  Bestemmelser om ordninger for kontroll og tilsyn med 

hensyn til markedsføring og bruk av plantevernmidler 

bør sikre korrekt, trygg og harmonisert gjennomføring 

av kravene fastsatt i denne forordning med sikte på å 

oppnå et høyt vernenivå for både menneskers og dyrs 

helse og miljøet. 

46)  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for 

å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt 

bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(2) 

er det fastsatt kontrolltiltak i forbindelse med bruk av 

plantevernmidler i alle faser av næringsmiddel-

produksjonen, herunder registrering av opplysninger om 

bruken av plantevernmidler. Kommisjonen bør vedta 

tilsvarende regler for overvåking og kontroll av 

oppbevaring og bruk av plantevernmidler som ikke 

omfattes av forordning (EF) nr. 882/2004. Den admini-

strative byrden for gårdbrukerne bør være minst mulig. 

  

(1) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1. 

(2) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 

47)  Tiltakene fastsatt i denne forordning bør få anvendelse 

uten at det berører andre deler av Fellesskapets 

regelverk, særlig direktiv 2009/128/EF, direktiv 

2000/60/EF, europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for 

rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og 

fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse(3) og 

Fellesskapets regelverk for vern av arbeidstakere og 

andre som berøres av innesluttet bruk og utsetting av 

genmodifiserte organismer. 

48)  Det er nødvendig å fastsette framgangsmåter for 

vedtakelse av nødtiltak i situasjoner der et godkjent 

aktivt stoff, et beskyttende middel, en synergist eller et 

plantevernmiddel kan antas å utgjøre en alvorlig risiko 

for menneskers eller dyrs helse eller miljøet. 

49)  Medlemsstatene bør fastsette en sanksjonsordning som 

gjelder ved overtredelse av denne forordning, og bør 

treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre at slike 

sanksjoner gjennomføres. 

50)  Produsenten og eventuelt den som har ansvar for å 

bringe plantevernmiddelet i omsetning eller for bruken 

av det, skal være underlagt medlemsstatenes regler for 

allment erstatningsansvar og strafferettslig ansvar. 

51)  Medlemsstatene bør ha mulighet til å få dekket 

kostnadene som påløper i forbindelse med fram-

gangsmåtene knyttet til anvendelsen av denne 

forordning, av dem som bringer eller ønsker å bringe 

plantevernmidler eller hjelpestoffer i omsetning, og av 

dem som søker om godkjenning av aktive stoffer, 

beskyttende midler eller synergister. 

52)  Medlemsstatene bør utpeke de nødvendige nasjonale 

vedkommende myndigheter. 

53)  Kommisjonen bør lette anvendelsen av denne 

forordning. Det bør derfor finnes bestemmelser om 

nødvendige økonomiske midler og om muligheten til å 

endre visse bestemmelser i denne forordning på 

grunnlag av de erfaringer som gjøres, eller til å 

utarbeide tekniske retningslinjer. 

54)  De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 

denne forordning, bør vedtas i samsvar med råds-

beslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse 

av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomførings-

myndighet som er gitt Kommisjonen(4).  

  

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

(4) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
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55)  Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å vedta 

harmoniserte metoder for å bestemme art og mengde av 

aktive stoffer, beskyttende midler og synergister og ved 

behov av relevante urenheter og formuleringsstoffer, og 

største mengder av plantevernmidler som kan slippes ut, 

samt til å vedta forordninger om merkingskrav, 

kontroller og regler for hjelpestoffer, om opprettelse av 

et arbeidsprogram for beskyttende midler og synergister, 

herunder opplysningskrav for disse, om forlengelse av 

godkjenningsperioden, om forlengelse av midlertidige 

godkjenninger, om fastsettelse av opplysningskrav for 

parallellhandel og om bruk av formuleringsstoffer, samt 

endringer av forordningene om opplysningskrav og om 

ensartede prinsipper for vurdering og godkjenning samt 

av vedleggene. Ettersom disse tiltakene er allmenne og 

har som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmel-

ser i denne forordning, blant annet ved å utfylle den med 

nye ikke-grunnleggende bestemmelser, må de vedtas 

etter framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF. 

56)  Av effektivitetshensyn bør fristene som normalt gjelder 

i forbindelse med framgangsmåten med forskriftskomité 

med kontroll, kortes ned for vedtakelse av en forordning 

om forlengelse av godkjenningsperioden med et tidsrom 

som er tilstrekkelig til at søknaden kan behandles. 

57)  Videre bør visse gjeldende bestemmelser fastsatt i 

vedleggene til direktiv 91/414/EØF overføres til egne 

rettsakter som skal vedtas av Kommisjonen innen  

18 måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning. 

Ettersom disse gjeldende bestemmelsene som et første 

skritt bør overføres til nye rettsakter og dermed vedtas 

uten noen vesentlige endringer, er framgangsmåten med 

rådgivende komité den mest hensiktsmessige. 

58)  Framgangsmåten med rådgivende komité bør anvendes 

ved vedtakelse av en del tekniske retningslinjer, 

ettersom disse ikke er bindende. 

59)  Visse bestemmelser i direktiv 91/414/EØF bør fortsatt 

gjelde i overgangsperioden — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Innhold og formål 

1.  Ved denne forordning fastsettes regler for godkjenning av 

plantevernmidler i den form de bringes i omsetning, og for 

omsetning, bruk og kontroll av disse i Fellesskapet. 

2.  Ved denne forordning fastsettes både regler for god-

kjenning av aktive stoffer, beskyttende midler og synergister 

som plantevernmidler inneholder eller består av, og regler for 

hjelpestoffer og formuleringsstoffer. 

3.  Formålet med denne forordning er å sikre et høyt 

vernenivå for både menneskers og dyrs helse og miljøet og å 

forbedre det indre markeds virkemåte ved å harmonisere 

reglene for omsetning av plantevernmidler og samtidig forbedre 

landbruksproduksjonen. 

4.  Bestemmelsene i denne forordning bygger på føre-var-

prinsippet for å sikre at aktive stoffer eller produkter som 

bringes i omsetning, ikke har noen skadevirkninger på 

menneskers eller dyrs helse eller miljøet. Særlig skal 

medlemsstatene ikke hindres i å anvende føre-var-prinsippet 

dersom det foreligger vitenskapelig usikkerhet om risikoene for 

menneskers eller dyrs helse eller miljøet som er forbundet med 

plantevernmidler som skal godkjennes på deres territorium. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på produkter, i den form 

de leveres til brukeren, som består av eller inneholder aktive 

stoffer, beskyttende midler eller synergister, og som er beregnet 

på ett av følgende bruksområder: 

a)  å verne planter eller planteprodukter mot alle skadelige 

organismer eller hindre virkningen av slike organismer, 

med mindre hovedformålet med produktene anses å være av 

hygienisk karakter snarere enn å verne planter eller 

planteprodukter, 

b)  å påvirke planters livsprosesser, f.eks. ved å påvirke 

plantenes vekst, på annen måte enn som næringsstoff, 

c)  å bevare planteprodukters holdbarhet, i den utstrekning 

slike stoffer eller produkter ikke omfattes av særlige 

fellesskapsbestemmelser om konserveringsmidler, 

d)  å ødelegge uønskede planter eller plantedeler, bortsett fra 

alger, med mindre produktene brukes på jord eller i vann 

for å verne planter, 

e)  å bremse eller forebygge uønsket vekst hos planter, bortsett 

fra alger, med mindre produktene brukes på jord eller i 

vann for å verne planter.  
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Disse produktene kalles «plantevernmidler». 

2.  Denne forordning får anvendelse på stoffer, herunder 

mikroorganismer med generell eller spesifikk virkning mot 

skadelige organismer eller på planter, plantedeler eller plante-

produkter, kalt «aktive stoffer». 

3.  Denne forordning får anvendelse på 

a)  stoffer eller stoffblandinger som tilsettes et plantevern-

middel for å fjerne eller redusere fytotoksiske virkninger av 

plantevernmiddelet på visse planter, kalt «beskyttende 

midler», 

b)  stoffer eller stoffblandinger som til tross for at de ikke har, 

eller bare har svak virkning som nevnt i nr. 1, kan gi det 

eller de aktive stoffene i et plantevernmiddel økt virkning, 

kalt «synergister», 

c)  stoffer eller stoffblandinger som brukes eller skal brukes i 

et plantevernmiddel eller hjelpestoff, men som verken er 

aktive stoffer eller beskyttende midler eller synergister, kalt 

«formuleringsstoffer», 

d)  stoffer eller stoffblandinger som består av formulerings-

stoffer eller stoffblandinger som inneholder et eller flere 

formuleringsstoffer, i den form de leveres til brukeren og 

bringes i omsetning for å blandes av brukeren med et 

plantevernmiddel, og som øker dets virkning eller andre 

pesticidegenskaper, kalt «hjelpestoffer». 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1. «restmengder» et eller flere stoffer som forekommer i eller 

på planter eller planteprodukter, spiselige animalske 

produkter, drikkevann eller i miljøet for øvrig, og som 

stammer fra bruken av et plantevernmiddel, herunder dets 

metabolitter og nedbrytings- eller reaksjonsprodukter, 

2. «stoffer» grunnstoffer og deres forbindelser slik de opptrer 

i naturlig form eller etter industriframstilling, herunder 

enhver urenhet som er en uunngåelig følge av produk-

sjonsprosessen, 

3. «stoffblandinger» blandinger eller løsninger sammensatt 

av to eller flere stoffer beregnet på bruk som plantevern-

middel eller som hjelpestoff, 

4. «potensielt skadelig stoff» ethvert stoff som i seg selv kan 

ha en skadevirkning på mennesker, dyr eller miljøet, og 

som finnes eller dannes i et plantevernmiddel i en 

konsentrasjon som er tilstrekkelig til å utgjøre en risiko for 

slike virkninger. 

Slike stoffer omfatter, men er ikke begrenset til, stoffer 

som oppfyller kriteriene for å klassifiseres som farlige i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og stoffblandinger(1), 

og som forekommer i plantevernmiddelet i en 

konsentrasjon som gjør at produktet betraktes som farlig i 

henhold til artikkel 3 i direktiv 1999/45/EF, 

5. «planter» levende planter og levende deler av planter, 

herunder frisk frukt, friske grønnsaker og frø, 

6. «planteprodukter» produkter av vegetabilsk opprinnelse 

som ikke er bearbeidet eller bare har gjennomgått enkel 

bearbeiding, som f.eks. maling, tørking eller pressing, 

unntatt planter, 

7. «skadelige organismer» alle arter, stammer eller biotyper 

fra dyreriket eller planteriket eller sykdomsframkallende 

stoffer som er skadelige for planter eller planteprodukter, 

8. «kjemikaliefrie metoder» alternative metoder til kjemiske 

pesticider for plantevern og bekjempelse av skadegjørere, 

basert på landbruksteknikker som dem som er nevnt i nr. 1 

i vedlegg III til direktiv 2009/128/EF, eller fysiske, 

mekaniske eller biologiske metoder for bekjempelse av 

skadegjørere, 

9. «bringe i omsetning» besittelse med henblikk på salg i 

Fellesskapet, herunder utbud for salg eller enhver annen 

form for overdragelse med eller uten vederlag, samt selve 

salget, distribusjonen og de andre formene for over-

dragelse, men ikke tilbakelevering til foregående selger. 

Frigivelse for fri omsetning på Fellesskapets territorium er 

i henhold til denne forordning det samme som å bringe i 

omsetning, 

10. «godkjenning av et plantevernmiddel» et forvaltnings-

messig tiltak der vedkommende myndighet i en medlems-

stat godkjenner at et plantevernmiddel bringes i omsetning 

på dens territorium, 

11. «produsent» en person som på egen hånd produserer 

plantevernmidler, aktive stoffer, beskyttende midler, 

synergister, formuleringsstoffer eller hjelpestoffer, eller 

som setter ut produksjonen til en annen part, eller en 

person som av produsenten er utpekt som dennes ene-

representant med henblikk på overholdelse av denne 

forordning,  

  

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 



Nr. 35/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

12. «fullmakt» et originaldokument der eieren av opplysninger 

som er vernet i henhold til denne forordning, gir sitt 

samtykke til at slike opplysninger kan brukes av 

vedkommende myndighet på særlige vilkår i forbindelse 

med godkjenning av et plantevernmiddel eller et aktivt 

stoff, en synergist eller et beskyttende middel til fordel for 

en annen søker, 

13. «miljø» vann (herunder grunnvann, overflatevann, 

brakkvann, kystvann og sjøvann), sedimenter, jord, luft, 

grunn, ville dyre- og plantearter samt enhver innbyrdes 

sammenheng mellom dem og enhver forbindelse med 

andre levende organismer, 

14. «sårbare grupper» personer som det må tas særlig hensyn 

til ved vurdering av akutte og kroniske helsevirkninger av 

plantevernmidler. Disse omfatter blant annet gravide og 

ammende kvinner, ufødte barn, spedbarn og barn, eldre 

personer samt, ved høy langvarig eksponering for 

pesticider, arbeidstakere og beboere, 

15. «mikroorganismer» enhver cellulær eller ikke-cellulær 

mikrobiologisk enhet, herunder laverestående sopper og 

virus, som kan formere seg eller overføre genmateriale, 

16. «genmodifiserte organismer» organismer der genma-

terialet er endret i henhold til artikkel 2 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF av  

12. mars 2001 om utsetting i miljøet av genmodifiserte 

organismer(1), 

17. «sone» en gruppe medlemsstater som angitt i vedlegg I. 

 For bruk i veksthus, som behandling etter innhøsting, for 

behandling av tomme lagerrom og for frøbeising menes 

alle soner angitt i vedlegg I, 

18. «god plantevernpraksis» en praksis der behandlinger med 

plantevernmidler på en gitt plante eller et gitt plante-

produkt i samsvar med vilkårene for middelets godkjente 

bruk, velges ut, doseres og tilføres til hensiktsmessig tid 

for å sikre akseptabel virkning med minst mulig mengde, 

idet det tas behørig hensyn til lokale forhold og 

mulighetene for dyrkingsteknisk og biologisk kontroll, 

19. «god laboratoriepraksis» en praksis som definert i nr. 2.1 i 

vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/10/EF av 11. februar 2004 om tilnærming av lover 

  

(1) EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1. 

og forskrifter om bruk av prinsippene for god labora-

toriepraksis og kontroll av deres bruk ved forsøk med 

kjemiske stoffer(2), 

20. «god forsøkspraksis» en praksis i samsvar med 

bestemmelsene i retningslinje 181 og 152 fra Plantevern-

organisasjonen for Europa og Middelhavsområdet 

(EPPO), 

21. «vern av opplysninger» den midlertidige retten en eier av 

en forsøks- eller undersøkelsesrapport har til å hindre at 

rapporten brukes til fordel for en annen søker, 

22. «rapporterende medlemsstat» den medlemsstat som påtar 

seg ansvaret for å vurdere et aktivt stoff, et beskyttende 

middel eller en synergist, 

23. «forsøk og undersøkelser» undersøkelser eller eks-

perimenter som har som formål å fastsette et aktivt stoffs 

eller et plantevernmiddels egenskaper og atferd, forutsi 

eksponering for aktive stoffer og/eller deres relevante 

metabolitter, fastsette sikre eksponeringsnivåer og fastsette 

vilkårene for sikker bruk av plantevernmidler, 

24. «godkjenningsinnehaver» enhver fysisk eller juridisk 

person som innehar en godkjenning for et plantevern-

middel, 

25. «yrkesbruker» en yrkesbruker som definert i artikkel 3 

nr. 1 i direktiv 2009/128/EF, 

26. «bruksområde av mindre betydning» bruk av et 

plantevernmiddel i en bestemt medlemsstat på planter eller 

planteprodukter som 

a)  ikke dyrkes i stort omfang i medlemsstaten, eller 

b)  dyrkes i stort omfang for å oppfylle et særlig 

plantevernbehov, 

27. «veksthus» et fast, lukket rom med ståhøyde til dyrking av 

vekster, som vanligvis har et gjennomsiktig ytre skall som 

gir mulighet for kontrollert utveksling av materialer og 

energi med omgivelsene og forhindrer utslipp av 

plantevernmidler til miljøet. 

 I henhold til denne forordning anses også lukkede rom til 

planteproduksjon der det ytre ikke er gjennomsiktig (f.eks. 

for produksjon av sopp eller salatsikori), som veksthus,  

  

(2) EUT L 50 av 20.2.2004, s. 44. 
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28. «behandling etter innhøsting» behandling av planter eller 

planteprodukter etter innhøsting på et isolert sted der 

avrenning ikke er mulig, f.eks. på et lager, 

29. «biologisk mangfold» variasjonsrikdom blant levende 

organismer fra alle kilder, herunder økosystemer på land 

og i havet og andre økosystemer i vann og de økologiske 

sammenhenger de er en del av, og denne variasjons-

rikdommen kan omfatte mangfold innenfor arter, mellom 

arter og av økosystemer, 

30. «vedkommende myndighet» en eller flere myndigheter i 

en medlemsstat som har ansvar for å utføre oppgavene 

fastsatt i denne forordning, 

31. «reklame» et middel til å fremme salg eller bruk av 

plantevernmidler (rettet mot andre enn godkjennings-

innehaveren, vedkommende som bringer plantevern-

middelet i omsetning eller deres representanter) ved hjelp 

av trykte eller elektroniske medier, 

32. «metabolitt» enhver metabolitt eller ethvert nedbrytings-

produkt av et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en 

synergist, som dannes enten i organismer eller i miljøet. 

 En metabolitt anses som relevant dersom det er grunn til å 

anta at den har iboende egenskaper som kan sammenlignes 

med morstoffets når det gjelder dens biologiske 

innvirkning på målorgansimen, dersom den medfører en 

risiko som er større enn eller sammenlignbar med 

morstoffet, eller dersom den har toksikologiske egen-

skaper som anses som uakseptable. En slik metabolitt er 

relevant for den overordnede beslutningen om god-

kjenning eller for fastsettelsen av risikoreduserende tiltak, 

33. «urenhet» enhver annen bestanddel enn det rene aktive 

stoffet og/eller en variant av dette som forekommer i det 

tekniske materialet (herunder bestanddeler som stammer 

fra produksjonsprosessen eller fra nedbryting under 

lagring). 

KAPITTEL II 

AKTIVE STOFFER, BESKYTTENDE MIDLER, SYNERGISTER 

OG FORMULERINGSSTOFFER 

AVSNITT 1 

Aktive stoffer 

Underavsn i t t  1  

Krav og  vi lkår  for g odkj enning  

Artikkel 4 

Kriterier for godkjenning av aktive stoffer 

1.  Et aktivt stoff skal godkjennes i samsvar med vedlegg II 

dersom det ut fra foreliggende vitenskapelig og teknisk 

kunnskap kan forventes at plantevernmidler som inneholder det 

aktive stoffet, idet det tas hensyn til godkjenningskriteriene i  

nr. 2 og 3 i nevnte vedlegg, oppfyller kravene i nr. 2 og 3. 

Ved vurdering av det aktive stoffet skal det først fastslås om 

godkjenningskriteriene i nr. 3.6.2-3.6.4 og 3.7 i vedlegg II er 

oppfylt. Dersom disse kriteriene er oppfylt, skal det videre 

vurderes om de øvrige godkjenningskriteriene i nr. 2 og 3 i 

vedlegg II er oppfylt. 

2.  Rester av plantevernmidler skal etter behandling i samsvar 

med god plantevernpraksis og under realistiske bruksforhold 

oppfylle følgende krav: 

a)  de skal ikke ha skadelige virkninger på menneskers helse, 

herunder helsen til sårbare grupper, eller på dyrs helse, idet 

det tas hensyn til kjente kumulative virkninger og syner-

givirkninger dersom det foreligger vitenskapelige metoder 

som er godkjent av Myndigheten til vurdering av slike 

virkninger, eller på grunnvannet, 

b)  de skal ikke ha uakseptable virkninger på miljøet. 

For restmengder som har toksikologisk eller økotoksikologisk 

betydning eller betydning for miljø eller drikkevann, skal det 

finnes allment anvendte målemetoder. Analysestandarder skal 

være allment tilgjengelige. 

3.  Et plantevernmiddel skal etter behandling i samsvar med 

god plantevernpraksis og under realistiske bruksforhold 

oppfylle følgende krav: 

a)  det skal være tilstrekkelig effektivt, 

b)  det skal ikke ha noen umiddelbare eller forsinkede 

skadelige virkninger på menneskers helse, herunder helsen 

til sårbare grupper, eller dyrs helse, verken direkte eller 

gjennom drikkevann (idet det tas hensyn til stoffer som 

stammer fra vannbehandling), næringsmidler, fôr eller luft, 

eller konsekvenser på arbeidsplassen eller gjennom 

indirekte virkninger, idet det tas hensyn til kjente 

kumulative virkninger og synergivirkninger dersom det 

finnes vitenskapelige metoder som er godkjent av 

Myndigheten til vurdering av slike virkninger, eller på 

grunnvannet, 

c)  det skal ikke ha noen uakseptable virkninger på planter eller 

planteprodukter, 

d)  det skal ikke forårsake unødig lidelse eller smerte hos de 

virveldyr som skal bekjempes,  
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e)  det skal ikke ha noen uakseptable virkninger på miljøet, idet 

det særlig tas hensyn til følgende aspekter dersom det 

finnes vitenskapelige metoder som er godkjent av 

Myndigheten til vurdering av slike virkninger: 

i)  dets skjebne og spredning i miljøet, særlig forurens-

ning av overflatevann, herunder estuarvann og 

kystvann, grunnvann, luft og jord, også på steder langt 

fra bruksstedet som følge av spredning i miljøet over 

lange avstander, 

ii)  dets virkning på arter utenfor målgruppen, herunder på 

disse arters atferd på sikt, 

iii)  dets virkning på det biologiske mangfoldet og økosys-

temet. 

4.  Kravene i nr. 2 og 3 skal vurderes på bakgrunn av de 

ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6. 

5.  Når det gjelder godkjenning av et aktivt stoff, skal nr. 1, 2 

og 3 anses å være oppfylt dersom det er fastslått at ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel 

som inneholder nevnte aktive stoff, oppfyller disse kravene. 

6.  Når det gjelder menneskers helse, skal innsamlede 

opplysninger som gjelder mennesker, ikke benyttes til å senke 

sikkerhetsmarginene fastsatt på grunnlag av forsøk på eller 

undersøkelser av dyr. 

7.  Som unntak fra nr. 1 kan et aktivt stoff godkjennes for et 

begrenset tidsrom som er nødvendig for å bekjempe en alvorlig 

fare for plantehelsen, men ikke lengre enn fem år, selv om det 

ikke oppfyller kriteriene i nr. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 eller 3.8.2 i 

vedlegg II, dersom det i søknaden finnes dokumentasjon på at 

et slikt aktivt stoff er nødvendig for å bekjempe en alvorlig fare 

for plantehelsen som ikke kan avverges på annen måte, 

herunder med kjemikaliefrie metoder, forutsatt at bruken av det 

aktive stoffet gjøres til gjenstand for risikoreduserende tiltak for 

å sikre at mennesker og miljø eksponeres minst mulig. For slike 

stoffer skal grenseverdiene for restmengder fastsettes i samsvar 

med forordning (EF) nr. 396/2005. 

Dette unntaket får ikke anvendelse på aktive stoffer som i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 er klassifisert eller 

må klassifiseres som kreftframkallende stoff i kategori 1A, 

kreftframkallende stoff i kategori 1B uten terskelverdi eller 

reproduksjonstoksisk stoff i kategori 1A. 

Medlemsstatene kan godkjenne plantevernmidler som 

inneholder aktive stoffer som er godkjent i samsvar med dette 

nummer, bare dersom det er nødvendig for å bekjempe nevnte 

alvorlige fare for plantehelsen på deres territorium. 

Samtidig skal de utarbeide en utfasingsplan for hvordan den 

alvorlige faren kan bekjempes på annen måte, herunder med 

kjemikaliefrie metoder, og umiddelbart oversende denne planen 

til Kommisjonen. 

Artikkel 5 

Første godkjenning 

Den første godkjenningen skal gjelde for et tidsrom på høyst  

ti år. 

Artikkel 6 

Vilkår og begrensninger 

Godkjenning kan underlegges vilkår og begrensninger, 

herunder med hensyn til 

a)  minste renhetsgrad for det aktive stoffet, 

b)  art og høyeste tillatte innhold av visse urenheter, 

c)  begrensninger fastsatt på grunnlag av vurderingen av 

opplysningene nevnt i artikkel 8, idet det tas hensyn til 

aktuelle landbruks-, plantehelse- og miljøforhold, herunder 

klimaforhold, 

d)  typen stoffblanding, 

e)  bruksmåte og bruksvilkår, 

f)  framlegging av ytterligere bekreftende opplysninger for 

medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») 

dersom nye krav fastsettes under vurderingsprosessen eller 

som følge av ny vitenskapelig og teknisk kunnskap, 

g)  angivelse av brukerkategorier, f.eks. yrkesbrukere og ikke-

yrkesbrukere, 

h)  angivelse av områder der bruk av plantevernmidler, 

herunder produkter til behandling av jord, som inneholder 

det aktive stoffet, ikke kan godkjennes, eller der bruken kan 

godkjennes på særlige vilkår, 

i)  behovet for å pålegge risikoreduserende tiltak og over-

våking etter bruk, 

j)  andre særlige vilkår på grunnlag av vurderingen av 

opplysninger som gjøres tilgjengelige innenfor rammen av 

denne forordning.  
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Underavsn i t t  2  

Framg ang småte for g odkjenning  

Artikkel 7 

Søknad 

1.  En søknad om godkjenning av et aktivt stoff eller om 

endring av vilkårene for en godkjenning skal inngis av 

produsenten av det aktive stoffet til en medlemsstat 

(rapporterende medlemsstat) sammen med et sammendrag og 

fullstendig dokumentasjon i samsvar med artikkel 8 nr. 1 og 2 

eller en vitenskapelig begrunnelse for hvorfor visse deler av 

dokumentasjonen mangler, som viser at det aktive stoffet 

oppfyller godkjenningskriteriene i artikkel 4. 

En felles søknad kan inngis av en sammenslutning av 

produsenter utpekt av produsentene med henblikk på å oppfylle 

bestemmelsene i denne forordning. 

Søknaden skal behandles av medlemsstaten som søkeren 

foreslår, med mindre en annen medlemsstat samtykker i å 

behandle den. 

2.  En søknad kan behandles av flere medlemsstater i 

fellesskap innenfor en ordning med medrapporterende 

medlemsstater. 

3.  Ved inngivelse av søknaden kan søkeren i henhold til 

artikkel 63 anmode om at visse opplysninger, herunder visse 

deler av dokumentasjonen, behandles fortrolig, og skal fysisk 

skille disse opplysningene fra de øvrige opplysningene. 

Medlemsstatene skal vurdere anmodningene om fortrolig 

behandling. Ved en anmodning om tilgang til opplysninger skal 

rapporterende medlemsstat avgjøre hvilke opplysninger som 

skal behandles fortrolig. 

4.  Ved inngivelse av søknaden skal søkeren vedlegge en 

fullstendig liste over forsøk og undersøkelser som er framlagt i 

henhold til artikkel 8 nr. 2, og en liste over eventuelle 

anmodninger om vern av opplysninger i samsvar med artikkel 

59. 

5.  Ved behandling av søknaden kan rapporterende 

medlemsstat når som helst rådføre seg med Myndigheten. 

Artikkel 8 

Dokumentasjon 

1.  Sammendraget av dokumentasjonen skal omfatte 

følgende: 

a)  opplysninger om ett eller flere representative bruksområder 

for en vekst som dyrkes i stort omfang i hver sone, for 

minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive 

stoffet, der det skal framgå at godkjenningskriteriene i 

artikkel 4 er oppfylt, og dersom de framlagte opplysningene 

ikke dekker alle soner, eller dersom de gjelder en vekst som 

ikke dyrkes i stort omfang, skal dette begrunnes, 

b)  sammendrag og resultater av forsøk og undersøkelser for 

hvert punkt i opplysningskravene for det aktive stoffet samt 

navnet på eieren og på personen eller instituttet som har 

utført forsøkene og undersøkelsene, 

c)  sammendrag og resultater av forsøk og undersøkelser for 

hvert punkt i opplysningskravene for plantevernmiddelet 

samt navnet på eieren og på personen eller instituttet som 

har utført forsøkene og undersøkelsene som er relevante for 

vurderingen av kriteriene i artikkel 4 nr. 2 og 3, for ett eller 

flere plantevernmidler som er representative for bruks-

områdene nevnt i bokstav a), idet det tas hensyn til at 

manglende opplysninger i dokumentasjonen nevnt i nr. 2 i 

denne artikkel, på grunn av det foreslåtte begrensede antall 

representative bruksområder for det aktive stoffet kan føre 

til begrensninger i godkjenningen, 

d)  for hvert forsøk eller hver undersøkelse som omfatter 

virveldyr, en begrunnelse for de tiltak som er truffet for å 

unngå dyreforsøk og gjentakelser av forsøk og under-

søkelser med virveldyr, 

e)  en sjekkliste som viser at dokumentasjonen nevnt i nr. 2 i 

denne artikkel, er fullstendig med tanke på de bruksområder 

det søkes om, 

f)  en begrunnelse for hvorfor de framlagte forsøks- og under-

søkelsesrapportene er nødvendige for den første god-

kjenningen av det aktive stoffet eller for endringer av 

godkjenningsvilkårene, 

g)  der det er relevant, en kopi av søknaden om en grenseverdi 

for restmengder som nevnt i artikkel 7 i forordning (EF)  

nr. 396/2005, eller en begrunnelse for ikke å legge fram 

slike opplysninger, 

h)  en vurdering av alle framlagte opplysninger. 

2.  Den fullstendige dokumentasjonen skal inneholde hele 

teksten i alle forsøks- og undersøkelsesrapporter med hensyn til 

alle opplysninger nevnt i nr. 1 bokstav b) og c). Dokumenta-

sjonen skal ikke inneholde noen rapporter om forsøk eller 

undersøkelser der det aktive stoffet eller plantevernmiddelet 

med forsett er gitt til mennesker. 

3.  Formatet for sammendraget av dokumentasjonen og den 

fullstendige dokumentasjonen skal fastsettes etter fram-

gangsmåten med rådgivende komité nevnt i artikkel 79 nr. 2. 

4.  Opplysningskravene nevnt i nr. 1 og 2 skal omfatte 

kravene til aktive stoffer og plantevernmidler som fastsatt i 

vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF, og som fastsatt i 

forordninger vedtatt etter framgangsmåten med rådgivende 

komité nevnt i artikkel 79 nr. 2, uten noen vesentlige endringer. 

Senere endringer av nevnte forordninger skal vedtas i samsvar 

med artikkel 78 nr. 1 bokstav b).  
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5.  Til dokumentasjonen skal søkeren vedlegge vitenskapelig, 

fagfellevurdert og allment tilgjengelig litteratur, som angitt av 

Myndigheten, om det aktive stoffet og dets relevante meta-

bolitters bivirkninger for helsen, miljøet og arter utenfor 

målgruppen, som har vært offentliggjort de siste ti årene før 

datoen for framlegging av dokumentasjonen. 

Artikkel 9 

Søknadens godtakbarhet 

1.  Innen 45 dager etter å ha mottatt søknaden skal 

rapporterende medlemsstat sende søkeren en skriftlig 

bekreftelse med opplysninger om dato for mottak og ved hjelp 

av sjekklisten nevnt i artikkel 8 nr. 1 bokstav e) kontrollere at 

dokumentasjonen som er vedlagt søknaden, inneholder alle 

elementene fastsatt i artikkel 8. Den skal også kontrollere 

anmodningene om fortrolig behandling som nevnt i artikkel 7 

nr. 3 og de fullstendige listene over prøver og undersøkelser 

som er framlagt i henhold til artikkel 8 nr. 2. 

2.  Dersom ett eller flere av elementene fastsatt i artikkel 8 

mangler, skal rapporterende medlemsstat underrette søkeren om 

dette og fastsette en frist for når disse skal sendes inn. Fristen 

skal ikke overstige tre måneder. 

Dersom søkeren ved utløpet av denne fristen ikke har lagt fram 

elementene som mangler, skal rapporterende medlemsstat 

underrette søkeren, de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen 

om at søknaden ikke kan godtas. 

Det kan til enhver tid inngis en ny søknad for det samme 

stoffet. 

3.  Dersom dokumentasjonen som er lagt fram sammen med 

søknaden, inneholder alle elementene fastsatt i artikkel 8, skal 

rapporterende medlemsstat underrette søkeren, de øvrige 

medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten om at 

søknaden kan godtas, og påbegynne vurderingen av det aktive 

stoffet. 

Etter mottak av slik underretning skal søkeren umiddelbart 

oversende dokumentasjonen angitt i artikkel 8 til de øvrige 

medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten med opplys-

ninger om hvilke deler av dokumentasjonen det er anmodet om 

fortrolig behandling av, som nevnt i artikkel 7 nr. 3. 

Artikkel 10 

Tilgang til sammendraget av dokumentasjonen 

Myndigheten skal omgående gjøre sammendraget av 

dokumentasjonen nevnt i artikkel 8 nr. 1 tilgjengelig for 

offentligheten, med unntak av de opplysninger som det er 

anmodet om fortrolig behandling av, med begrunnelse i 

henhold til artikkel 63, med mindre offentliggjøring er 

begrunnet i tvingende allmenne hensyn. 

Artikkel 11 

Utkast til vurderingsrapport 

1.  Senest tolv måneder etter underretningen fastsatt i artikkel 

9 nr. 3 første ledd skal rapporterende medlemsstat utarbeide og 

legge fram for Kommisjonen, med kopi til Myndigheten, en 

rapport («utkast til vurderingsrapport») som inneholder 

medlemsstatens vurdering av hvorvidt det aktive stoffet kan 

forventes å oppfylle godkjenningskriteriene i artikkel 4. 

2.  Utkastet til vurderingsrapport skal også, der det er 

relevant, inneholde et forslag om fastsettelse av grenseverdier 

for restmengder. 

Rapporterende medlemsstat skal på grunnlag av den 

foreliggende vitenskapelige og tekniske kunnskap foreta en 

uavhengig, objektiv og åpen vurdering. 

Dersom det ved vurderingen i henhold til artikkel 4 nr. 1 

fastslås at godkjenningskriteriene i nr. 3.6.2-3.6.4 og nr. 3.7 i 

vedlegg II ikke er oppfylt, skal utkastet til vurderingsrapport 

begrenses til å omfatte bare disse deler av vurderingen. 

3.  Dersom rapporterende medlemsstat har bruk for 

ytterligere undersøkelser eller opplysninger, skal den fastsette 

en frist for når søkeren skal legge fram disse. I så tilfelle skal 

tolvmånedersfristen forlenges med tilleggsperioden som 

innvilges av rapporterende medlemsstat. Tilleggsperioden skal 

være på høyst seks måneder og skal opphøre når rapporterende 

medlemsstat mottar tilleggsopplysningene. Den skal underrette 

Kommisjonen og Myndigheten om dette. 

Dersom søkeren ved utløpet av tilleggsperioden ikke har lagt 

fram tilleggsundersøkelsene eller -opplysningene, skal 

rapporterende medlemsstat underrette søkeren, Kommisjonen 

og Myndigheten om dette og angi de manglende elementene i 

vurderingen som inngår i utkastet til vurderingsrapport. 

4.  Utkastets utforming skal fastsettes etter framgangsmåten 

med rådgivende komité nevnt i artikkel 79 nr. 2. 

Artikkel 12 

Myndighetens konklusjon 

1.  Myndigheten skal senest 30 dager etter mottak av utkastet 

til vurderingsrapport fra den rapporterende medlemsstaten 

sende dette til søkeren og de øvrige medlemsstatene. Den skal 

anmode søkeren om å sende en ajourføring av dokumenta-

sjonen til medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten 

dersom det er relevant.  
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Myndigheten skal gjøre utkastet til vurderingsrapport 

tilgjengelig for offentligheten etter å ha gitt søkeren en frist på 

to uker til å anmode, i henhold til artikkel 63, om fortrolig 

behandling av visse deler av utkastet til vurderingsrapport. 

Myndigheten skal gi en frist på 60 dager til framlegging av 

skriftlige merknader. 

2.  Dersom det er hensiktsmessig, skal Myndigheten 

gjennomføre et samråd med sakkyndige, herunder sakkyndige 

fra rapporterende medlemsstat. 

Innen 120 dager etter utløpet av fristen for framlegging av 

skriftlige merknader skal Myndigheten vedta en konklusjon på 

grunnlag av de veiledningsdokumenter som er tilgjengelige på 

søknadstidspunktet og i lys av den foreliggende vitenskapelige 

og tekniske kunnskap, om hvorvidt det aktive stoffet kan 

forventes å oppfylle godkjenningskriteriene i artikkel 4, og skal 

oversende konklusjonen til søkeren, medlemsstatene og 

Kommisjonen og gjøre den offentlig tilgjengelig. I tilfelle av 

samråd som angitt i dette nummer, skal fristen på 120 dager 

forlenges med 30 dager. 

Dersom det er hensiktsmessig, skal Myndigheten i sin 

konklusjon behandle de ulike risikoreduserende tiltak som er 

angitt i utkastet til vurderingsrapport. 

3.  Dersom Myndigheten trenger tilleggsopplysninger, skal 

den gi søkeren en frist på høyst 90 dager til å legge disse fram 

for medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten. 

Rapporterende medlemsstat skal vurdere tilleggsopplysningene 

og legge disse fram for Myndigheten omgående og senest  

60 dager etter mottak. I dette tilfelle skal fristen på 120 dager i 

nr. 2 forlenges med en frist som opphører når Myndigheten 

mottar den nye vurderingen. 

Myndigheten kan anmode Kommisjonen om å rådføre seg med 

et av Fellesskapets referanselaboratorier utpekt i henhold til 

forordning (EF) nr. 882/2004 med henblikk på å kontrollere om 

den analysemetode som søkeren foreslår anvendt til fastsettelse 

av restmengder, er tilfredsstillende og oppfyller kravene i 

artikkel 29 nr. 1 bokstav g) i denne forordning. Søkeren skal på 

anmodning fra Fellesskapets referanselaboratorium legge fram 

prøver og analysestandarder. 

4.  Myndighetens konklusjon skal inneholde en nærmere 

beskrivelse av framgangsmåten for vurdering og egenskapene 

hos det berørte aktive stoffet. 

5.  Myndigheten skal fastsette formatet for sin konklusjon, 

som skal inneholde en nærmere beskrivelse av framgangsmåten 

for vurdering og egenskapene hos det berørte aktive stoffet. 

6.  Fristene for Myndighetens uttalelse om søknader som 

gjelder grenseverdier for restmengder angitt i artikkel 11, og for 

beslutninger om søknader som gjelder grenseverdier for 

restmengder angitt i artikkel 14 i forordning (EF) nr. 396/2005, 

skal ikke berøre fristene fastsatt i denne forordning. 

7.  Dersom Myndighetens konklusjon vedtas innenfor fristen 

angitt i nr. 2 i denne artikkel, eventuelt forlenget med en 

tilleggsperiode fastsatt i samsvar med nr. 3, får bestemmelsene i 

artikkel 11 i forordning (EF) nr. 396/2005 ikke anvendelse, og 

artikkel 14 i samme forordning får anvendelse omgående. 

8.  Dersom Myndighetens konklusjon ikke vedtas innenfor 

fristen fastsatt i nr. 2 i denne artikkel, eventuelt forlenget med 

en tilleggsperiode fastsatt i samsvar med nr. 3, får 

bestemmelsene i artikkel 11 og 14 i forordning (EF)  

nr. 396/2005 anvendelse omgående. 

Artikkel 13 

Godkjenningsforordning 

1.  Innen seks måneder etter å ha mottatt konklusjonen fra 

Myndigheten skal Kommisjonen legge fram en rapport 

(«sammenfattende rapport») og et utkast til forordning for 

komiteen nevnt i artikkel 79 nr. 1, idet det tas hensyn til 

utkastet til vurderingsrapport fra rapporterende medlemsstat og 

Myndighetens konklusjon. 

Søkeren skal få anledning til å framlegge sine merknader til den 

sammenfattende rapporten. 

2.  På grunnlag av den sammenfattende rapporten, andre 

faktorer av betydning for saken og føre-var-prinsippet dersom 

vilkårene i artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 178/2002 er 

relevante, skal en forordning vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i artikkel 79 nr. 3, der det fastsettes at 

a)  et aktivt stoff godkjennes, eventuelt på visse vilkår og med 

visse begrensninger som nevnt i artikkel 6, 

b)  et aktivt stoff ikke godkjennes, eller 

c)  vilkårene for godkjenning endres. 

3.  Dersom det i forbindelse med godkjenningen fastsettes at 

det skal sendes inn ytterligere bekreftende opplysninger som 

nevnt i artikkel 6 bokstav f), skal forordningen fastsette fristen 

for framlegging av opplysningene for medlemsstatene, Kommi-

sjonen og Myndigheten.  
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Rapporterende medlemsstat skal vurdere tilleggsopplysningene 

og sende sin vurdering til de øvrige medlemsstatene, Kommi-

sjonen og Myndigheten umiddelbart og senest seks måneder 

etter mottak av tilleggsopplysningene. 

4.  Godkjente aktive stoffer skal oppføres i forordningen 

nevnt i artikkel 78 nr. 3, som inneholder listen over allerede 

godkjente aktive stoffer. Kommisjonen skal føre en liste over 

godkjente aktive stoffer, som skal være elektronisk tilgjengelig 

for offentligheten. 

Underavsn i t t  3  

Fornyel se  og  ny  vurdering  

Artikkel 14 

Fornyelse av godkjenning 

1.  Godkjenningen av et aktivt stoff skal fornyes etter søknad 

dersom det kan fastslås at godkjenningskriteriene i artikkel 4 er 

oppfylt. 

Kriteriene i artikkel 4 skal anses å være oppfylt dersom dette er 

fastslått med hensyn til ett eller flere representative 

bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder 

nevnte aktive stoff. 

En slik fornyelse av godkjenningen kan omfatte vilkår og 

begrensninger, som nevnt i artikkel 6. 

2.  Fornyelsen av godkjenningen skal gjelde for et tidsrom på 

høyst 15 år. Fornyelsen av godkjenningen av aktive stoffer som 

omfattes av artikkel 4 nr. 7, skal gjelde for et tidsrom på høyst 

fem år. 

Artikkel 15 

Søknad om fornyelse 

1.  Søknaden omhandlet i artikkel 14 skal inngis av en 

produsent av det aktive stoffet til en medlemsstat, med kopi til 

de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten, 

senest tre år før godkjenningen utløper. 

2.  Søkeren skal i sin søknad om fornyelse angi alle nye 

opplysninger som vedkommende har til hensikt å legge fram, 

og vise at disse er nødvendige på grunn av opplysningskrav 

eller kriterier som ikke var gjeldende på tidspunktet for den 

siste godkjenningen av det aktive stoffet, eller fordi søknaden 

gjelder en endret godkjenning. Søkeren skal samtidig legge 

fram en tidsplan for eventuelle nye og pågående undersøkelser. 

Søkeren skal angi hvilke deler av de framlagte opplysningene 

vedkommende anmoder om fortrolig behandling av i samsvar 

med artikkel 63, sammen med en begrunnelse, og samtidig 

legge fram eventuelle anmodninger om vern av opplysninger i 

henhold til artikkel 59. 

Artikkel 16 

Tilgang til opplysninger om fornyelse 

Myndigheten skal omgående gjøre opplysningene som søkeren 

legger fram i henhold til artikkel 15, tilgjengelige for 

offentligheten, med unntak av de opplysninger som det er 

anmodet om fortrolig behandling av, med begrunnelse i 

henhold til artikkel 63, med mindre offentliggjøring er 

begrunnet i tvingende allmenne hensyn. 

Artikkel 17 

Forlengelse av godkjenningsperioden for å fullføre 

framgangsmåten 

Dersom det på grunn av forhold som ligger utenfor søkerens 

kontroll, er sannsynlig at godkjenningen vil utløpe før det er 

truffet beslutning om fornyelse, skal det treffes en beslutning 

etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 79 

nr. 3, om å forlenge godkjenningsperioden for nevnte søker 

med et tidsrom som er tilstrekkelig til at søknaden kan 

behandles. 

En forordning om forlengelse av godkjenningsperioden med et 

tidsrom som er tilstrekkelig til at søknaden kan behandles, skal 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

nevnt i artikkel 79 nr. 5 dersom en søker ikke har kunnet inngi 

en søknad om fornyelse senest tre år før utløpet av god-

kjenningen i samsvar med artikkel 15 nr. 1 fordi det aktive 

stoffet var oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF for en 

periode som utløp før 14. juni 2014. 

Varigheten av nevnte tidsrom skal fastsettes på grunnlag av 

følgende: 

a)  den tiden som er nødvendig for å legge fram opplysningene 

det er anmodet om, 

b)  den tiden som er nødvendig for å fullføre framgangsmåten, 

c)  dersom det er nødvendig, behovet for å sikre at et enhetlig 

arbeidsprogram opprettes, i samsvar med artikkel 18. 

Artikkel 18 

Arbeidsprogram 

Kommisjonen kan opprette et arbeidsprogram der aktive stoffer 

som ligner på hverandre, samles i grupper, der prioriteringer 

fastsettes på grunnlag av sikkerheten for menneskers og dyrs 

helse eller miljøet og der det i størst mulig grad tas hensyn til 

behovet for effektiv kontroll og håndtering av resistensutvikling 

hos målgruppen av skadegjørere. I programmet kan det kreves 

at berørte parter skal legge fram alle nødvendige opplysninger 

for medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten innen en 

frist som fastsettes i programmet.  
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Programmet skal omfatte følgende: 

a)  framgangsmåter for inngivelse og vurdering av søknader 

om fornyelse av godkjenninger, 

b)  de nødvendige opplysninger som skal legges fram, herunder 

tiltak for å begrense dyreforsøk til et minimum, særlig 

forsøksmetoder uten bruk av dyreforsøk og bruk av 

intelligente forsøksstrategier, 

c)  fristene for framlegging av slike opplysninger, 

d)  regler for framlegging av nye opplysninger, 

e)  frist for vurdering og beslutningstaking, 

f)  fordelingen mellom medlemsstatene av vurderingen av 

aktive stoffer, idet det tas hensyn til at ansvaret og 

arbeidsoppgavene skal fordeles jevnt på de medlemsstater 

som fungerer som rapporterende medlemsstater. 

Artikkel 19 

Gjennomføringstiltak 

Ved en forordning vedtatt etter framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i artikkel 79 nr. 3, skal det fastsettes 

bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre fram-

gangsmåten for fornyelse, herunder, der det er relevant, 

gjennomføringen av et arbeidsprogram som fastsatt i  

artikkel 18. 

Artikkel 20 

Forordning om fornyelse 

1.  En forordning skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i artikkel 79 nr. 3, der det fastsettes at 

a)  godkjenningen av et aktivt stoff fornyes, eventuelt på visse 

vilkår og med visse begrensinger, eller 

b)  godkjenningen av et aktivt stoff ikke fornyes. 

2.  Dersom årsakene til ikke å fornye en godkjenning ikke er 

å verne helsen eller miljøet, skal det ved forordningen nevnt i 

nr. 1 innvilges en avviklingsperiode på høyst seks måneder for 

salg og distribusjon av det berørte plantevernmiddelet og 

dessuten en frist på høyst ett år til å disponere, lagre og bruke 

eksisterende lagre av det berørte plantevernmiddelet. Ved 

fastsettelse av avviklingsperioden for salg og distribusjon skal 

det tas hensyn til plantevernmiddelets alminnelige bruks-

periode, men samlet skal den ikke overstige 18 måneder. 

Dersom en godkjenning tilbakekalles eller ikke fornyes på 

grunn av umiddelbare bekymringer for menneskers eller dyrs 

helse eller miljøet, skal de berørte plantevernmidlene trekkes 

tilbake fra markedet umiddelbart. 

3.  Artikkel 13 nr. 4 får anvendelse. 

Artikkel 21 

Ny vurdering av godkjenning 

1.  Kommisjonen kan når som helst foreta en ny vurdering av 

godkjenningen av et aktivt stoff. Den skal ta hensyn til en 

anmodning fra en medlemsstat om å foreta en ny vurdering av 

godkjenningen av et aktivt stoff på grunnlag av ny 

vitenskapelig og teknisk kunnskap samt overvåkings-

opplysninger, herunder dersom det etter vurderingen av 

godkjenningene i henhold til artikkel 44 nr. 1 er indikasjoner på 

at målene fastsatt i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) iv) 

og bokstav b) i), samt artikkel 7 nr. 2 og 3 i direktiv 

2000/60/EF, ikke oppnås. 

Dersom Kommisjonen på grunnlag av ny vitenskapelig og 

teknisk kunnskap anser at det er indikasjoner på at stoffet ikke 

lenger oppfyller godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4, 

eller at ytterligere opplysninger i samsvar med artikkel 6 

bokstav f) ikke er lagt fram, skal den underrette medlems-

statene, Myndigheten og produsenten av det aktive stoffet om 

dette og fastsette en frist for når produsenten skal legge fram 

sine merknader. 

2.  Kommisjonen kan anmode medlemsstatene og Myndighe-

ten om en uttalelse eller om vitenskapelig eller teknisk bistand. 

Medlemsstatene kan legge fram sine merknader for Kommi-

sjonen senest tre måneder fra datoen for anmodningen. 

Myndigheten skal legge fram sin uttalelse eller resultatene av 

sitt arbeid for Kommisjonen innen tre måneder etter datoen for 

anmodningen. 

3.  Dersom Kommisjonen konkluderer med at godkjennings-

kriteriene i artikkel 4 ikke lenger er oppfylt, eller at ytterligere 

opplysninger som kreves i samsvar med artikkel 6 bokstav f) 

ikke er framlagt, skal en forordning om tilbakekalling eller 

endring av godkjenningen vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i artikkel 79 nr. 3. 

Artikkel 13 nr. 4 og artikkel 20 nr. 2 får anvendelse. 

Und eravsn i t t  4  

Unntak  

Artikkel 22 

Aktive stoffer med lav risiko 

1.  Som unntak fra artikkel 5 skal et aktivt stoff som 

oppfyller kriteriene i artikkel 4, godkjennes for et tidsrom på 

høyst 15 år dersom det anses å være et aktivt stoff med lav 

risiko, og dersom det kan forventes at plantevernmidler som 

inneholder nevnte stoff, vil utgjøre bare en lav risiko for 

menneskers og dyrs helse og miljøet som fastsatt i  

artikkel 47 nr. 1.  
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2.  Artikkel 4 og artikkel 6-21 samt vedlegg II nr. 5 får 

anvendelse. Aktive stoffer med lav risiko skal angis særskilt i 

forordningen nevnt i artikkel 13 nr. 4. 

3.  Kommisjonen kan foreta en ny vurdering av og ved behov 

angi nye kriterier for godkjenning av et aktivt stoff som et 

aktivt stoff med lav risiko i samsvar med artikkel 78 nr. 1 

bokstav a). 

Artikkel 23 

Kriterier for godkjenning av basisstoffer 

1.  Basisstoffer skal godkjennes i samsvar med nr. 2-6. Som 

unntak fra artikkel 5 skal godkjenningen gjelde for et 

ubegrenset tidsrom. 

Ved anvendelsen av nr. 2-6 er et basisstoff et aktivt stoff som 

a)  ikke er et potensielt skadelig stoff, og 

b)  i seg selv ikke har hormonforstyrrende, nevrotoksiske eller 

immuntoksiske egenskaper, og 

c)  ikke hovedsakelig brukes for plantevernformål, men likevel 

er nyttig for plantevern enten direkte eller i et produkt som 

består av stoffet og et enkelt fortynningsmiddel, og 

d)  ikke bringes i omsetning som et plantevernmiddel. 

Ved anvendelsen av denne forordning skal et aktivt stoff som 

oppfyller kriteriene for «næringsmiddel» som definert i artikkel 

2 i forordning (EF) nr. 178/2002, betraktes som et basisstoff. 

2.  Som unntak fra artikkel 4 skal et basisstoff godkjennes 

dersom alle relevante vurderinger som er utført i samsvar med 

andre deler av Fellesskapets regelverk med hensyn til bruken av 

nevnte stoff for andre formål enn som et plantevernmiddel, 

viser at stoffet ikke har noen umiddelbare eller forsinkede 

skadelige virkninger på menneskers eller dyrs helse eller 

uakseptable virkninger på miljøet. 

3.  Som unntak fra artikkel 7 skal en søknad om godkjenning 

av et basisstoff inngis til Kommisjonen av en medlemsstat eller 

av en berørt part. 

Søknaden skal vedlegges følgende opplysninger: 

a)  eventuelle vurderinger av dets mulige virkninger på 

menneskers eller dyrs helse eller på miljøet som er gjort i 

samsvar med andre deler av Fellesskapets regelverk for 

bruken av stoffet, og 

b)  andre relevante opplysninger om dets mulige virkninger på 

menneskers eller dyrs helse eller på miljøet. 

4.  Kommisjonen skal anmode Myndigheten om en uttalelse 

eller om vitenskapelig eller teknisk bistand. Myndigheten skal 

legge fram sin uttalelse eller resultatene av sitt arbeid for 

Kommisjonen innen tre måneder etter datoen for anmodningen. 

5.  Artikkel 6 og 13 får anvendelse. Basisstoffene skal angis 

separat i forordningen nevnt i artikkel 13 nr. 4. 

6.  Kommisjonen kan når som helst foreta en ny vurdering av 

godkjenningen av et basisstoff. Den kan ta hensyn til en 

anmodning fra en medlemsstat om å foreta en ny vurdering av 

godkjenningen. 

Dersom Kommisjonen anser at det er indikasjoner på at stoffet 

ikke lenger oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 1-3, skal den 

underrette medlemsstatene, Myndigheten og den berørte part og 

fastsette en frist for når de skal legge fram sine merknader. 

Kommisjonen skal anmode Myndigheten om en uttalelse eller 

om vitenskapelig eller teknisk bistand. Myndigheten skal legge 

fram sin uttalelse eller resultatene av sitt arbeid for Kommi-

sjonen innen tre måneder etter datoen for anmodningen. 

Dersom Kommisjonen konkluderer med at kriteriene nevnt i  

nr. 1 ikke lenger er oppfylt, skal en forordning om tilbake-

kalling eller endring av godkjenningen vedtas etter fram-

gangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 79 nr. 3. 

Artikkel 24 

Stoffer som bør erstattes 

1.  Et aktivt stoff som oppfyller kriteriene i artikkel 4, skal 

for et tidsrom på høyst sju år godkjennes som et stoff som bør 

erstattes dersom det oppfyller ett eller flere av tilleggskriteriene 

fastsatt i vedlegg II nr. 4. Som unntak fra artikkel 14 nr. 2 kan 

godkjenningen fornyes en eller flere ganger for et tidsrom på 

høyst sju år. 

2.  Uten at det berører nr. 1 får artikkel 4-21 anvendelse. 

Stoffer som bør erstattes, skal angis separat i forordningen 

nevnt i artikkel 13 nr. 4. 

AVSNITT 2 

Beskyttende midler og synergister 

Artikkel 25 

Godkjenning av beskyttende midler og synergister 

1.  Beskyttende midler eller synergister skal godkjennes 

dersom de oppfyller kriteriene i artikkel 4.  
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2.  Artikkel 5-21 får anvendelse. 

3.  Det skal fastsettes tilsvarende opplysningskrav som dem 

som er nevnt i artikkel 8 nr. 4, for beskyttende midler og 

synergister etter framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll nevnt i artikkel 79 nr. 4. 

Artikkel 26 

Beskyttende midler og synergister som allerede finnes på 

markedet 

Innen 14. desember 2014 skal det vedtas en forordning etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 79 nr. 4 om opprettelse av et arbeidsprogram for 

gradvis gjennomgåelse av de synergister og beskyttende midler 

som finnes på markedet når nevnte forordning trer i kraft. 

Forordningen skal inneholde bestemmelser om opplys-

ningskrav, herunder tiltak for å begrense dyreforsøk til et 

minimum, og framgangsmåter for melding, evaluering, 

vurdering og beslutningstaking. Den skal inneholde et krav om 

at berørte parter legger fram alle nødvendige opplysninger for 

medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten innen en angitt 

frist. 

AVSNITT 3 

Uakseptable formuleringsstoffer 

Artikkel 27 

Formuleringsstoffer 

1.  Et formuleringsstoff skal ikke brukes i et plantevern-

middel dersom det har vist seg at 

a)  dets reststoffer, etter behandling i samsvar med god 

plantevernpraksis og under realistiske bruksforhold, har en 

skadelig virkning på menneskers eller dyrs helse eller på 

grunnvannet eller en uakseptabel virkning på miljøet, eller 

b)  dets bruk, etter behandling i samsvar med god plantevern-

praksis og under realistiske bruksforhold, har en skadelig 

virkning på menneskers eller dyrs helse eller på grunn-

vannet eller en uakseptabel virkning på miljøet. 

2.  Formuleringsstoffer som ikke kan brukes i et plantevern-

middel i henhold til nr. 1, skal oppføres i vedlegg III etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 79 nr. 4. 

3.  Kommisjonen kan når som helst foreta en ny vurdering av 

formuleringsstoffer. Den kan ta hensyn til relevante opplys-

ninger som legges fram av medlemsstatene. 

4.  Artikkel 81 nr. 2 får anvendelse. 

5.  Nærmere regler for gjennomføring av denne artikkel skal 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i 

artikkel 79 nr. 3. 

KAPITTEL III 

PLANTEVERNMIDLER 

AVSNITT 1 

Godkjenning 

Underavsn i t t  1  

Krav og  innhold  

Artikkel 28 

Godkjenning for omsetning og bruk 

1.  Et plantevernmiddel skal ikke bringes i omsetning eller 

brukes med mindre det er godkjent i den berørte medlemsstaten 

i samsvar med denne forordning. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal det ikke kreves godkjenning i 

følgende tilfeller: 

a)  bruk av produkter som utelukkende inneholder ett eller flere 

basisstoffer, 

b)  omsetning og bruk av plantevernmidler for forsknings- og 

utviklingsformål i samsvar med artikkel 54, 

c)  produksjon, lagring eller transport av et plantevernmiddel 

beregnet på bruk i en annen medlemsstat, forutsatt at 

produktet er godkjent i nevnte medlemsstat og at 

medlemsstaten der produksjon, lagring eller transport skjer, 

har krav til kontroll for å sikre at plantevernmiddelet ikke 

brukes på dens territorium, 

d)  produksjon, lagring eller transport av et plantevernmiddel 

beregnet på bruk i en tredjestat, forutsatt at medlemsstaten 

der produksjon, lagring eller transport skjer, har krav til 

kontroll for å sikre at plantevernmiddelet blir eksportert fra 

dens territorium, 

e)  omsetning og bruk av plantevernmidler som det er gitt 

tillatelse til parallellhandel for, i samsvar med artikkel 52, 

Artikkel 29 

Krav til godkjenning for omsetning 

1.  Uten at det berører artikkel 50, skal et plantevernmiddel 

tillates bare dersom det i henhold til de ensartede prinsippene 

nevnt i nr. 6 oppfyller følgende krav:  
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a)  dets aktive stoffer, beskyttende midler og synergister er 

godkjent, 

b)  dersom dets aktive stoffer, beskyttende midler eller 

synergister er produsert av en annen kilde, eller av samme 

kilde med en endring i produksjonsprosessen og/eller  

-stedet 

i)  kan spesifikasjonen i henhold til artikkel 38 ikke 

avvike vesentlig fra spesifikasjonen oppført i forord-

ningen om godkjenning av nevnte stoff, beskyttende 

middel eller synergist, og 

ii)  kan det aktive stoffet, det beskyttende middelet eller 

synergisten ikke ha flere skadelige virkninger i henhold 

til artikkel 4 nr. 2 og 3 på grunn av sine urenheter enn 

dersom det var blitt produsert i samsvar med produk-

sjonsprosessen angitt i dokumentasjonen som under-

bygde godkjenningen, 

c)  dets formuleringsstoffer er ikke oppført i vedlegg III, 

d)  dets tekniske sammensetning er slik at brukereksponering 

eller andre risikoer er begrenset mest mulig uten at det 

berører produktets virkemåte, 

e)  det oppfyller ut fra foreliggende vitenskapelig og teknisk 

kunnskap kravene fastsatt i artikkel 4 nr. 3, 

f)  arten og mengden av dets aktive stoffer, beskyttende midler 

og synergister samt eventuelle toksikologisk, økotoksi-

kologisk eller miljømessig relevante urenheter og formule-

ringsstoffer kan fastsettes med egnede metoder, 

g)  dets restmengder som stammer fra godkjent bruk og som er 

av toksikologisk, økotoksikologisk eller miljømessig 

betydning, kan fastsettes med egnede og allment anvendte 

metoder i alle medlemsstater, med egnede påvisnings-

grenser for relevante prøver, 

h)  dets fysiske og kjemiske egenskaper er bestemt og funnet 

akseptable med henblikk på hensiktsmessig bruk og lagring 

av produktet, 

i)  for planter eller planteprodukter som skal brukes som fôr 

eller næringsmidler, er grenseverdiene for restmengder for 

de landbruksproduktene som er berørt av bruken nevnt i 

godkjenningen, fastsatt eller endret i samsvar med 

forordning (EF) nr. 396/2005, der det er relevant. 

2.  Søkeren skal vise at kravene fastsatt i nr. 1 bokstav a)-h) 

er oppfylt. 

3.  Oppfyllelsen av kravene i nr. 1 bokstav b) og e)-h) skal 

fastsettes ved offisielle eller offisielt anerkjente forsøk og 

analyser som skal utføres under landbruks-, plantehelse- og 

miljøforhold som er relevante for bruken av det berørte 

plantevernmiddelet og er representative for de rådende forhold i 

sonen der produktet er beregnet brukt. 

4.  Når det gjelder nr. 1 bokstav f), kan harmoniserte metoder 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

nevnt i artikkel 79 nr. 4. 

5.  Artikkel 81 får anvendelse. 

6.  De ensartede prinsippene for vurdering og godkjenning av 

plantevernmidler skal inneholde kravene fastsatt i vedlegg VI 

til direktiv 91/414/EØF, og skal fastsettes i forordninger som 

vedtas etter framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i 

artikkel 79 nr. 2 uten noen vesentlige endringer. Senere 

endringer av nevnte forordninger skal vedtas i samsvar med 

artikkel 78 nr. 1 bokstav c). 

I samsvar med disse prinsipper skal det ved vurdering av 

plantevernmidler tas hensyn til vekselvirkningene mellom det 

aktive stoffet, beskyttende midler, synergister og formule-

ringsstoffer. 

Artikkel 30 

Midlertidige godkjenninger 

1.  Som unntak fra artikkel 29 nr. 1 bokstav a) kan medlems-

statene for en midlertidig periode på høyst tre år tillate at 

plantevernmidler som inneholder et aktivt stoff som ennå ikke 

er godkjent, bringes i omsetning forutsatt at 

a)  beslutningen om godkjenning ikke kan ferdigbehandles 

innen en frist på 30 måneder fra den dato da søknaden ble 

godtatt, forlenget med en eventuell tilleggsperiode fastsatt i 

samsvar med artikkel 9 nr. 2, artikkel 11 nr. 3 eller artikkel 

12 nr. 2 eller 3, og 

b)  dokumentasjonen om det aktive stoffet i henhold til artikkel 

9 kan godtas til de foreslåtte bruksområder, og 

c)  medlemsstatene fastslår at det aktive stoffet kan oppfylle 

kravene i artikkel 4 nr. 2 og 3, og at plantevernmiddelet kan 

forventes å oppfylle kravene i artikkel 29 nr. 1 bokstav b)-

h), og 

d)  grenseverdier for restmengder er fastsatt i samsvar med 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

2.  I slike tilfeller skal medlemsstatene umiddelbart 

underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om sin 

vurdering av dokumentasjonen og av vilkårene for 

godkjenningen, og minst legge fram opplysningene fastsatt i 

artikkel 57 nr. 1.  
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3.  Bestemmelsene i nr. 1 og 2 får anvendelse fra  

14. juni 2016. Ved behov kan nevnte frist forlenges etter fram-

gangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 79 nr. 4. 

Artikkel 31 

Godkjenningenes innhold 

1.  Godkjenningen skal angi på hvilke planter eller 

planteprodukter og hvilke andre områder enn landbruksområder 

(f.eks. jernbaner, offentlige områder, lagerrom) plantevern-

middelet kan anvendes og til hvilke formål. 

2.  Godkjenningen skal angi kravene for omsetning og bruk 

av plantevernmiddelet. Disse kravene skal minst inneholde 

bruksvilkårene som er nødvendige for å oppfylle vilkårene, og 

kravene fastsatt i forordningen om godkjenning av aktive 

stoffer, beskyttende midler og synergister. 

Plantevernmiddelet skal i godkjenningen være klassifisert i 

samsvar med direktiv 1999/45/EF. Medlemsstatene kan 

bestemme at godkjenningsinnehaverne skal klassifisere eller 

ajourføre etiketten uten unødig opphold som følge av en 

endring i klassifiseringen og merkingen av plantevernmiddelet i 

samsvar med direktiv 1999/45/EF. I slike tilfeller skal de 

umiddelbart underrette vedkommende myndighet om dette. 

3.  Der det er aktuelt, skal kravene nevnt i nr. 2 også omfatte 

a)  høyeste dose per hektar ved hver behandling, 

b)  tidsrommet mellom siste behandling og innhøsting, 

c)  største antall behandlinger per år. 

4.  Kravene nevnt i nr. 2 kan omfatte følgende: 

a)  en begrensning, som skal angis på etiketten, med hensyn til 

distribusjon og bruk av plantevernmiddelet for å verne 

helsen til berørte distributører, brukere, andre tilstede-

værende, beboere, forbrukere eller arbeidstakere, idet det 

tas hensyn til krav i andre fellesskapsbestemmelser, 

b)  en plikt til før produktet brukes å underrette eventuelle 

naboer som kan være eksponert for avdrift fra sprøyting, og 

som har anmodet om å bli underrettet, 

c)  anvisninger for riktig bruk i samsvar med prinsippene for 

integrert bekjempelse av skadegjørere nevnt i artikkel 14 i 

og vedlegg III til direktiv 2009/128/EF, 

d)  angivelse av brukerkategorier, f.eks. yrkesbrukere og ikke-

yrkesbrukere, 

e)  den godkjente etiketten, 

f)  intervallet mellom behandlingene, 

g)  tidsrommet mellom siste behandling og inntak av plante-

produktet, når dette er relevant, 

h)  gjeninntredelsesperiode, 

i)  emballasjestørrelse og -materiale. 

Artikkel 32 

Varighet 

1.  Gyldighetsperioden skal være fastsatt i godkjenningen. 

Uten at det berører artikkel 44, skal gyldighetsperioden for en 

godkjenning ikke overstige ett år fra utløpsdatoen for 

godkjenningen av aktive stoffer, beskyttende midler og 

synergister som inngår i plantevernmiddelet, og deretter så 

lenge som de aktive stoffene, beskyttende midlene og 

synergistene som inngår i plantevernmiddelet, er godkjent. 

Denne perioden skal gjøre det mulig å gjennomføre under-

søkelsen fastsatt i artikkel 43. 

2.  Godkjenninger kan gis for kortere perioder for å 

synkronisere nye vurderinger av lignende produkter med tanke 

på en sammenlignende vurdering av produkter som inneholder 

stoffer som bør erstattes, i samsvar med artikkel 50. 

Underavsn i t t  2  

Framg ang småte  

Artikkel 33 

Søknad om godkjenning eller endring av en godkjenning 

1.  En søker som ønsker å bringe et plantevernmiddel i 

omsetning, skal personlig eller via en representant søke om 

godkjenning eller endring av en godkjenning i hver 

medlemsstat der plantevernmiddelet er planlagt brakt i 

omsetning. 

2.  Søknaden skal inneholde  
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a)  en liste over planlagte bruksområder i hver av sonene angitt 

i vedlegg I, og de medlemsstater der søkeren har inngitt 

eller har til hensikt å inngi en søknad, 

b)  et forslag om hvilken medlemsstat søkeren forventer skal 

vurdere søknaden i den berørte sonen. Dersom søknaden 

gjelder bruk i veksthus, behandling etter innhøsting, 

behandling av tomme lagerrom og frøbeising, skal bare én 

medlemsstat foreslås, og denne skal vurdere søknaden med 

hensyn til alle soner. I så fall skal søkeren på anmodning 

sende sammendraget eller den fullstendige dokumenta-

sjonen nevnt i artikkel 8, til andre medlemsstater, 

c)  der det er relevant, en kopi av eventuelle godkjenninger 

som allerede er gitt for nevnte plantevernmiddel i en 

medlemsstat, 

d)  der det er relevant, en kopi av den eventuelle konklusjonen 

fra medlemsstaten som vurderer likeverdighet som nevnt i 

artikkel 38 nr. 2. 

3.  Søknaden skal vedlegges følgende: 

a)  for det berørte plantevernmiddelet, fullstendig dokumenta-

sjon og et sammendrag for hvert punkt i opplysnings-

kravene for plantevernmiddelet, 

b)  for hvert aktive stoff, hvert beskyttende middel og hver 

synergist som inngår i plantevernmiddelet, fullstendig 

dokumentasjon og et sammendrag for hvert punkt i 

opplysningskravene for det aktive stoffet, det beskyttende 

middelet eller synergisten, 

c)  for hvert forsøk eller hver undersøkelse som omfatter 

virveldyr, en begrunnelse for de tiltak som er truffet for å 

unngå dyreforsøk og gjentakelser av forsøk og under-

søkelser med virveldyr, 

d)  en begrunnelse for hvorfor de framlagte forsøks- og 

undersøkelsesrapportene er nødvendige for den første 

godkjenningen eller for endringer av godkjennings-

vilkårene, 

e)  der det er relevant, en kopi av søknaden om en grenseverdi 

for restmengder som nevnt i artikkel 7 i forordning (EF) nr. 

396/2005, eller en begrunnelse for ikke å legge fram slike 

opplysninger, 

f)  der det er relevant for en endring av en godkjenning, en 

vurdering av alle opplysninger som er lagt fram i samsvar 

med artikkel 8 nr. 1 bokstav h), 

g)  utkast til etikett. 

4.  Ved inngivelse av søknaden kan søkeren i henhold til 

artikkel 63 anmode om at visse opplysninger, herunder visse 

deler av dokumentasjonen, behandles fortrolig, og skal fysisk 

skille disse opplysningene fra de øvrige opplysningene. 

Søkeren skal samtidig legge fram en fullstendig liste over 

forsøk og undersøkelser som er framlagt i henhold til artikkel 8 

nr. 2, og en liste over eventuelle anmodninger om vern av 

opplysninger i henhold til artikkel 59. 

Ved en anmodning om tilgang til opplysninger skal medlems-

staten som behandler søknaden, avgjøre hvilke opplysninger 

som skal behandles fortrolig. 

5.  På anmodning fra en medlemsstat skal søkeren inngi sin 

søknad på ett av eller alle de nasjonale eller offisielle språkene i 

nevnte medlemsstat. 

6.  På anmodning skal søkeren legge fram for medlemsstaten 

prøver av plantevernmiddelet og analysestandarder for dets 

bestanddeler. 

Artikkel 34 

Unntak fra kravet om å sende inn undersøkelser 

1.  Søkere skal unntas fra kravet om å legge fram forsøks- og 

undersøkelsesrapportene nevnt i artikkel 33 nr. 3 dersom 

medlemsstaten som søknaden inngis til, har de aktuelle forsøks- 

og undersøkelsesrapportene og søkerne viser at de har fått 

tilgang i samsvar med artikkel 59, 61 eller 62, eller at en 

eventuell verneperiode for opplysningene er utløpt. 

2.  Søkere som omfattes av nr. 1, skal imidlertid legge fram 

følgende opplysninger: 

a)  alle nødvendige opplysninger for å identifisere plantevern-

middelet, herunder dets fullstendige sammensetning, samt 

en erklæring om at ingen uakseptable formuleringsstoffer er 

anvendt, 

b)  opplysningene som er nødvendige for å identifisere det 

aktive stoffet, det beskyttende middelet eller synergisten, 

dersom disse er godkjent, og for å fastslå om vilkårene for 

godkjenning er oppfylt og om de eventuelt oppfyller 

kravene i artikkel 29 nr. 1 bokstav b), 

c)  på anmodning fra den berørte medlemsstaten, opplys-

ningene som er nødvendige for å vise at plantevernmiddelet 

har virkninger som kan sammenlignes med plantevern-

middelet som de dokumenterer at de har fått tilgang til 

vernede opplysninger om. 

Artikkel 35 

Medlemsstat som behandler søknaden 

Søknaden skal behandles av medlemsstaten som søkeren 

foreslår, med mindre en annen medlemsstat i samme sone 

samtykker i å behandle den. Medlemsstaten som skal behandle 

søknaden, skal underrette søkeren om dette.  
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På anmodning fra medlemsstaten som behandler søknaden, skal 

de øvrige medlemsstatene i samme sone som søknaden er 

inngitt i, samarbeide for å sikre en rettferdig fordeling av 

arbeidsbyrden. 

De øvrige medlemsstatene i den sonen en søknad er inngitt i, 

skal ikke arbeide videre med saksmappen mens medlemsstaten 

som behandler søknaden, gjør sin vurdering. 

Dersom en søknad er inngitt i mer enn én sone, skal 

medlemsstatene som behandler søknaden, bli enige om 

vurderingen av opplysninger som ikke gjelder miljø- eller 

landbruksforhold. 

Artikkel 36 

Behandling med sikte på godkjenning 

1.  Medlemsstaten som behandler søknaden, skal foreta en 

uavhengig, objektiv og åpen vurdering ut fra den foreliggende 

vitenskapelige og tekniske kunnskap på grunnlag av 

veiledningsdokumentene som er tilgjengelige på søknads-

tidspunktet. Den skal gi alle medlemsstater i samme sone 

anledning til å framlegge merknader som skal tas i betraktning 

ved vurderingen. 

Den skal anvende de ensartede prinsippene for vurdering og 

godkjenning av plantevernmidler som er nevnt i artikkel 29  

nr. 6, for å fastslå, i den grad det er mulig, om plantevern-

middelet oppfyller kravene i artikkel 29 i samme sone, dersom 

det brukes i samsvar med artikkel 55 og under realistiske 

bruksforhold. 

Medlemsstaten som behandler søknaden, skal gjøre sin 

vurdering tilgjengelig for de øvrige medlemsstatene i samme 

sone. Vurderingsrapportens format skal fastsettes etter fram-

gangsmåten med rådgivende komité nevnt i artikkel 79 nr. 2. 

2.  De berørte medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 31 

og 32 innvilge eller avslå søknader om godkjenning på 

grunnlag av konklusjonene i vurderingen fra medlemsstaten 

som har behandlet søknaden. 

3.  Som unntak fra nr. 2 og med forbehold for felles-

skapsretten kan egnede vilkår fastsettes når det gjelder kravene 

nevnt i artikkel 31 nr. 3 og 4 og andre risikoreduserende tiltak 

som følger av de særlige bruksvilkårene. 

Dersom en medlemsstats bekymring for dyrs eller menneskers 

helse eller miljøet ikke kan avhjelpes ved innføring av de 

nasjonale risikoreduserende tiltakene nevnt i første ledd, kan en 

medlemsstat avslå en søknad om godkjenning av plantevern-

middelet på sitt territorium dersom den på grunn av sine særlige 

miljø- eller landbruksforhold har en behørig begrunnelse for å 

mene at det berørte produktet likevel utgjør en uakseptabel 

risiko for menneskers eller dyrs helse eller miljøet. 

Nevnte medlemsstat skal umiddelbart underrette søkeren og 

Kommisjonen om sin beslutning og legge fram en teknisk eller 

vitenskapelig begrunnelse for dette. 

Medlemsstatene skal gi mulighet til å klage beslutningen om å 

avslå godkjenning for slike produkter inn for nasjonale 

domstoler eller andre klageinstanser. 

Artikkel 37 

Frist for behandling av søknad 

1.  Medlemsstaten som behandler søknaden, skal innen tolv 

måneder etter at den mottok søknaden, avgjøre om kravene til 

godkjenning er oppfylt. 

Dersom medlemsstaten trenger tilleggsopplysninger, skal den 

fastsette en frist for når søkeren skal legge disse fram. I så 

tilfelle skal tolvmånedersfristen forlenges med tilleggsperioden 

som innvilges av rapporterende medlemsstat. Tilleggsperioden 

skal være på høyst seks måneder og skal opphøre når 

rapporterende medlemsstat mottar tilleggsopplysningene. 

Dersom søkeren ved utløpet av denne fristen ikke har lagt fram 

elementene som mangler, skal medlemsstaten underrette 

søkeren om at søknaden ikke kan godtas. 

2.  Fristene i nr. 1 skal utsettes midlertidig under anvendelsen 

av framgangsmåten fastsatt i artikkel 38. 

3.  Når det gjelder en søknad om godkjenning av et 

plantevernmiddel som inneholder et aktivt stoff som ennå ikke 

er godkjent, skal medlemsstaten som behandler søknaden, 

påbegynne sin vurdering så snart den mottar utkastet til 

vurderingsrapport nevnt i artikkel 12 nr. 1. Dersom søknaden 

gjelder det samme plantevernmiddelet og de samme bruks-

områdene som angitt i dokumentasjonen nevnt i artikkel 8, skal 

medlemsstaten treffe beslutning om søknaden innen seks 

måneder etter at det aktive stoffet er blitt godkjent. 

4.  De øvrige berørte medlemsstatene skal innen 120 dager 

etter mottak av vurderingsrapporten og kopien av god-

kjenningen fra medlemsstaten som behandler søknaden, treffe 

beslutning om søknaden som nevnt i artikkel 36 nr. 2 og 3.  
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Artikkel 38 

Vurdering av likeverdighet i henhold til artikkel 29 nr. 1 

bokstav b) 

1.  Dersom det for et aktivt stoff, et beskyttende middel eller 

en synergist er nødvendig å fastslå om en annen kilde, eller for 

samme kilde en endring av produksjonsprosessen og/eller  

-stedet, oppfyller kravene i artikkel 29 nr. 1 bokstav b), skal 

dette vurderes av medlemsstaten som har fungert som 

rapporterende medlemsstat for det aktive stoffet, det beskyt-

tende middelet eller synergisten som nevnt i artikkel 7 nr. 1, 

med mindre medlemsstaten som behandler søknaden som nevnt 

i artikkel 35, samtykker i å vurdere likeverdigheten. Søkeren 

skal legge fram alle nødvendige opplysninger for medlems-

staten som vurderer likeverdighet. 

2.  Etter å ha gitt søkeren mulighet til å framlegge sine 

merknader, som søkeren også skal oversende til den 

rapporterende medlemsstaten eller eventuelt medlemsstaten 

som behandler søknaden, skal medlemsstaten utarbeide en 

likeverdighetsrapport innen 60 dager etter å ha mottatt 

søknaden og skal oversende rapporten til Kommisjonen, de 

øvrige medlemsstatene og søkeren. 

3.  Dersom det foreligger en positiv konklusjon om 

likeverdighet og det ikke er reist innvendinger mot denne 

konklusjonen, skal artikkel 19 nr. 1 bokstav b) anses som 

overholdt. Dersom en medlemsstat som behandler søknaden, 

ikke er enig i konklusjonen fra rapporterende medlemsstat eller 

omvendt, skal den underrette søkeren, de øvrige medlems-

statene og Kommisjonen og gi en begrunnelse for dette. 

De berørte medlemsstatene skal forsøke å komme til enighet 

om hvorvidt kravene i artikkel 29 nr. 1 bokstav b) er oppfylt. 

De skal gi søkeren mulighet til å framlegge sine merknader. 

4.  Dersom de berørte medlemsstatene ikke kommer til 

enighet innen 45 dager, skal medlemsstaten som vurderer 

likeverdighet, legge saken fram for Kommisjonen. En 

beslutning om hvorvidt vilkårene nevnt i artikkel 19 nr. 1 

bokstav b) er oppfylt, skal treffes etter framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i artikkel 79 nr. 3. Fristen på 45 dager 

løper fra datoen da medlemsstaten som behandler søknaden om 

godkjenning, i samsvar med nr. 3 underretter rapporterende 

medlemsstat om at den ikke er enig i sistnevntes konklusjon, 

eller omvendt. 

Før slik beslutning treffes, kan Kommisjonen anmode 

Myndigheten om en uttalelse eller anmode om vitenskapelig 

eller teknisk bistand, som skal gis innen tre måneder etter 

anmodningen. 

5.  Nærmere regler og framgangsmåter for gjennomføring av 

nr. 1-4 kan vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 

nevnt i artikkel 79 nr. 3, etter samråd med Myndigheten. 

Artikkel 39 

Rapportering og utveksling av opplysninger om søknader 

om godkjenning 

1.  Medlemsstatene skal utarbeide en saksmappe for hver 

søknad. Hver saksmappe skal inneholde 

a)  en kopi av søknaden, 

b)  en rapport som inneholder opplysninger om vurderingen av 

og beslutningen med hensyn til plantevernmiddelet, der 

formatet for rapporten skal fastsettes etter framgangsmåten 

med rådgivende komité nevnt i artikkel 79 nr. 2, 

c)  et register over forvaltningsvedtak som medlemsstaten har 

gjort med hensyn til søknaden, og over dokumentasjonen 

fastsatt i artikkel 33 nr. 3 og artikkel 34 sammen med et 

sammendrag av sistnevnte, 

d)  den godkjente etiketten, dersom det er relevant. 

2.  På anmodning skal medlemsstatene uten opphold gjøre 

tilgjengelig for de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og 

Myndigheten en saksmappe som inneholder dokumentasjonen 

fastsatt i nr. 1 bokstav a)-d). 

3.  På anmodning skal søkerne legge fram for medlems-

statene, Kommisjonen og Myndigheten en kopi av dokumenta-

sjonen som skal innsendes sammen med søknaden i henhold til 

artikkel 33 nr. 3 og artikkel 34. 

4.  Nærmere regler for gjennomføring av nr. 2 og 3 kan 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i 

artikkel 79 nr. 3. 

Underavsn i t t  3  

Gjensidig  anerkjenne lse  av godkjenninger  

Artikkel 40 

Gjensidig anerkjennelse 

1.  Innehaveren av en godkjenning som er gitt i samsvar med 

artikkel 29, kan søke om godkjenning av samme plantevern-

middel for samme bruksområde og for sammenlignbar land-

brukspraksis i en annen medlemsstat etter framgangsmåten for 

gjensidig anerkjennelse, som fastsatt i dette underavsnitt, i 

følgende tilfeller: 

a)  godkjenningen er gitt av en medlemsstat (rapporterende 

medlemsstat) som tilhører samme sone,  
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b)  godkjenningen er gitt av en medlemsstat (rapporterende 

medlemsstat) som tilhører en annen sone, under forut-

setning av at godkjenningen som søknaden gjaldt, ikke 

anvendes med henblikk på gjensidig anerkjennelse i en 

annen medlemsstat i samme sone, 

c)  godkjenningen er gitt av en medlemsstat for bruk i 

veksthus, for behandling etter innhøsting, for behandling av 

tomme lagerrom eller beholdere som brukes til lagring av 

planter eller planteprodukter eller for frøbeising, uansett 

hvilken sone den rapporterende medlemsstaten tilhører. 

2.  Dersom et plantevernmiddel ikke er godkjent i en 

medlemsstat fordi det ikke er inngitt søknad om godkjenning i 

nevnte medlemsstat, kan offisielle eller vitenskapelige organer 

som deltar i landbruksvirksomhet eller landbruksorgani-

sasjoner, med samtykke fra godkjenningsinnehaveren søke om 

godkjenning for samme plantevernmiddel, for samme bruks-

område og for samme landbrukspraksis i nevnte medlemsstat 

etter framgangsmåten for gjensidig anerkjennelse nevnt i nr. 1. I 

slike tilfeller må søkeren dokumentere at bruken av et slikt 

plantevernmiddel er av allmenn interesse i innførselsmedlems-

staten. 

Dersom godkjenningsinnehaveren ikke gir sitt samtykke, kan 

vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten godta 

søknaden med henvisning til offentlighetens interesse. 

Artikkel 41 

Godkjenning 

1.  Medlemsstaten som en søknad i henhold til artikkel 40 er 

inngitt til, skal, etter å ha behandlet søknaden og følgedo-

kumentene nevnt i artikkel 42 nr. 1, eventuelt ut fra forholdene 

på sitt territorium, godkjenne det berørte plantevernmiddelet på 

samme vilkår som medlemsstaten som behandler søknaden, 

med mindre artikkel 26 nr. 3 får anvendelse. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstaten godkjenne 

plantevernmiddelet dersom 

a)  det er søkt om godkjenning i henhold til artikkel 40 nr. 1 

bokstav b), 

b)  det inneholder et stoff som bør erstattes, 

c)  artikkel 30 har fått anvendelse eller 

d)  det inneholder et stoff som er godkjent i samsvar med 

artikkel 4 nr. 7. 

Artikkel 42 

Framgangsmåte 

1.  Søknaden skal vedlegges følgende: 

a)  en kopi av godkjenningen gitt av den rapporterende 

medlemsstaten samt en oversettelse av godkjenningen til et 

offisielt språk i medlemsstaten som mottar søknaden, 

b)  en formell erklæring om at plantevernmiddelet er identisk 

med det som er godkjent av den rapporterende medlems-

staten, 

c)  på medlemsstatens anmodning fullstendig dokumentasjon 

eller et sammendrag i henhold til artikkel 33 nr. 3, 

d)  en vurderingsrapport fra den rapporterende medlemsstaten 

som inneholder opplysninger om vurderingen og beslutnin-

gen med hensyn til plantevernmiddelet. 

2.  Medlemsstaten som søknaden i henhold til artikkel 40 er 

inngitt til, skal avgjøre søknaden innen 120 dager. 

3.  På anmodning fra en medlemsstat skal søkeren inngi sin 

søknad på ett av eller alle de nasjonale eller offisielle språkene i 

nevnte medlemsstat. 

Underavsn i t t  4  

Fornyel se ,  t i lbake kal l ing  og  endring  

Artikkel 43 

Fornyelse av godkjenning 

1.  En godkjenning skal fornyes etter søknad fra god-

kjenningsinnehaveren, forutsatt at kravene nevnt i artikkel 29 

fortsatt er oppfylt. 

2.  Søkeren skal innen tre måneder fra fornyelsen av 

godkjenningen av et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en 

synergist som inngår i plantevernmiddelet, legge fram følgende 

opplysninger: 

a)  en kopi av godkjenningen av plantevernmiddelet, 

b)  eventuelle nye opplysninger som er nødvendige som følge 

av endringer i opplysningskravene eller kriteriene, 

c)  dokumentasjon på at de nye opplysningene er sendt inn 

fordi nevnte opplysningskrav eller kriterier ikke gjaldt da 

godkjenningen av plantevernmiddelet ble gitt, eller ikke var 

nødvendige for å endre vilkårene for godkjenning,  
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d)  alle opplysninger som er nødvendige for å vise at 

plantevernmiddelet oppfyller kravene fastsatt i forord-

ningen om fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet, 

det beskyttende middelet eller synergisten som inngår i 

dette, 

e)  en rapport om overvåkingsopplysninger, dersom god-

kjenningen har vært betinget av overvåking. 

3.  Medlemsstatene skal kontrollere at alle plantevernmidler 

som inneholder det aktive stoffet, det beskyttende middelet eller 

synergisten, oppfyller alle vilkår og begrensninger som fastsatt i 

forordningen om fornyelse av godkjenningen i henhold til 

artikkel 20. 

Medlemsstaten nevnt i artikkel 35 skal innenfor hver sone 

samordne kontrollen av at kravene er oppfylt, og vurderingen 

av de framlagte opplysningene for alle medlemsstater innenfor 

denne sonen. 

4.  Retningslinjer for tilrettelegging av kontroller av at 

kravene er oppfylt, kan fastsettes etter framgangsmåten med 

rådgivende komité nevnt i artikkel 79 nr. 2. 

5.  Medlemsstatene skal treffe beslutning om fornyelse av 

godkjenningen av et plantevernmiddel senest tolv måneder etter 

fornyelsen av godkjenningen av det aktive stoffet, det 

beskyttende middelet eller synergisten som inngår i produktet. 

6.  Dersom det på grunn av forhold som ligger utenfor 

godkjenningsinnehaverens kontroll, ikke treffes noen 

beslutning om fornyelse av godkjenningen før den utløper, skal 

den berørte medlemsstaten forlenge godkjenningen så lenge det 

er nødvendig for å fullføre behandlingen og treffe beslutning 

om fornyelse. 

Artikkel 44 

Tilbakekalling eller endring av godkjenning 

1.  Medlemsstatene kan til enhver tid foreta en ny vurdering 

av en godkjenning dersom det er indikasjoner på at et krav 

nevnt i artikkel 29 ikke lenger er oppfylt. 

En medlemsstat skal foreta en ny vurdering av en godkjenning 

dersom den fastslår at det er fare for at målene i artikkel 4 nr. 1 

bokstav a) iv) og bokstav b) i) og artikkel 7 nr. 2 og 3 i direktiv 

2000/60/EF ikke vil nås. 

2.  Dersom en medlemsstat har til hensikt å tilbakekalle eller 

endre en godkjenning, skal den underrette godkjennings-

innehaveren og gi vedkommende anledning til å legge fram 

merknader eller ytterligere opplysninger. 

3.  Medlemsstaten skal tilbakekalle eller endre god-

kjenningen dersom 

a)  kravene nevnt i artikkel 29 ikke eller ikke lenger er oppfylt, 

b)  det ble gitt uriktige eller villedende opplysninger om 

forholdene som ligger til grunn for godkjenningen, 

c)  et vilkår i godkjenningen ikke er oppfylt, 

d)  bruksmåte og mengder som brukes, kan endres på grunnlag 

av den vitenskapelige og tekniske utvikling, eller 

e)  godkjenningsinnehaveren ikke oppfyller sine forpliktelser i 

henhold til denne forordning. 

4.  Dersom en medlemsstat tilbakekaller eller endrer en 

godkjenning i samsvar med nr. 3, skal den umiddelbart 

underrette innehaveren av godkjenningen, de øvrige medlems-

statene, Kommisjonen og Myndigheten om dette. De andre 

medlemsstatene som tilhører samme sone, skal tilbakekalle 

eller endre godkjenningen tilsvarende samtidig som de tar 

hensyn til nasjonale forhold og risikoreduserende tiltak, unntatt 

i tilfeller der artikkel 36 nr. 3 annet, tredje eller fjerde ledd har 

fått anvendelse. Artikkel 46 får anvendelse når det er relevant. 

Artikkel 45 

Tilbakekalling eller endring av godkjenning på anmodning 

fra godkjenningsinnehaver 

1.  En godkjenning kan tilbakekalles eller endres på 

anmodning fra innehaveren av godkjenningen, som skal 

begrunne sin anmodning. 

2.  En godkjenning kan endres bare dersom det fastslås at 

kravene nevnt i artikkel 29 fortsatt er oppfylt. 

3.  Artikkel 46 får anvendelse når det er relevant. 

Artikkel 46 

Avviklingsperiode 

Dersom en medlemsstat tilbakekaller eller endrer en 

godkjenning eller ikke fornyer den, kan den innvilge en 

avviklingsperiode for disponering, lagring, omsetning og bruk 

av eksisterende lagre. 

Dersom årsakene til tilbakekalling, endring eller manglende 

fornyelse av godkjenningen ikke er knyttet til vern av 

menneskers og dyrs helse eller miljøet, skal avviklingsperioden 

være begrenset og skal ikke overstige seks måneder for salg og 

distribusjon og ytterligere ett år for disponering, lagring og bruk 

av eksisterende lagre av de berørte plantevernmidlene.  
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Underavsn i t t  5  

Særlige tilfeller 

Artikkel 47 

Omsetning av plantevernmidler med lav risiko 

1.  Dersom alle aktive stoffer som inngår i et plantevern-

middel, er aktive stoffer med lav risiko som nevnt i artikkel 22, 

skal nevnte produkt godkjennes som et plantevernmiddel med 

lav risiko, forutsatt at ingen særlige risikoreduserende tiltak er 

nødvendige etter en risikovurdering. Plantevernmiddelet skal 

også oppfylle følgende krav: 

a)  de aktive stoffene, de beskyttende midlene og synergistene 

med lav risiko som inngår i det, er blitt godkjent i henhold 

til kapittel II, 

b)  det inneholder ikke et potensielt skadelig stoff, 

c)  det er tilstrekkelig effektivt, 

d)  det forårsaker ikke unødig lidelse eller smerte hos virveldyr 

som skal bekjempes, 

e)  det oppfyller kravene i artikkel 29 nr. 1 bokstav b), c) og f)-

i). 

Disse produktene kalles «plantevernmidler med lav risiko». 

2.  En søknad om godkjenning av et plantevernmiddel med 

lav risiko skal vise at kravene fastsatt i nr. 1 er oppfylt, og 

søkeren skal, sammen med søknaden, sende inn fullstendig 

dokumentasjon og et sammendrag for hvert punkt i opplys-

ningskravene for det aktive stoffet og plantevernmiddelet. 

3.  Medlemsstaten skal innen 120 dager beslutte om 

søknaden om godkjenning av et plantevernmiddel med lav 

risiko skal godkjennes. 

Dersom medlemsstaten trenger tilleggsopplysninger, skal den 

fastsette en frist for når søkeren skal legge disse fram. I så 

tilfelle skal den angitte frist forlenges med tilleggsperioden som 

innvilges av rapporterende medlemsstat. 

Tilleggsperioden skal være på høyst seks måneder og skal 

opphøre når rapporterende medlemsstat mottar tilleggs-

opplysningene. Dersom søkeren ved utløpet av denne fristen 

ikke har lagt fram elementene som mangler, skal medlemsstaten 

underrette søkeren om at søknaden ikke kan godtas. 

4.  Med mindre annet er angitt, får alle bestemmelser om 

godkjenninger i henhold til denne forordning anvendelse. 

Artikkel 48 

Omsetning og bruk av plantevernmidler som inneholder en 

genmodifisert organisme 

1.  Et plantevernmiddel som inneholder en organisme som 

omfattes av direktiv 2001/18/EF, skal i tillegg til vurderingen i 

henhold til dette kapittel undersøkes med tanke på 

genmodifiseringen i samsvar med nevnte direktiv. 

En godkjenning i henhold til denne forordning skal ikke gis for 

et slikt plantevernmiddel med mindre det er gitt en skriftlig 

tillatelse, som nevnt i artikkel 19 i direktiv 2001/18/EF. 

2.  Med mindre annet er angitt, får alle bestemmelser om 

godkjenninger i henhold til denne forordning anvendelse. 

Artikkel 49 

Omsetning av beisede frø 

1.  Medlemsstatene skal ikke forby omsetning og bruk av frø 

som er beiset med plantevernmidler som er godkjent for slik 

bruk i minst én medlemsstat. 

2.  Dersom det finnes konkret bekymring for at beisede frø 

som nevnt i nr. 1 vil kunne utgjøre en alvorlig risiko for 

menneskers eller dyrs helse eller for miljøet, og for at slik risiko 

ikke kan kontrolleres på tilfredsstillende måte ved hjelp av 

tiltak truffet av den eller de berørte medlemsstater, skal tiltak 

for å begrense eller forby bruk og/eller salg av slike beisede frø 

treffes umiddelbart etter framgangsmåten med forskriftskomité 

nevnt i artikkel 79 nr. 3. Før Kommisjonen treffer slike tiltak, 

skal den undersøke dokumentasjonen og kan anmode om en 

uttalelse fra Myndigheten. Kommisjonen kan sette en frist for 

når en slik uttalelse skal legges fram. 

3.  Artikkel 70 og 71 får anvendelse. 

4.  Uten at det berører andre deler av Fellesskapets regelverk 

for merking av frø, skal etiketten og dokumentene som følger 

de beisede frøene inneholde navnet på plantevernmiddelet som 

frøene er blitt beiset med, navnet på det eller de aktive stoffene 

i nevnte produkt, standardsetninger med angivelse av 

sikkerhetsmessige forholdsregler som fastsatt i direktiv 

1999/45/EF, og om nødvendig risikoreduserende tiltak fastsatt i 

godkjenningen for nevnte produkt.  
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Artikkel 50 

Sammenlignende vurdering av plantevernmidler som 

inneholder stoffer som bør erstattes 

1.  Medlemsstatene skal gjennomføre en sammenlignende 

vurdering når de vurderer en søknad om godkjenning av et 

plantevernmiddel som inneholder et aktivt stoff som er 

godkjent som et stoff som bør erstattes. Medlemsstatene skal 

ikke godkjenne eller skal begrense bruken på en bestemt vekst 

av et plantevernmiddel som inneholder et stoff som bør 

erstattes, dersom den sammenlignende vurderingen med 

avveining av risikoer og fordeler som fastsatt i vedlegg IV, 

viser at 

a)  det for bruksområdene som er angitt i søknaden, finnes et 

godkjent plantevernmiddel eller en kjemikaliefri 

bekjempelsesmetode eller forebyggende metode som er 

vesentlig sikrere for menneskers eller dyrs helse eller 

miljøet, 

b)  erstatningen av plantevernmidler eller kjemikaliefrie 

bekjempelsesmetoder eller forebyggende metoder nevnt i 

bokstav a) ikke innebærer vesentlige økonomiske eller 

praktiske ulemper, 

c)  de aktive stoffenes kjemiske mangfold, der det er relevant, 

er tilstrekkelig stort, eller metodene og praksisen for 

avlingsforvaltning og forebygging av skadegjørere er 

tilstrekkelige til å redusere forekomsten av resistens hos 

målorganismen til et minimum, og 

d)  det tas hensyn til konsekvensene av godkjenning for 

bruksområder av mindre betydning. 

2.  Som unntak fra artikkel 36 nr. 2 kan medlemsstatene i 

unntakstilfeller også anvende bestemmelsene i nr. 1 i denne 

artikkel ved vurdering av en søknad om godkjenning av et 

plantevernmiddel som ikke inneholder et stoff som bør 

erstattes, eller et aktivt stoff med lav risiko, dersom det finnes 

en kjemikaliefri bekjempelsesmetode eller forebyggende 

metode for samme bruksområde, og det er i allmenn bruk i 

medlemsstatene. 

3.  Som unntak fra nr. 1 skal et plantevernmiddel som 

inneholder et aktivt stoff som bør erstattes, godkjennes uten 

sammenlignende vurdering dersom det er nødvendig først å 

innhente erfaring med produktet gjennom praktisk bruk. 

Slike godkjenninger skal gis én gang for et tidsrom på høyst 

fem år. 

4.  Når det gjelder plantevernmidler som inneholder et stoff 

som bør erstattes, skal medlemsstatene regelmessig gjennom-

føre en sammenlignende vurdering som fastsatt i nr. 1, og 

senest ved fornyelsen eller endringen av godkjenningen. 

På grunnlag av resultatene av den sammenlignende vurderingen 

skal medlemsstatene opprettholde, tilbakekalle eller endre 

godkjenningen. 

5.  Dersom en medlemsstat beslutter å tilbakekalle eller endre 

en godkjenning i samsvar med nr. 4, skal denne tilbake-

kallingen eller endringen tre i kraft tre år etter medlemsstatens 

beslutning, eller ved utløpet av godkjenningsperioden for 

stoffet som bør erstattes, dersom dette inntreffer tidligere. 

6.  Med mindre annet er angitt, får alle bestemmelser om 

godkjenninger i henhold til denne forordning anvendelse. 

Artikkel 51 

Utvidelse av godkjenninger for bruksområder av mindre 

betydning 

1.  Godkjenningsinnehaveren, offisielle eller vitenskapelige 

organer som deltar i landbruksvirksomhet, landbruks-

organisasjoner og yrkesbrukere kan anmode om at god-

kjenningen av et plantevernmiddel som allerede er godkjent i 

den berørte medlemsstaten, utvides til å gjelde bruksområder av 

mindre betydning som ennå ikke omfattes av nevnte 

godkjenning. 

2.  Medlemsstatene skal utvide godkjenningen dersom 

a)  den planlagte bruken er av begrenset karakter, 

b)  vilkårene nevnt i artikkel 4 nr. 3 bokstav b), d) og e) og 

artikkel 29 nr. 1 bokstav i) er oppfylt, 

c)  utvidelsen er i offentlighetens interesse og 

d)  dokumentasjonen og opplysningene til støtte for en 

utvidelse av bruken er lagt fram av personene eller 

organene nevnt i nr. 1, særlig opplysninger om omfanget av 

restmengder og om nødvendig om risikovurderingen for 

brukere, arbeidstakere og andre tilstedeværende. 

3.  Medlemsstatene kan treffe tiltak for å lette eller 

oppmuntre til inngivelse av søknader om å utvide god-

kjenningen av allerede godkjente plantevernmidler til å gjelde 

bruksområder av mindre betydning. 

4.  Utvidelsen kan gis i form av en endring av eksisterende 

godkjenning eller kan være en egen godkjenning, i samsvar 

med den berørte medlemsstatens forvaltningsmessige 

behandling. 

5.  Når medlemsstatene innvilger en utvidelse av en 

godkjenning til å gjelde bruksområder av mindre betydning, 

skal de ved behov underrette godkjenningsinnehaveren og 

anmode vedkommende om å endre merkingen tilsvarende. 

Dersom godkjenningsinnehaveren ikke godtar dette, skal 

medlemsstatene sikre at brukerne får tilgang til en fullstendig 

og detaljert bruksanvisning gjennom en offisiell kunngjøring 

eller på et offisielt nettsted.  
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Den offisielle kunngjøringen eller eventuelt etiketten skal 

inneholde en henvisning til ansvaret som brukeren av 

plantevernmiddelet har med hensyn til manglende virkning eller 

til giftighet for planter hos produktet som godkjenningen for 

bruksområder av mindre betydning gjelder. Utvidet 

godkjenning for bruksområder av mindre betydning skal være 

angitt særskilt på etiketten. 

6.  Utvidelser på grunnlag av denne artikkel skal angis 

særskilt, og ansvarsbegrensninger skal også angis særskilt. 

7.  Søkerne nevnt i nr. 1 kan også søke om godkjenning av et 

plantevernmiddel for bruksområder av mindre betydning i 

samsvar med artikkel 40 nr. 1, forutsatt at det berørte 

plantevernmiddelet er godkjent i nevnte medlemsstat. 

Medlemsstatene skal godkjenne slike bruksområder i samsvar 

med bestemmelsene i artikkel 41, forutsatt at nevnte 

bruksområder anses å være av mindre betydning også i 

medlemsstatene søknadene gjelder. 

8.  Medlemsstatene skal utarbeide og regelmessig ajourføre 

en liste over bruksområder av mindre betydning. 

9.  Innen 14. desember 2011 skal Kommisjonen legge fram 

for Europaparlamentet og Rådet en rapport om opprettelse av et 

europeisk fond for bruksområder av mindre betydning, 

eventuelt ledsaget av et forslag til regelverk. 

10.  Med mindre annet er angitt, får alle bestemmelser om 

godkjenninger i henhold til denne forordning anvendelse. 

Artikkel 52 

Parallellhandel 

1.  Et plantevernmiddel som er godkjent i én medlemsstat 

(opprinnelsesmedlemsstaten) kan, med forbehold for at det gis 

tillatelse til parallellhandel, innføres, bringes i omsetning eller 

brukes i en annen medlemsstat (innførselsmedlemsstaten), 

dersom denne medlemsstaten fastslår at plantevernmiddelet har 

en sammensetning som er identisk med sammensetningen til et 

plantevernmiddel som allerede er godkjent på dens territorium 

(referanseprodukt). Søknaden skal legges fram for ved-

kommende myndighet i innførselsmedlemsstaten. 

2.  Tillatelse til parallellhandel skal gis etter en forenklet 

framgangsmåte innen 45 virkedager etter at en fullstendig 

søknad er mottatt, dersom plantevernmiddelet som skal 

innføres, er identisk i henhold til nr. 3. Medlemsstatene skal på 

anmodning legge fram for hverandre opplysningene som er 

nødvendige for å vurdere om produktene er identiske, innen ti 

virkedager etter at anmodningen er mottatt. Framgangsmåten 

for å gi tillatelse til parallellhandel avbrytes fra og med den dag 

anmodningen om opplysninger sendes til vedkommende 

myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten, og fram til de 

fullstendige opplysningene som det er anmodet om, er gitt til 

vedkommende myndighet i innførselsmedlemsstaten. 

3.  Plantevernmidler skal anses som identiske med referanse-

produkter dersom 

a)  de er produsert av samme selskap eller av et tilknyttet 

foretak eller på lisens i samsvar med samme produk-

sjonsprosess, 

b)  de er identiske når det gjelder spesifikasjon og innhold av 

aktive stoffer, beskyttende midler og synergister samt med 

hensyn til utforming, og 

c)  de er enten de samme eller likeverdige med hensyn til 

formuleringsstoffene som inngår, og emballasjens størrelse, 

materiale eller form, når det gjelder mulig negativ 

innvirkning på produktsikkerheten med tanke på 

menneskers eller dyrs helse eller miljøet. 

4.  Søknaden om tillatelse til parallellhandel skal inneholde 

følgende opplysninger: 

a)  plantevernmiddelets navn og registreringsnummer i 

opprinnelsesmedlemsstaten, 

b)  opprinnelsesmedlemsstat, 

c)  navn og adresse på godkjenningsinnehaveren i opprinnel-

sesmedlemsstaten, 

d)  opprinnelig etikett og bruksanvisninger som plantevern-

middelet som skal innføres, distribueres med i opprinnel-

sesmedlemsstaten, dersom dette anses som nødvendig for 

undersøkelsen som skal utføres av vedkommende 

myndighet i innførselsmedlemsstaten. Denne ved-

kommende myndighet kan kreve en oversettelse av 

relevante deler av den opprinnelige bruksanvisningen, 

e)  søkerens navn og adresse, 

f)  navnet som skal gis plantevernmiddelet som skal distri-

bueres i innførselsmedlemsstaten, 

g)  et utkast til etikett for produktet som skal bringes i 

omsetning, 

h)  en prøve av produktet som ønskes innført, dersom 

vedkommende myndighet i innførselsmedlemsstaten anser 

at dette er nødvendig, 

i)  navn og registreringsnummer for referanseproduktet. 

Opplysningskravene kan endres eller utfylles, og det skal 

utarbeides ytterligere opplysninger og særlige krav dersom 

søknaden gjelder et plantevernmiddel som allerede er omfattet 

av en tillatelse til parallellhandel, og dersom søknaden gjelder 

et plantevernmiddel til personlig bruk etter framgangsmåten 

med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 79 nr. 4.  
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5.  Et plantevernmiddel som det er utstedt en tillatelse til 

parallellhandel for, skal bringes i omsetning og brukes bare i 

samsvar med bestemmelsene i godkjenningen for referanse-

produktet. For å lette overvåking og kontroll skal Kommisjonen 

fastsette særlige kontrollkrav for produktet som skal innføres 

ved en forordning nevnt i artikkel 68. 

6.  Tillatelsen til parallellhandel skal ha samme gyldighets-

periode som godkjenningen av referanseproduktet. Dersom 

godkjenningsinnehaveren for referanseproduktet søker om 

tilbakekalling av godkjenningen i samsvar med artikkel 45 nr. 

1, og kravene i artikkel 29 fortsatt er oppfylt, skal tillatelsen til 

parallellhandel utløpe på datoen da godkjenningen av 

referanseproduktet normalt ville ha utløpt. 

7.  Uten at det berører de særlige bestemmelsene i denne 

artikkel, får artikkel 44, 45, 46 og 55 og artikkel 56 nr. 4 samt 

kapittel VI-X tilsvarende anvendelse på plantevernmidler som 

er gjenstand for parallellhandel. 

8.  Uten at det berører artikkel 44, kan en tillatelse til 

parallellhandel tilbakekalles dersom godkjenningen av det 

innførte plantevernmiddelet tilbakekalles i opprinnelses-

medlemsstaten av sikkerhets- eller virkningshensyn. 

9.  Dersom produktet ikke er identisk med referanseproduktet 

i henhold til nr. 3, kan innførselsmedlemsstaten innvilge bare 

den godkjenningen som er nødvendig for å bringe produktet i 

omsetning og bruk i samsvar med artikkel 29. 

10.  Bestemmelsene i denne artikkel får ikke anvendelse på 

plantevernmidler som er godkjent i opprinnelsesmedlemsstaten 

i samsvar med artikkel 53 eller 54. 

11.  Uten at det berører artikkel 63, skal medlemsstatene 

offentliggjøre opplysninger om tillatelser til parallellhandel. 

Underavsn i t t  6  

Unntak  

Artikkel 53 

Nødssituasjoner på plantevernområdet 

1.  Som unntak fra artikkel 28 kan en medlemsstat under 

særlige omstendigheter tillate at plantevernmidler for et tidsrom 

på høyst 120 dager bringes i omsetning med henblikk på 

begrenset og kontrollert bruk, dersom et slikt tiltak er 

nødvendig på grunn av en fare som ikke kan avverges på noen 

annen rimelig måte. 

Den berørte medlemsstaten skal umiddelbart underrette de 

øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om tiltaket som er 

truffet, og legge fram en detaljert beskrivelse av situasjonen og 

alle tiltak som er truffet for å ivareta forbrukernes sikkerhet. 

2.  Kommisjonen kan anmode Myndigheten om en uttalelse 

eller om vitenskapelig eller teknisk bistand. 

Myndigheten skal legge fram sin uttalelse eller resultatene av 

sitt arbeid for Kommisjonen innen én måned etter datoen for 

anmodningen. 

3.  Ved behov skal en beslutning treffes etter fram-

gangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 79 nr. 3 med 

hensyn til når og under hvilke omstendigheter medlemsstaten 

a)  kan eller ikke kan forlenge tiltakets varighet eller gjenta det, 

eller 

b)  skal oppheve eller endre sitt tiltak. 

4.  Nr. 1-3 får ikke anvendelse på plantevernmidler som 

inneholder eller består av genmodifiserte organismer, med 

mindre slik utsetting er godtatt i samsvar med direktiv 

2001/18/EF. 

Artikkel 54 

Forskning og utvikling 

1.  Som unntak fra artikkel 28 kan forsøk og undersøkelser 

for forsknings- eller utviklingsformål som innebærer utslipp til 

miljøet av et ikke-godkjent plantevernmiddel, eller som 

innebærer ikke-godkjent bruk av et plantevernmiddel, utføres 

dersom medlemsstaten der forsøket eller undersøkelsen skal 

utføres, har vurdert de tilgjengelige opplysningene og gitt en 

tillatelse for forsøksformål. I tillatelsen kan det fastsettes en 

begrensning av de mengder som kan brukes og de områder som 

skal behandles, og ytterligere vilkår for å forebygge eventuelle 

skadelige virkninger på menneskers eller dyrs helse eller 

uakseptable skadevirkninger for miljøet, f.eks. for å forhindre at 

fôr og næringsmidler som inneholder restmengder, kommer inn 

i næringsmiddelkjeden, med mindre en relevant bestemmelse 

allerede er fastsatt i henhold til forordning (EF) nr. 396/2005. 

Medlemsstaten kan forhåndsgodkjenne et forsøks- eller 

undersøkelsesprogram eller kreve en tillatelse for hvert forsøk 

og hver undersøkelse. 

2.  Søknaden skal inngis i den medlemsstaten der forsøket 

eller undersøkelsen skal utføres, sammen med dokumentasjon 

som inneholder alle tilgjengelige opplysninger, for at det skal 

være mulig å foreta en vurdering av mulige virkninger på 

menneskers eller dyrs helse eller på miljøet. 

3.  En tillatelse for forsøksformål skal ikke gis for forsøk 

eller undersøkelser som innebærer utslipp til miljøet av 

genmodifiserte organismer, med mindre dette er godkjent i 

henhold til direktiv 2001/18/EF.  
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4.  Nr. 2 får ikke anvendelse dersom medlemsstaten har gitt 

den berørte personen rett til å utføre bestemte forsøk og 

undersøkelser og fastsatt vilkårene for forsøkene og under-

søkelsene som skal utføres. 

5.  Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel, 

særlig største tillatte mengder av plantevernmidler som kan 

slippes ut under forsøk eller undersøkelser, samt minstekrav til 

opplysningene som skal legges fram i samsvar med artikkel 2, 

kan vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll nevnt i artikkel 79 nr. 4. 

AVSNITT 2 

Bruk og opplysninger 

Artikkel 55 

Bruk av plantevernmidler 

Plantevernmidler skal brukes korrekt. 

Korrekt bruk omfatter anvendelse av prinsippene for god 

plantevernpraksis og overholdelse av vilkårene fastsatt i 

samsvar med artikkel 31 og angitt på emballasjen. Ved korrekt 

bruk skal også bestemmelsene i direktiv 2009/128/EF 

overholdes og særlig de allmenne prinsippene for integrert 

bekjempelse av skadegjørere som nevnt i artikkel 14 i og 

vedlegg III til nevnte direktiv, som får anvendelse senest 1. 

januar 2014. 

Artikkel 56 

Opplysninger om mulige skadelige eller uakseptable 

virkninger 

1.  Innehaveren av en godkjenning for et plantevernmiddel 

skal umiddelbart underrette medlemsstatene som har gitt 

godkjenningen, om alle nye opplysninger om nevnte 

plantevernmiddel, det aktive stoffet, dets metabolitter, et 

beskyttende middel, en synergist eller et formuleringsstoff som 

inngår i plantevernmiddelet, som tilsier at plantevernmiddelet 

ikke lenger oppfyller kriteriene fastsatt i henholdsvis artikkel 29 

og artikkel 4. 

Særlig skal underretningen gjelde mulige skadelige virkninger 

av nevnte plantevernmiddel eller av restmengder av et aktivt 

stoff, dets metabolitter, et beskyttende middel, en synergist eller 

et formuleringsstoff som inngår i det, på menneskers eller dyrs 

helse eller på grunnvannet, eller deres mulige uakseptable 

virkninger på planter eller planteprodukter eller miljøet. 

For dette formål skal godkjenningsinnehaveren registrere og 

rapportere alle mistenkte negative virkninger på mennesker, dyr 

og miljøet knyttet til bruken av plantevernmiddelet. 

Meldingsplikten omfatter plikten til å legge fram relevante 

opplysninger om beslutninger eller vurderinger fra 

internasjonale organisasjoner eller offentlige organer som 

godkjenner plantevernmidler eller aktive stoffer i tredjestater. 

2.  Meldingen skal inneholde en vurdering av om og hvordan 

de nye opplysningene kan innebære at plantevernmiddelet eller 

det aktive stoffet, dets metabolitter, et beskyttende middel, en 

synergist eller et formuleringsstoff ikke lenger oppfyller 

kravene i henholdsvis artikkel 29 og artikkel 4 eller artikkel 27. 

3.  Uten at det berører medlemsstatenes rett til å vedta 

foreløpige vernetiltak, skal medlemsstaten som først ga en 

godkjenning i en sone, evaluere opplysningene som er mottatt, 

og underrette de øvrige medlemsstatene som tilhører samme 

sone, dersom den beslutter å tilbakekalle eller endre 

godkjenningen i henhold til artikkel 44. 

Nevnte medlemsstat skal underrette de øvrige medlemsstatene 

og Kommisjonen dersom den anser at vilkårene for 

godkjenning av det aktive stoffet, det beskyttende middelet eller 

synergisten som inngår i plantevernmiddelet, ikke lenger er 

oppfylt, eller dersom det gjelder et formuleringsstoff, er vurdert 

som uakseptable, og foreslå at godkjenningen trekkes tilbake 

eller vilkårene endres. 

4.  Innehaveren av en godkjenning for et plantevernmiddel 

skal rapportere årlig til vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene som har godkjent plantevernmiddelet, dersom 

det foreligger opplysninger om manglende forventet virkning, 

utvikling av resistens eller uventede virkninger på planter, 

planteprodukter eller miljøet. 

Artikkel 57 

Plikt til å oppbevare opplysninger tilgjengelig 

1.  Medlemsstatene skal oppbevare opplysningene om 

plantevernmidler som er godkjent eller tilbakekalt i samsvar 

med denne forordning, elektronisk tilgjengelig for 

offentligheten, idet det minst opplyses om 

a)  navn eller firma til den som innehar godkjenningen, og 

godkjenningsnummer, 

b)  produktets handelsnavn, 

c)  typen stoffblanding, 

d)  navnet på og mengden av hvert aktive stoff, beskyttende 

middel eller synergist som det inneholder, 

e)  klassifisering og risiko- og sikkerhetssetninger i samsvar 

med direktiv 1999/45/EF og forordningen nevnt i  

artikkel 65,  
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f)  bruk eller bruksområder som omfattes av godkjenningen, 

g)  årsakene til tilbakekalling av en godkjenning dersom de er 

knyttet til sikkerhetsspørsmål, 

h)  listen over bruksområder av mindre betydning nevnt i 

artikkel 51 nr. 8. 

2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal være lett tilgjengelige og 

ajourføres minst hver tredje måned. 

3.  Det skal innføres et informasjonssystem for god-

kjenninger etter framgangsmåten nevnt i artikkel 79 nr. 3 for å 

lette anvendelsen av nr. 1 og 2 i denne artikkel. 

KAPITTEL IV 

HJELPESTOFFER 

Artikkel 58 

Omsetning og bruk av hjelpestoffer 

1.  Et hjelpestoff skal ikke bringes i omsetning eller benyttes 

med mindre det er godkjent i den berørte medlemsstaten i 

samsvar med vilkårene fastsatt i forordningen nevnt i nr. 2. 

2.  Nærmere regler for godkjenningen av hjelpestoffer, 

herunder opplysningskrav, og framgangsmåtene for melding, 

evaluering, vurdering og beslutningstaking skal fastsettes i en 

forordning som skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 79 nr. 4. 

3.  Artikkel 81 nr. 3 får anvendelse. 

KAPITTEL V 

VERN AV OPPLYSNINGER OG FELLES BRUK AV 

OPPLYSNINGER 

Artikkel 59 

Vern av opplysninger 

1.  Forsøks- og undersøkelsesrapportene skal omfattes av 

bestemmelsene om vern av opplysninger i henhold til vilkårene 

fastsatt i denne artikkel. 

Vernet skal gjelde for forsøks- og undersøkelsesrapporter om 

det aktive stoffet, det beskyttende middelet eller synergisten, 

hjelpestoffer og plantevernmiddelet som nevnt i artikkel 8 nr. 2, 

som en søker legger fram for en medlemsstat for godkjenning i 

henhold til denne forordning (første søker), forutsatt at nevnte 

forsøks- og undersøkelsesrapporter var 

a)  nødvendige for godkjenningen eller endring av god-

kjenningen for å tillate bruk på en annen vekst og 

b)  bekreftet å være i samsvar med prinsippene for god 

laboratoriepraksis eller god forsøkspraksis. 

Dersom en rapport vernes, kan en medlemsstat som har mottatt 

den, ikke bruke den til fordel for andre søkere i forbindelse med 

godkjenning av plantevernmidler, beskyttende midler eller 

synergister og hjelpestoffer, unntatt som fastsatt i nr. 2 i denne 

artikkel, i artikkel 62 eller i artikkel 80. 

Verneperioden for opplysninger er ti år fra datoen for den første 

godkjenningen i nevnte medlemsstat, unntatt som fastsatt i nr. 2 

i denne artikkel eller i artikkel 62. Denne perioden forlenges til 

13 år for plantevernmidler som omfattes av artikkel 47. 

Nevnte perioder skal forlenges med tre måneder for hver 

forlengelse av godkjenningen for bruksområder av mindre 

betydning som definert i artikkel 51 nr. 1, unntatt når forlen-

gelsen av godkjenningen bygger på ekstrapolering, dersom 

søknadene om slike godkjenninger inngis av godkjennings-

innehaveren senest fem år etter datoen for første godkjenning i 

den aktuelle medlemsstaten. Den samlede verneperioden for 

opplysninger kan ikke under noen omstendighet være på mer 

enn 13 år. For plantevernmidler som omfattes av artikkel 47, 

kan samlet verneperiode for opplysningene ikke under noen 

omstendighet være på mer enn 15 år. 

De samme reglene for vern av opplysninger som for den første 

godkjenningen skal også gjelde for forsøks- og undersøkel-

sesrapporter som legges fram av tredjemann med sikte på 

utvidelse av godkjenningen til bruksområder av mindre 

betydning i samsvar med artikkel 51 nr. 1. 

En undersøkelse skal også omfattes av vernet dersom under-

søkelsen har vært nødvendig for å fornye eller foreta en ny 

vurdering av en godkjenning. Verneperioden for opplysninger 

skal være 30 måneder. Første til og med fjerde ledd får 

tilsvarende anvendelse. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse 

a)  på forsøks- og undersøkelsesrapporter som søkeren har lagt 

fram en fullmakt for, eller 

b)  dersom verneperioden for opplysninger for de berørte 

forsøks- og undersøkelsesrapportene er utløpt for et annet 

plantevernmiddel. 

3.  Vern av opplysninger i henhold til nr. 1 skal gis bare 

dersom den første søkeren har anmodet om vern av opplys-

ninger for forsøks- og undersøkelsesrapportene om det aktive 

stoffet, det beskyttende middelet eller synergisten, hjelpestoffet 

og plantevernmidler på det tidspunktet da dokumentasjonen ble 

lagt fram, og for hver forsøks- og undersøkelsesrapport har gitt 

den berørte medlemsstaten opplysningene nevnt i artikkel 8 nr. 

1 bokstav f) og artikkel 33 nr. 3 bokstav d) samt bekreftelse på 

at det ikke er gitt andre verneperioder for opplysningene for den 

aktuelle forsøks- eller undersøkelsesrapporten, eller at en 

eventuell periode som er gitt, ikke er utløpt.  
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Artikkel 60 

Liste over forsøks- og undersøkelsesrapporter 

1.  For hvert aktive stoff, beskyttende middel, synergist og 

hjelpestoff skal rapporterende medlemsstater utarbeide en liste 

over forsøks- og undersøkelsesrapportene som kreves for den 

første godkjenningen, for endring av vilkårene for godkjenning 

eller for fornyelse av godkjenningen, og gjøre den tilgjengelig 

for medlemsstatene og Kommisjonen. 

2.  For hvert plantevernmiddel som medlemsstatene 

godkjenner, skal de oppbevare og på anmodning gjøre 

tilgjengelig for alle berørte parter 

a)  en liste over de forsøks- og undersøkelsesrapportene om det 

aktive stoffet, det beskyttende middelet eller synergisten, 

hjelpestoffet og plantevernmiddelet som er nødvendige for 

den første godkjenningen, for endring av vilkårene for 

godkjenning og for fornyelse av godkjenningen, og 

b)  en liste over forsøks- og undersøkelsesrapporter som 

søkeren har anmodet om vern for i henhold til artikkel 59, 

og alle begrunnelser som er gitt i samsvar med nevnte 

artikkel. 

3.  Listene i nr. 1 og 2 skal inneholde opplysninger om 

hvorvidt nevnte forsøks- og undersøkelsesrapporter ble 

bekreftet å være i samsvar med prinsippene for god labora-

toriepraksis og god forsøkspraksis. 

Artikkel 61 

Allmenne regler for å unngå gjentakelse av forsøk 

1.  For å unngå gjentakelse av forsøk skal alle personer som 

har til hensikt å søke om godkjenning av et plantevernmiddel, 

før noen forsøk eller undersøkelser utføres, konsultere opplys-

ningene nevnt i artikkel 57 for å undersøke om og til hvem det 

allerede er gitt godkjenning for et plantevernmiddel som 

inneholder samme aktive stoff, beskyttende middel eller 

synergist, eller for et hjelpestoff. Vedkommende myndighet 

skal på anmodning fra den potensielle søkeren gi 

vedkommende en liste over forsøks- og undersøkelsesrapporter 

utarbeidet i samsvar med artikkel 60 for nevnte produkt. 

Den potensielle søkeren skal legge fram alle opplysninger om 

identiteten til og urenheter i det aktive stoffet vedkommende 

har til hensikt å bruke. Forespørselen skal underbygges med 

dokumentasjon av at den potensielle søkeren har til hensikt å 

søke om godkjenning. 

2.  Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal, dersom 

den er overbevist om at den potensielle søkeren har til hensikt å 

søke om godkjenning eller fornye eller foreta en ny vurdering 

av en godkjenning, oppgi navn og adresse på innehaveren eller 

innehaverne av relevante tidligere godkjenninger, og skal 

samtidig underrette disse innehaverne av godkjenninger om 

søkerens navn og adresse. 

3.  Den potensielle søkeren som søker om godkjenning eller 

om fornyelse eller ny vurdering av godkjenningen og 

innehaveren eller innehaverne av relevante godkjenninger skal 

treffe alle rimelige tiltak for å komme til enighet om deling av 

eventuelle forsøks- og undersøkelsesrapporter som er vernet i 

henhold til artikkel 59, på en rettferdig og åpen måte som ikke 

innebærer forskjellsbehandling. 

Artikkel 62 

Deling av forsøk og undersøkelser med virveldyr 

1.  Forsøk på virveldyr i henhold til denne forordning skal 

skje bare dersom ingen annen metode er tilgjengelig. 

Gjentakelse av forsøk og undersøkelser med virveldyr skal 

unngås i henhold til denne forordning i samsvar med nr. 2-6. 

2.  Medlemsstatene skal ikke godta gjentakelse av forsøk og 

undersøkelser med virveldyr eller allerede iverksatte forsøk og 

undersøkelser med virveldyr dersom konvensjonelle metoder 

som de som er beskrevet i vedlegg II til direktiv 1999/45/EF, 

med rimelighet kunne ha vært anvendt som støtte for en søknad 

om godkjenning. Personer som har til hensikt å utføre forsøk og 

undersøkelser med virveldyr, skal treffe de nødvendige tiltak 

for å bekrefte at de nevnte forsøkene og undersøkelsene ikke 

allerede er foretatt eller igangsatt. 

3.  Den potensielle søkeren og innehaveren eller innehaverne 

av de relevante godkjenningene skal gjøre det de kan for å sikre 

at rapporter om forsøk og undersøkelser med virveldyr blir delt. 

Kostnadene ved å dele forsøks- og undersøkelsesrapporter skal 

fastsettes på en rettferdig og åpen måte som ikke innebærer 

forskjellsbehandling. Den potensielle søkeren har bare plikt til å 

dele kostnadene for de opplysningene søkeren er pålagt å legge 

fram for å oppfylle godkjenningskravene. 

4.  Dersom den potensielle søkeren og innehaveren eller 

innehaverne av de relevante godkjenninger av plantevernmidler 

som inneholder samme aktive stoff, beskyttende middel eller 

synergist, eller av hjelpestoffer, ikke kan komme til enighet om 

delingen av forsøks- og undersøkelsesrapporter om virveldyr, 

skal den potensielle søkeren underrette vedkommende 

myndighet i medlemsstaten nevnt i artikkel 61 nr. 1. 

Dersom partene ikke kan komme til enighet i samsvar med nr. 

3, skal dette ikke være til hinder for at vedkommende 

myndighet i den berørte medlemsstaten bruker rapportene om 

forsøk og undersøkelser med virveldyr i forbindelse med 

søknaden fra den potensielle søkeren. 

5.  Innen 14. desember 2016 skal Kommisjonen avlegge 

rapport om virkningene av bestemmelsene i denne forordning 

om vern av opplysninger som gjelder forsøk og undersøkelser 

med virveldyr. Kommisjonen skal framlegge denne rapporten 

for Europaparlamentet og Rådet, ved behov sammen med 

egnede forslag til regelverk.  
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6.  Innehaveren eller innehaverne av den relevante god-

kjenningen skal ha rett til å kreve at den potensielle søkeren 

betaler en rimelig andel av innehaverens kostnader. 

Vedkommende myndighet i medlemsstaten kan oppfordre de 

berørte partene til å løse tvisten ved formell og bindende 

voldgift forvaltet i henhold til nasjonal lovgivning. Ellers kan 

partene løse tvisten gjennom å bringe saken inn for medlems-

statenes domstoler. Voldgiftsavgjørelser eller rettsavgjørelser 

skal ta hensyn til prinsippene fastsatt i nr. 3 og skal kunne 

fullbyrdes i medlemsstatenes domstoler. 

KAPITTEL VI 

OFFENTLIG TILGANG TIL OPPLYSNINGER 

Artikkel 63 

Fortrolighet 

1.  En person som anmoder om fortrolig behandling av 

opplysninger framlagt i henhold til denne forordning, skal legge 

fram verifiserbar dokumentasjon på at utlevering av opplys-

ningene vil kunne skade vedkommendes forretningsinteresser 

eller personvern og integritet. 

2.  Å utlevere følgende opplysninger skal vanligvis anses å 

undergrave vernet av den berørte personers forretnings-

interesser eller vedkommendes personvern eller integritet: 

a)  produksjonsmetode, 

b)  spesifikasjonen av urenheter i det aktive stoffet, bortsett fra 

urenheter som anses å være av toksikologisk, økotoksi-

kologisk eller miljømessig betydning, 

c)  resultatene for produksjonspartier av det aktive stoffet, 

herunder urenheter, 

d)  metoder for analyse av urenheter i det aktive stoffet slik det 

er produsert, bortsett fra metoder for analyse av urenheter 

som anses å være av toksikologisk, økotoksikologisk eller 

miljømessig betydning, 

e)  forbindelser mellom en produsent eller importør og søkeren 

eller godkjenningsinnehaveren, 

f)  opplysninger om et plantevernmiddels fullstendige 

sammensetning, 

g)  navn og adresse på personer som deltar i forsøk på 

virveldyr. 

3.  Denne artikkel berører ikke europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang 

til miljøinformasjon(1). 

  

(1) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26. 

KAPITTEL VII 

EMBALLERING, MERKING OG REKLAME FOR 

PLANTEVERNMIDLER OG HJELPESTOFFER 

Artikkel 64 

Emballering og presentasjon 

1.  Plantevernmidler og hjelpestoffer som kan forveksles med 

næringsmidler, drikker eller fôr, skal merkes slik at sannsyn-

ligheten for slik forveksling begrenses mest mulig. 

2.  Plantevernmidler og hjelpestoffer som er tilgjengelige for 

allmennheten og kan forveksles med næringsmidler, drikker 

eller fôr, skal inneholde bestanddeler som reduserer risikoen for 

eller hindrer inntak. 

3.  Artikkel 9 i direktiv 1999/45/EF får også anvendelse på 

plantevernmidler og hjelpestoffer som ikke omfattes av nevnte 

direktiv. 

Artikkel 65 

Merking 

1.  Merkingen av plantevernmidler skal omfatte klassifise-

rings-, merkings- og emballeringskravene i direktiv 1999/45/EF 

og skal oppfylle kravene fastsatt i en forordning vedtatt etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 79 nr. 4. 

Nevnte forordning skal også inneholde standardsetninger for 

særlige risikoer og sikkerhetsmessige forholdsregler som 

utfyller setningene i direktiv 1999/45/EF. Den skal omfatte 

teksten i artikkel 16 og teksten i vedlegg IV og V til direktiv 

91/414/EØF med eventuelle nødvendige endringer. 

2.  Medlemsstater kan kreve prøveeksemplarer eller modeller 

av emballasjen og utkast til etiketter og brosjyrer, som skal 

sendes inn før godkjenning gis. 

3.  Dersom en medlemsstat anser at det er behov for 

ytterligere setninger for å verne menneskers eller dyrs helse 

eller miljøet, skal den umiddelbart underrette de øvrige 

medlemsstatene og Kommisjonen og skal videresende 

tilleggssetningen eller -setningene sammen med en begrunnelse 

for disse kravene. 

Det skal vurderes om disse setningene skal oppføres i 

forordningen nevnt i nr. 1. 

I påvente av slik oppføring kan medlemsstaten kreve å få bruke 

tilleggssetningen eller -setningene.  
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Artikkel 66 

Reklame 

1.  Det skal ikke reklameres for plantevernmidler som ikke er 

godkjent. All reklame for et plantevernmiddel skal ledsages av 

setningene «Bruk plantevernmidler forsvarlig. Les alltid 

etiketten og produktinformasjonen før bruk.» Disse setningene 

skal være lett leselige og klart atskilt fra resten av reklamen. 

Ordene «plantevernmidler» kan erstattes med en mer presis 

beskrivelse av produkttypen, f.eks. soppdrepende middel, 

insektmiddel eller ugressmiddel. 

2.  Reklamen skal ikke under noen omstendighet inneholde 

opplysninger i tekst eller bilder som kan være villedende med 

hensyn til mulige risikoer for menneskers eller dyrs helse eller 

miljøet, som betegnelsene «lavrisiko», «giftfritt» eller 

«uskadelig». 

Bare når det gjelder plantevernmidler med lav risiko skal 

begrepet «godkjent som et plantevernmiddel med lav risiko i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009» være tillatt i 

reklamen. Det kan ikke brukes som en påstand på etiketten til 

plantevernmiddelet. 

3.  Medlemsstatene kan i henhold til fellesskapsretten forby 

eller begrense reklame for plantevernmidler i visse medier. 

4.  Det skal være teknisk belegg for alle uttalelser som brukes 

til reklameformål. 

5.  Reklamen skal ikke inneholde noen visuell framstilling av 

potensielt farlig praksis, som blanding eller bruk uten hensikts-

messig verneutstyr eller bruk i nærheten av næringsmidler eller 

i nærheten av barn. 

6.  Reklame- og markedsføringsmateriellet skal rette opp-

merksomheten mot relevante advarselssetninger og symboler på 

merkingen. 

KAPITTEL VIII 

KONTROLLER 

Artikkel 67 

Registrering 

1.  Produsenter, leverandører, distributører, importører og 

eksportører av plantevernmidler skal i minst fem år føre register 

over de plantevernmidler som de produserer, importerer, 

eksporterer, lagrer eller bringer i omsetning. Yrkesbrukere av 

plantevernmidler skal i minst tre år føre register over 

plantevernmidler de bruker, med opplysninger om navn på 

plantevernmiddelet, tidspunkt for behandling og dosen som er 

brukt, samt området og veksten som plantevernmiddelet ble 

brukt på. 

De skal på anmodning gjøre de relevante opplysningene i disse 

registrene tilgjengelige for vedkommende myndigheter. Tredje-

mann, som drikkevannsindustrien, detaljister og forbrukere, kan 

anmode om tilgang til disse opplysningene ved å henvende seg 

til vedkommende myndighet. 

Vedkommende myndigheter skal gi tilgang til slike opplys-

ninger i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning eller 

fellesskapsretten. 

Innen 14. desember 2012 skal Kommisjonen legge fram for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om kostnadene og 

fordelene ved opplysningenes sporbarhet fra bruker til detaljist 

når det gjelder bruk av plantevernmidler på landbruksprodukter, 

ved behov sammen med egnede forslag til regelverk. 

2.  Produsentene av plantevernmidler skal på anmodning fra 

vedkommende myndigheter utføre overvåking etter god-

kjenning. De skal underrette vedkommende myndigheter om de 

relevante resultatene. 

3.  Godkjenningsinnehavere skal i samsvar med Fellesskapets 

regelverk for statistikk over plantevernmidler legge fram for 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene alle opplysninger 

om salgsvolum for plantevernmidler. 

4.  For å sikre ensartet anvendelse av nr. 1, 2 og 3 kan det 

vedtas gjennomføringstiltak etter framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i artikkel 79 nr. 3. 

Artikkel 68 

Overvåking og kontroller 

Medlemsstatene skal foreta offentlige kontroller for å håndheve 

denne forordning. De skal ferdigstille og oversende til Kommi-

sjonen en rapport om omfanget og resultatet av disse kontrol-

lene innen seks måneder etter utgangen av det året rapporten 

gjelder. 

Kommisjonens sakkyndige skal gjennomføre allmenne og 

særlige revisjoner i medlemsstatene for å verifisere de offisielle 

kontrollene utført av medlemsstatene. 

Ved en forordning vedtatt etter framgangsmåten med forskrifts-

komité med kontroll nevnt i artikkel 79 nr. 4 skal det fastsettes 

bestemmelser om kontrollene, særlig med hensyn til 

produksjon, merking, lagring, transport, markedsføring, 

sammensetning, parallellhandel og bruk av plantevernmidler. 

Den skal også inneholde bestemmelser om innsamling av 

opplysninger og melding av mistenkte tilfeller av forgiftning.  
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KAPITTEL IX 

NØDSSITUASJONER 

Artikkel 69 

Nødtiltak 

Dersom det er åpenbart at et godkjent aktivt stoff, et 

beskyttende middel, en synergist eller et formuleringsstoff eller 

et plantevernmiddel som er godkjent i samsvar med denne 

forordning, sannsynligvis vil utgjøre en alvorlig risiko for 

menneskers eller dyrs helse eller miljøet, og at risikoen ikke 

kan avverges på tilfredsstillende måte ved hjelp av tiltak som 

treffes av den eller de berørte medlemsstater, skal Kommi-

sjonen etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i 

artikkel 79 nr. 3, på eget initiativ eller på anmodning fra en 

medlemsstat, umiddelbart treffe tiltak for å forby bruken 

og/eller salget av nevnte stoff eller produkt. Før Kommisjonen 

treffer slike tiltak, skal den undersøke dokumentasjonen og kan 

anmode om en uttalelse fra Myndigheten. Kommisjonen kan 

sette en frist for når en slik uttalelse skal legges fram. 

Artikkel 70 

Nødtiltak i ekstreme nødssituasjoner 

Som unntak fra artikkel 69 kan Kommisjonen i ekstreme 

nødssituasjoner midlertidig vedta nødtiltak etter samråd med 

den eller de berørte medlemsstater og etter å ha underrettet de 

øvrige medlemsstatene. 

De tiltakene som er truffet, skal så snart som mulig og senest 

etter ti virkedager bekreftes, endres, oppheves eller forlenges 

etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 79 

nr. 3. 

Artikkel 71 

Andre nødtiltak 

1.  Dersom en medlemsstat offisielt underretter Kommi-

sjonen om at det er nødvendig å treffe nødtiltak, og Kommi-

sjonen ikke treffer tiltak i samsvar med artikkel 69 eller 70, kan 

medlemsstaten vedta midlertidige vernetiltak. I så fall skal den 

umiddelbart underrette de andre medlemsstatene og Kommi-

sjonen. 

2.  Kommisjonen skal innen 30 virkedager framlegge saken 

for komiteen nevnt i artikkel 79 nr. 1, etter framgangsmåten 

med forskriftskomité nevnt i artikkel 79 nr. 3, med henblikk på 

å forlenge, endre eller oppheve det midlertidige nasjonale 

vernetiltaket. 

3.  Medlemsstatene kan opprettholde de midlertidige 

nasjonale vernetiltakene til fellesskapstiltakene er vedtatt. 

KAPITTEL X 

ADMINISTRATIVE OG FINANSIELLE BESTEMMELSER 

Artikkel 72 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette en sanksjonsordning som gjelder 

ved overtredelse av denne forordning, og skal treffe de tiltakene 

som er nødvendige for å sikre at sanksjonene iverksettes. De 

fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. 

Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen om 

disse reglene og om enhver senere endring. 

Artikkel 73 

Erstatningsansvar og strafferettslig ansvar 

Tildeling av godkjenning og alle andre tiltak i samsvar med 

denne forordning berører ikke det allmenne erstatningsansvar 

og strafferettslige ansvar i medlemsstatene som påhviler 

produsenten og eventuelt den som bringer plantevernmiddelet i 

omsetning eller bruker det. 

Artikkel 74 

Gebyrer og avgifter 

1.  Medlemsstatene kan kreve å få dekket kostnadene ved 

eventuelt arbeid de utfører for å oppfylle forpliktelsene i 

henhold til denne forordning, ved å kreve inn gebyrer eller 

avgifter. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at gebyrene eller avgiftene 

nevnt i nr. 1 

a)  fastsettes på en måte som sikrer åpenhet, og 

b)  svarer til de faktiske kostnadene for det aktuelle arbeidet 

med mindre det er i offentlighetens interesse å senke 

gebyrene eller avgiftene. 

Det kan fastsettes faste satser for gebyrene og avgiftene basert 

på gjennomsnittlige kostnader for arbeidet nevnt i nr. 1. 

Artikkel 75 

Vedkommende myndighet 

1.  Hver medlemsstat skal utpeke en eller flere vedkommende 

myndigheter som skal oppfylle medlemsstatens forpliktelser 

som fastsatt i denne forordning. 

2.  Hver medlemsstat skal utpeke en samordnende nasjonal 

myndighet som skal samordne og sikre alle nødvendige 

kontakter med søkere, andre medlemsstater, Kommisjonen og 

Myndigheten.  
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3.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 

har et tilstrekkelig antall behørig kvalifiserte og erfarne 

medarbeidere, slik at forpliktelsene i denne forordning kan 

oppfylles på en effektiv måte. 

4.  Hver medlemsstat skal gi opplysninger om den eller de 

nasjonale vedkommende myndigheter til Kommisjonen, 

Myndigheten og de samordnende nasjonale myndigheter i 

øvrige medlemsstater og underrette dem om eventuelle 

endringer av disse opplysningene. 

5.  Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre en liste 

over myndighetene nevnt i nr. 1 og 2 og holde denne listen à 

jour. 

Artikkel 76 

Kommisjonens utgifter 

1.  Kommisjonen kan pådra seg utgifter i forbindelse med 

virksomhet som bidrar til å nå målene for denne forordning, 

blant annet for følgende: 

a)  utvikling av et harmonisert system, herunder en 

hensiktsmessig database, for innsamling og lagring av alle 

opplysninger om aktive stoffer, beskyttende midler, 

synergister, formuleringsstoffer, plantevernmidler og 

hjelpestoffer, og for å gjøre slike opplysninger tilgjengelige 

for medlemsstatene, produsenter og andre berørte parter, 

b)  gjennomføring av de undersøkelsene som er nødvendige for 

å utarbeide og videreutvikle regelverket for omsetning og 

bruk av plantevernmidler og hjelpestoffer, 

c)  gjennomføring av de undersøkelsene som er nødvendige for 

å harmonisere framgangsmåter, kriterier for beslutnings-

taking og opplysningskrav, 

d)  samordning, ved behov elektronisk, av samarbeidet mellom 

medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten og tiltak 

for å lette arbeidsfordelingen, 

e)  utvikling og vedlikehold av en ordning for samordnet 

elektronisk innsending og vurdering med sikte på å fremme 

elektronisk overføring av dokumenter og arbeidsdeling 

mellom søkere, medlemsstater, Kommisjonen og 

Myndigheten, 

f)  utarbeiding av retningslinjer som kan lette den løpende 

anvendelsen av denne forordning, 

g)  reise- og oppholdsutgifter som medlemsstatenes sakkyndige 

pådrar seg som følge av at Kommisjonen utnevner dem til å 

bistå sine sakkyndige i forbindelse med kontrollvirk-

somheten fastsatt i artikkel 68, 

h)  opplæring av kontrollpersonale, 

i)  finansiering av andre tiltak som er nødvendige for å sikre 

anvendelsen av forordningen vedtatt i henhold til  

artikkel 68. 

2.  Nødvendige bevilgninger i henhold til nr. 1 skal hvert 

regnskapsår godkjennes av budsjettmyndigheten. 

Artikkel 77 

Veiledningsdokumenter 

Kommisjonen kan etter framgangsmåten med rådgivende 

komité nevnt i artikkel 79 nr. 2 vedta eller endre tekniske 

dokumenter og andre veiledningsdokumenter, f.eks. forklarende 

merknader eller veiledningsdokumenter om innholdet i 

søknaden om mikroorganismer, feromoner og biologiske 

produkter, når det gjelder gjennomføringen av denne 

forordning. Kommisjonen kan anmode Myndigheten om å 

utarbeide eller bidra til slike veiledningsdokumenter. 

Artikkel 78 

Endringer og gjennomføringstiltak 

1.  Følgende tiltak, som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i denne forordning, blant annet 

ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 79 nr. 4: 

a)  endringer av vedleggene, idet det tas hensyn til 

foreliggende vitenskapelig og teknisk kunnskap, 

b)  endringer i forordninger om opplysningskrav for aktive 

stoffer og plantevernmidler som nevnt i artikkel 8 nr. 1 

bokstav b) og c), idet det tas hensyn til foreliggende 

vitenskapelig og teknisk kunnskap, 

c)  endringer i forordningen om ensartede prinsipper for 

vurdering og godkjenning av plantevernmidler som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6, idet det tas hensyn til foreliggende 

vitenskapelig og teknisk kunnskap, 

d)  en forordning om forlengelse av godkjenningsperioden 

nevnt i artikkel 17 annet ledd, 

e)  en forordning om opplysningskrav for beskyttende midler 

og synergister nevnt i artikkel 25 nr. 3, 

f)  en forordning om opprettelse av et arbeidsprogram for 

beskyttende midler og synergister nevnt i artikkel 26, 

g)  vedtakelse av de harmoniserte metodene nevnt i artikkel 29 

nr. 4, 

h)  oppføring av formuleringsstoffer i vedlegg III som nevnt i 

artikkel 27 nr. 2,  
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i)  utsettelse av datoen for anvendelse av denne forordning for 

midlertidige godkjenninger som nevnt i artikkel 30 nr. 3, 

j)  opplysningskrav i forbindelse med parallellhandel som 

nevnt i artikkel 52 nr. 4, 

k)  regler for anvendelsen av artikkel 54, særlig største tillatte 

mengde av plantevernmidler som kan slippes ut, 

l)  nærmere regler for hjelpestoffer som nevnt i artikkel 58  

nr. 2, 

m)  en forordning som inneholder kravene til merking av 

plantevernmidler, som nevnt i artikkel 65 nr. 1, 

n)  en forordning om kontroller som nevnt i artikkel 68 tredje 

ledd. 

2.  Eventuelle ytterligere tiltak for gjennomføringen av denne 

forordning kan vedtas etter framgangsmåten med forskrifts-

komité nevnt i artikkel 79 nr. 3. 

3.  Etter framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i 

artikkel 79 nr. 2 skal det vedtas en forordning som inneholder 

listen over aktive stoffer oppført i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Disse stoffene skal anses å ha blitt godkjent i 

henhold til denne forordning. 

Artikkel 79 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved artikkel 58 i 

forordning (EF) nr. 178/2002. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 

beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 

hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 

beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 

hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 

skal være tre måneder. 

4.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og 

artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 

det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

5.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og 

nr. 5 bokstav b) samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF 

anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i 

beslutningens artikkel 8. 

Fristene fastsatt i artikkel 5a nr. 3 bokstav c) og nr. 4 bokstav b) 

og e) i beslutning 1999/468/EF skal være henholdsvis to 

måneder, én måned og to måneder. 

KAPITTEL XI 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 80 

Overgangstiltak 

1.  Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for god-

kjenning, får direktiv 91/414/EØF fortsatt anvendelse på 

a)  aktive stoffer som det er truffet beslutning om i samsvar med 

artikkel 6 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF før 14. juni 2011, 

b)  aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 737/2007(1), 

c)  aktive stoffer for hvilke det er fastslått at søknadene er 

fullstendige i samsvar med artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 33/2008(2), 

d)  aktive stoffer for hvilke det er fastslått at søknadene er 

fullstendige i samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) 

nr. 33/2008 før 14. juni 2011. 

På grunnlag av undersøkelsen gjennomført i henhold til direktiv 

91/414/EØF, skal en forordning om godkjenning av et slikt 

stoff vedtas i samsvar med artikkel 13 nr. 2 i denne forordning. 

For aktive stoffer som nevnt i bokstav b) i dette nummer skal 

nevnte godkjenning ikke betraktes som en fornyelse av 

godkjenningen nevnt i artikkel 14 i denne forordning. 

2.  Artikkel 13 nr. 1-4 og vedlegg II og III til direktiv 

91/414/EØF får fortsatt anvendelse på aktive stoffer oppført i 

vedlegg I til nevnte direktiv, og aktive stoffer godkjent i 

samsvar med nr. 1 i denne artikkel 

a)  for et tidsrom på fem år fra datoen for oppføring eller 

godkjenning for aktive stoffer som omfattes av artikkel 8 

nr. 2 i direktiv 91/414/EØF, 

b)  for et tidsrom på ti år fra datoen for oppføring eller 

godkjenning for aktive stoffer som ikke var i omsetning  

26. juli 1993,  

  

(1) EUT L 169 av 29.6.2007, s. 10. 

(2) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 
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c)  for et tidsrom på fem år fra datoen for fornyelse av 

oppføringen eller godkjenningen for aktive stoffer hvis 

oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF utløper senest 

24. november 2011. Denne bestemmelse får anvendelse 

bare på opplysninger som er nødvendige for fornyelse av 

godkjenningen, og som er bekreftet å være i samsvar med 

prinsippene for god laboratoriepraksis eller god forsøks-

praksis senest den datoen. 

3.  Dersom artikkel 13 i direktiv 91/414/EØF får anvendelse i 

samsvar med nr. 1 eller nr. 2 i denne artikkel, skal den omfattes 

av eventuelle særlige bestemmelser om direktiv 91/414/EØF 

fastsatt i tiltredelsesakten for en medlemsstats tiltredelse til 

Fellesskapet. 

4.  Når det gjelder aktive stoffer hvis første godkjenning 

utløper senest 14. desember 2012, skal søknaden omhandlet i 

artikkel 14 inngis av en produsent av det aktive stoffet til en 

medlemsstat, med kopi til de øvrige medlemsstatene, Kommi-

sjonen og Myndigheten, senest tre år før utløpet av den første 

godkjenningen. 

5.  Beslutninger om søknader om godkjenning av plantevern-

midler 

a)  i henhold til artikkel 4 i direktiv 91/414/EØF som er til 

behandling i medlemsstatene, eller 

b)  som skal endres eller tilbakekalles etter oppføring i vedlegg 

I til direktiv 91/414/EØF eller etter en godkjenning i 

samsvar med nr. 1 i denne artikkel, 

14. juni 2011, skal treffes i henhold til gjeldende nasjonal 

lovgivning før den datoen. 

Etter nevnte beslutning får denne forordning anvendelse. 

6.  Produkter merket i samsvar med artikkel 16 i direktiv 

91/414/EØF kan fortsatt bringes i omsetning fram til  

14. juni 2015. 

7.  Innen 14. desember 2013 skal Kommisjonen utarbeide en 

liste over de stoffene oppført i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF som oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 4 i vedlegg II 

til denne forordning, og som bestemmelsene i artikkel 50 i 

denne forordning får anvendelse på. 

Artikkel 81 

Unntak for beskyttende midler og synergister, 

formuleringsstoffer og hjelpestoffer 

1.  Som unntak fra artikkel 28 nr. 1 kan en medlemsstat for et 

tidsrom på fem år etter vedtakelsen av programmet nevnt i 

artikkel 26, godkjenne omsetning på sitt territorium av 

plantevernmidler som inneholder beskyttende midler og 

synergister som ikke er godkjent, men som omfattes av nevnte 

program. 

2.  Som unntak fra artikkel 27, og uten at det berører 

fellesskapsretten, kan medlemsstatene anvende nasjonale 

bestemmelser for formuleringsstoffer som ikke er oppført i 

vedlegg III, fram til 14. juni 2016. 

Dersom en medlemsstat etter 14. juni 2016 har alvorlig 

mistanke om at et formuleringsstoff som ikke er oppført i 

vedlegg III, sannsynligvis utgjør en alvorlig risiko for 

menneskers eller dyrs helse eller miljøet, kan den midlertidig 

forby eller begrense bruken av det aktuelle formuleringsstoffet 

på sitt territorium. Medlemsstaten skal umiddelbart underrette 

de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om dette, og 

begrunne sin beslutning. Artikkel 71 får anvendelse. 

3.  Som unntak fra artikkel 58 nr. 1 kan medlemsstatene 

anvende nasjonale bestemmelser for godkjenning av hjelpe-

stoffer fram til vedtakelsen av de nærmere reglene nevnt i 

artikkel 58 nr. 2. 

Artikkel 82 

Revisjonsklausul 

Innen 14. desember 2014 skal Kommisjonen legge fram for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om hvordan den 

gjensidige anerkjennelsen av godkjenninger fungerer, og særlig 

om medlemsstatenes anvendelse av bestemmelsene i artikkel 36 

nr. 3 og artikkel 50 nr. 2, inndelingen av Fellesskapet i tre 

soner, anvendelsen av kriteriene for godkjenning av aktive 

stoffer, beskyttende midler og synergister som fastsatt i vedlegg 

II og virkningen av dette på mangfoldet i landbruket og 

landbrukets konkurranseevne samt på menneskers helse og 

miljøet. Rapporten kan ved behov ledsages av egnede forslag til 

regelverk for å endre disse bestemmelsene. 

Artikkel 83 

Oppheving 

Uten at det berører artikkel 80, oppheves direktiv 79/117/EØF 

og 91/414/EØF, endret ved rettsaktene oppført i vedlegg V, 

med virkning fra 14. juni 2011 uten at det berører medlems-

statenes forpliktelser med hensyn til frister for innarbeiding i 

nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene fastsatt i 

nevnte vedlegg. 

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås som 

henvisninger til denne forordning. Særlig skal henvisninger i 

andre deler av Fellesskapets regelverk, som forordning (EF)  

nr. 1782/2003, til artikkel 3 i direktiv 91/414/EØF tolkes som 

henvisninger til artikkel 55 i denne forordning.  
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Artikkel 84 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Innen 14. juni 2011 skal Kommisjonen vedta 

a)  en forordning som inneholder listen over aktive stoffer som 

allerede var godkjent da nevnte forordning ble vedtatt, 

b)  en forordning om opplysningskrav for aktive stoffer som 

nevnt i artikkel 8 nr. 1 bokstav b), 

c)  en forordning om opplysningskrav for plantevernmidler 

som nevnt i artikkel 8 nr. 1 bokstav c), 

d)  en forordning om ensartede prinsipper for risikovurdering 

av plantevernmidler som nevnt i artikkel 36, 

e)  en forordning som inneholder kravene til merking av 

plantevernmidler som nevnt i artikkel 65 nr. 1. 

Denne forordning får anvendelse fra 14. juni 2011. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 21. oktober 2009. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK C. MALMSTRÖM 

 President Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

Fastsettelse av soner for godkjenning av plantevernmidler som nevnt i artikkel 3 nr. 17 

Sone A — nord 

Følgende medlemsstater tilhører denne sonen: 

Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Finland, Sverige 

Sone B — sentrum 

Følgende medlemsstater tilhører denne sonen: 

Belgia, Den tsjekkiske republikk, Tyskland, Irland, Luxembourg, Ungarn, Nederland, Østerrike, Polen, Romania, 

Slovenia, Slovakia, Det forente kongerike 

Sone C — sør 

Følgende medlemsstater tilhører denne sonen: 

Bulgaria, Hellas, Spania, Frankrike, Italia, Kypros, Malta, Portugal 

 ______  
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VEDLEGG II 

Framgangsmåte og kriterier for godkjenning av aktive stoffer, beskyttende midler og synergister i samsvar med 

kapittel II 

1. Vurdering 

1.1 Under vurderings- og beslutningsprosessen nevnt i artikkel 4-21 skal rapporterende medlemsstat og 

Myndigheten samarbeide med søkerne for hurtig å løse eventuelle problemer eller for tidlig i prosessen å 

klarlegge behovet for ytterligere forklaringer eller undersøkelser for å kunne vurdere dokumentasjonen, 

herunder opplysninger som utelukker nødvendigheten av å begrense godkjenningen, eller for å endre foreslåtte 

vilkår for bruken av plantevernmiddelet eller for å endre dets art eller sammensetning for å sikre fullstendig 

overholdelse av kravene i denne forordning. 

1.2 Myndighetens og den rapporterende medlemsstatens vurdering skal bygge på vitenskapelige prinsipper og råd 

fra sakkyndige. 

1.3  Under vurderings- og beslutningsprosessen nevnt i artikkel 4-21 skal medlemsstatene og Myndigheten ta i 

betraktning alle ytterligere retningslinjer som er utarbeidet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen med sikte på, der det er relevant, å justere risikovurderingene. 

2. Allmenne kriterier for beslutningstaking 

2.1  Artikkel 4 skal anses å være oppfylt bare dersom det på grunnlag av den innsendte dokumentasjonen forventes 

å være mulig i minst én medlemsstat å godkjenne minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet 

for minst ett av de representative bruksområdene. 

2.2 Framlegging av ytterligere opplysninger 

I prinsippet skal et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist godkjennes bare dersom det er sendt 

inn fullstendig dokumentasjon. 

I unntakstilfeller kan et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist godkjennes før alle opplysninger 

er sendt inn dersom 

a)  opplysningskravene er endret eller tilpasset etter at dokumentasjonen er sendt inn, eller 

b)  opplysningene anses å være rent bekreftende og bare har til formål å underbygge beslutningen. 

2.3 Begrenset godkjenning 

Godkjenningen kan ved behov underlegges vilkår og begrensninger som nevnt i artikkel 6. 

Dersom rapporterende medlemsstat anser at den innsendte dokumentasjonen mangler visse opplysninger slik 

at det aktive stoffet bare kan godkjennes med begrensninger, skal den kontakte søkeren på et tidlig tidspunkt 

for å innhente ytterligere opplysninger slik at disse begrensningene eventuelt kan fjernes. 

3. Kriterier for godkjenning av et aktivt stoff 

3.1 Dokumentasjon 

Dokumentasjonen som sendes inn i henhold til artikkel 7 nr. 1, skal inneholde alle opplysninger som er 

nødvendige for å fastsette, der det er relevant, akseptabelt daglig inntak (ADI), akseptabelt nivå for 

brukereksponering (AOEL) og akutt referansedose (ARfD). 

I tilfeller der et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist har ett eller flere representative 

bruksområder som omfatter bruk på fôr- eller næringsmiddelvekster eller indirekte fører til restmengder i 

næringsmidler eller fôr, skal dokumentasjonen som sendes inn i henhold til artikkel 7 nr. 1, inneholde 

opplysningene som er nødvendige for risikovurderings- og håndhevingsformål. 

Dokumentasjonen skal særlig gjøre det mulig å 

a)  fastsette restmengder av betydning, 

b)  foreta pålitelige anslag over restmengder i næringsmidler og fôr, herunder i etterfølgende vekster,  
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c)  foreta pålitelige anslag over tilsvarende restmengder med hensyn til virkningen av bearbeiding og/eller 

blanding, der det er relevant, 

d)  gjøre det mulig ved hjelp av egnede og allment anvendte metoder å fastsette en grenseverdi for 

restmengder for det aktuelle produktet og om nødvendig for produkter av animalsk opprinnelse dersom 

produktet eller deler av det brukes som fôr, 

e)  gjøre det mulig, der det er relevant, å fastslå konsentrasjons- og fortynningsfaktorer som skyldes 

bearbeiding og/eller blanding. 

Dokumentasjonen som sendes inn i henhold til artikkel 7 nr. 1, skal være tilstrekkelig til at det, der det er 

relevant, kan gjøres et anslag over det aktive stoffets skjebne og spredning i miljøet og dets virkning på arter 

utenfor målgruppen. 

3.2 Virkning 

Et aktivt stoff alene eller sammen med et beskyttende middel eller en synergist skal godkjennes bare dersom 

det for ett eller flere bruksområder er fastsatt at plantevernmiddelet etter behandling i samsvar med god 

plantevernpraksis og under realistiske bruksforhold, er tilstrekkelig effektivt. Dette kravet skal vurderes i 

samsvar med de ensartede prinsippene for vurdering og godkjenning av plantevernmidler som nevnt i  

artikkel 29 nr. 6. 

3.3 Metabolitters relevans 

Der dette er relevant, skal den innsendte dokumentasjonen være tilstrekkelig omfattende til at det er mulig å 

fastslå metabolittenes toksikologiske, økotoksikologiske eller miljømessige relevans. 

3.4 Sammensetning av det aktive stoffet, det beskyttende middelet eller synergisten 

3.4.1  Spesifikasjonen skal angi minste renhetsgrad, identiteten til og høyeste tillatte innhold av urenheter og, der det 

er relevant, av isomerer/diastereoisomerer og tilsetningsstoffer, samt innholdet av urenheter av toksikologisk, 

økotoksikologisk eller miljømessig betydning innenfor akseptable grenser. 

3.4.2  Spesifikasjonen skal eventuelt være i samsvar med den relevante spesifikasjonen fra FNs organisasjon for 

ernæring og landbruk (FAO), der slik spesifikasjon finnes. Det kan imidlertid vedtas strengere spesifikasjoner 

dersom dette er nødvendig av hensyn til menneskers eller dyrs helse eller miljøet. 

3.5 Analysemetoder 

3.5.1  Metodene for analyse av det aktive stoffet, det beskyttende middelet eller synergisten slik det er produsert, og 

for fastsettelse av urenheter av toksikologisk, økotoksikologisk eller miljømessig betydning eller som 

forekommer i mengder større enn 1 g/kg i det aktive stoffet, det beskyttende middelet eller synergisten slik det 

er produsert, skal være godkjent og ha vist seg å være tilstrekkelig spesifikke, korrekt kalibrert, nøyaktige og 

presise. 

3.5.2  Metodene for analyse av restmengder av det aktive stoffet og relevante metabolitter i plante-, dyre- og 

miljømatriser og drikkevann, alt etter som, skal være validert og beviselig tilstrekkelig følsomme med hensyn 

til mengdene som anses å gi grunn til bekymring. 

3.5.3  Vurderingen er gjennomført i samsvar med de ensartede prinsippene for vurdering og godkjenning av 

plantevernmidler som nevnt i artikkel 29 nr. 6. 

3.6 Virkning på menneskers helse 

3.6.1  Der det er relevant, skal ADI, AOEL og ARfD fastsettes. Ved fastsettelse av slike verdier skal en egnet 

sikkerhetsmargin på minst 100 sikres med hensyn til virkningenes art og alvorlighetsgrad samt sårbarhet hos 

særlige befolkningsgrupper. Når kritisk virkning anses å være av særlig betydning, som utviklings-

nevrotoksiske eller immuntoksiske virkninger, skal en økt sikkerhetsmargin vurderes og ved behov anvendes. 

3.6.2  Et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist skal godkjennes bare dersom det på grunnlag av 

vurderingen av genotoksisitetsforsøk på høyere nivå som er utført i samsvar med opplysningskravene for de 

aktive stoffene, de beskyttende midlene eller synergistene og andre tilgjengelige opplysninger, herunder en 

gjennomgåelse av den vitenskapelige litteraturen, som er gjennomgått av Myndigheten, ikke er klassifisert 

eller skal klassifiseres som et arvestoffskadelig stoff i kategori 1A eller 1B i samsvar med bestemmelsene i 

forordning (EF) nr. 1272/2008.  
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3.6.3  Et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist skal godkjennes bare dersom det på grunnlag av 

vurderingen av forsøk for kreftframkallende virkning utført i samsvar med opplysningskravene for de aktive 

stoffene, de beskyttende midlene eller synergistene og andre tilgjengelige opplysninger, herunder en 

gjennomgåelse av den vitenskapelige litteraturen, som er gjennomgått av Myndigheten, ikke er klassifisert 

eller skal klassifiseres som et kreftframkallende stoff i kategori 1A eller 1B i samsvar med bestemmelsene i 

forordning (EF) nr. 1272/2008, med mindre menneskers eksponering for nevnte aktive stoff, beskyttende 

middel eller synergist i et plantevernmiddel under realistiske foreslåtte bruksforhold er ubetydelig, det vil si 

der produktet brukes i lukkede systemer eller under andre forhold som utelukker kontakt med mennesker, og 

der rester av det aktive stoffet, det beskyttende middelet eller synergisten i næringsmidler eller fôr ikke 

overskrider standardverdien fastsatt i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

3.6.4  Et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist skal godkjennes bare dersom det på grunnlag av 

vurderingen av forsøk for reproduksjonstoksisitet utført i samsvar med opplysningskravene for de aktive 

stoffene, beskyttende midlene eller synergistene og andre tilgjengelige opplysninger, herunder en 

gjennomgåelse av den vitenskapelige litteraturen, som er gjennomgått av Myndigheten, ikke er klassifisert 

eller skal klassifiseres som et reproduksjonstoksisk stoff i kategori 1A eller 1B i samsvar med bestemmelsene i 

forordning (EF) nr. 1272/2008, med mindre menneskers eksponering for nevnte aktive stoff, beskyttende 

middel eller synergist i et plantevernmiddel under realistiske foreslåtte bruksforhold er ubetydelig, det vil si 

der produktet brukes i lukkede systemer eller under andre forhold som utelukker kontakt med mennesker, og 

der rester av det aktive stoffet, det beskyttende middelet eller synergisten i næringsmidler eller fôr ikke 

overskrider standardverdien fastsatt i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

3.6.5  Et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist skal godkjennes bare dersom det på grunnlag av en 

vurdering av fellesskapsretningslinjer eller internasjonalt omforente retningslinjer for forsøk, eller andre 

tilgjengelige opplysninger, herunder en gjennomgåelse av den vitenskapelige litteraturen, som er gjennomgått 

av Myndigheten, ikke anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan forårsake skadevirkninger hos 

mennesker, med mindre menneskers eksponering for nevnte aktive stoff, beskyttende middel eller synergist i 

et plantevernmiddel under realistiske foreslåtte bruksforhold er ubetydelig, det vil si der produktet brukes i 

lukkede systemer eller under andre forhold som utelukker kontakt med mennesker, og der rester av det berørte 

aktive stoffet, beskyttende middelet eller synergisten i næringsmidler eller fôr ikke overskrider 

standardverdien fastsatt i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

Innen 14. desember 2013 skal Kommisjonen legge fram for Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen et utkast til tiltak med hensyn til særlige vitenskapelige kriterier for fastsettelse av hormon-

forstyrrende egenskaper, som skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 79 nr. 4. 

Inntil disse kriteriene er vedtatt, skal stoffer som er klassifisert eller skal klassifiseres som kreftframkallende i 

kategori 2 og reproduksjonstoksiske i kategori 2 i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF)  

nr. 1272/2008, anses å ha hormonforstyrrende egenskaper. 

I tillegg kan stoffer som de som er klassifisert eller skal klassifiseres som reproduksjonstoksiske i kategori 2 i 

samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1272/2008, og som har giftvirkninger på endokrine organer, 

anses å ha slike hormonforstyrrende egenskaper. 

3.7 Skjebne og atferd i miljøet 

3.7.1  Et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist skal godkjennes bare dersom det ikke anses å være et 

persistent organisk forurensende stoff (POP). 

Et stoff som oppfyller alle tre kriterier fastsatt i avsnittene nedenfor, er et POP-stoff. 

3.7.1.1  Persistens 

Et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist oppfyller persistenskriteriet når det foreligger 

dokumentasjon på at tiden det tar for en nedbrytning av 50 % (DT50) i vann er på over to måneder, eller at 

dets DT50 i jord er på over seks måneder, eller at dets DT50 i sediment er på over seks måneder. 

3.7.1.2  Bioakkumulering 

Et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist oppfyller bioakkumuleringskriteriet når det foreligger 

— dokumentasjon på at dets biokonsentrasjonsfaktor eller bioakkumuleringsfaktor hos arter som lever i vann, 

er større enn 5 000 eller, dersom slike opplysninger ikke foreligger, at fordelingskoeffisienten n-oktanol/ 

vann (log Ko/w) er større enn 5, eller 

— dokumentasjon på at det aktive stoffet, det beskyttende middelet eller synergisten gir andre grunner til 

bekymring, f.eks. høy bioakkumulering hos arter utenfor målgruppen, høy toksisitet eller økotoksisitet.  
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3.7.1.3  Potensial for spredning i miljøet over lange avstander: 

Et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist oppfyller kriteriet for potensial for spredning i miljøet 

over lange avstander dersom 

— målte nivåer av det aktive stoffet, det beskyttende middelet eller synergisten på steder langt fra utslipps-

kildene kan gi grunn til bekymring, 

— overvåkingsopplysninger viser at det aktive stoffet, det beskyttende middelet eller synergisten kan ha blitt 

spredt over store avstander i miljøet via luft, vann eller trekkende arter, med mulighet for overføring til et 

mottakermiljø, eller 

— stoffets skjebne i miljøet og/eller modellresultater viser at det aktive stoffet, det beskyttende middelet eller 

synergisten har potensial for spredning i miljøet over lange avstander gjennom luft, vann eller trekkende 

arter, med potensial for overføring til et mottakermiljø på steder langt fra utslippskildene. For et aktivt 

stoff, et beskyttende middel eller en synergist som hovedsakelig spres gjennom luften, skal DT50 være på 

mer enn to dager. 

3.7.2  Et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist skal godkjennes bare dersom det ikke anses å være et 

persistent, bioakkumulerende og giftig stoff (PBT). 

Et stoff som oppfyller alle tre kriterier fastsatt i strekpunktene nedenfor, er et PBT-stoff. 

3.7.2.1  Persistens 

Et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist oppfyller persistenskriteriet dersom 

— halveringstiden i sjøvann er over 60 dager, 

— halveringstiden i ferskvann eller estuarvann er over 40 dager, 

— halveringstiden i sedimenter i sjøvann er over 180 dager, 

— halveringstiden i sedimenter i ferskvann eller estuarvann er over 120 dager, eller 

— halveringstiden i jord er over 120 dager. 

Vurdering av persistens i miljøet skal bygge på tilgjengelige opplysninger om halveringstid innsamlet under 

egnede forhold, som søkeren skal beskrive. 

3.7.2.2  Bioakkumulering 

Et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist oppfyller bioakkumuleringskriteriet dersom biokon-

sentrasjonsfaktoren er over 2 000. 

Vurdering av bioakkumulering skal bygge på målte data for biokonsentrasjonen hos arter som lever i vann. 

Opplysninger fra både ferskvanns- og sjøvannsarter kan benyttes. 

3.7.2.3  Giftighet 

Et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist oppfyller giftighetskriteriet dersom 

— langtidskonsentrasjonen uten observert virkning for sjøvanns- eller ferskvannsorganismer er under 

0,01 mg/l, 

— stoffet er klassifisert som kreftframkallende (kategori 1A eller 1B), arvestoffskadelig (kategori 1A eller 

1B) eller reproduksjonstoksisk (kategori 1A, 1B eller 2) i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, 

eller 

— det finnes andre bevis på kronisk giftighet, fastsatt ved klassifikasjonene STOT RE 1 eller STOT RE 2 i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. 

3.7.3  Et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist skal godkjennes bare dersom det ikke anses å være et 

svært persistent og svært bioakkumulerende stoff (vPvB). 

Et stoff som oppfyller de to kriteriene fastsatt i strekpunktene nedenfor, er et vPvB-stoff.  
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3.7.3.1  Persistens 

Et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist oppfyller kriteriet «svært persistent» dersom 

— halveringstiden i sjøvann, ferskvann eller estuarvann er over 60 dager, 

— halveringstiden i sedimenter i sjøvann, ferskvann eller estuarvann er over 180 dager, eller 

— halveringstiden i jord er over 180 dager. 

3.7.3.2  Bioakkumulering 

Et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist oppfyller kriteriet «svært bioakkumulerende» dersom 

biokonsentrasjonsfaktoren er over 5 000. 

3.8 Økotoksikologi 

3.8.1  Et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist skal godkjennes bare dersom risikovurderingen viser at 

risikoene er akseptable ut fra kriteriene fastsatt i de ensartede prinsippene for vurdering og godkjenning av 

plantevernmidler som nevnt i artikkel 29 nr. 6, under realistiske foreslåtte bruksforhold for et plantevern-

middel som inneholder det aktive stoffet, det beskyttende middelet eller synergisten. Ved vurderingen må det 

tas hensyn til virkningenes alvorlighetsgrad, usikkerhetsmomenter i datamaterialet og antallet organisme-

grupper som det aktive stoffet, det beskyttende middelet eller synergisten forventes å forårsake skade-

virkninger hos gjennom den tilsiktede bruken. 

3.8.2  Et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist skal godkjennes bare dersom det på grunnlag av en 

vurdering av fellesskapsretningslinjer eller internasjonalt omforente retningslinjer for forsøk, ikke anses å ha 

hormonforstyrrende egenskaper som kan forårsake skadevirkninger hos organismer utenfor målgruppen, med 

mindre eksponeringen av organismer utenfor målgruppen for nevnte aktive stoff i et plantevernmiddel under 

realistiske foreslåtte bruksforhold er ubetydelig. 

3.8.3  Et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist skal godkjennes bare dersom det etter en 

hensiktsmessig risikovurdering på grunnlag av fellesskapsretningslinjer eller internasjonalt omforente 

retningslinjer for forsøk, er fastslått at bruken under foreslåtte bruksforhold av plantevernmidler som 

inneholder nevnte aktive stoff, beskyttende middel eller synergist 

— vil føre til ubetydelig eksponering av honningbier, eller 

— ikke har noen uakseptable akutte eller kroniske virkninger på bifolkets overlevelse og utvikling, idet det 

tas hensyn til virkningen på honningbielarver og honningbienes atferd. 

3.9  Definisjon av restmengder 

Et aktivt stoff, et beskyttende middel eller en synergist skal godkjennes bare dersom det, der det er relevant, 

kan fastsettes en definisjon av restmengder for risikovurderings- og håndhevingsformål. 

3.10  Skjebne og atferd i grunnvann 

Et aktivt stoff skal godkjennes bare dersom det for ett eller flere representative bruksområder er fastslått at den 

forventede konsentrasjonen av det aktive stoffet eller metabolitter, nedbrytings- eller reaksjonsprodukter i 

grunnvannet etter bruk av plantevernmiddelet under realistiske bruksforhold, oppfyller de respektive kriterier i 

de ensartede prinsippene for vurdering og godkjenning av plantevernmidler som nevnt i artikkel 29 nr. 6. 

4. Stoff som bør erstattes 

Et aktivt stoff skal godkjennes som et stoff som bør erstattes i henhold til artikkel 24, dersom ett av følgende 

vilkår er oppfylt: 

— dets ADI, ARfD eller AOEL er betydelig lavere enn for de fleste godkjente aktive stoffer i stoffgruppene/ 

brukskategoriene, 

— det oppfyller to av kriteriene for å betraktes som et PBT-stoff, 
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— de kritiske virkningene av stoffet er av en slik art (f.eks. utviklingsnevrotoksiske eller immuntoksiske 

virkninger) at de i kombinasjon med bruks-/eksponeringsmønstrene innebærer at bruken, selv med svært 

strenge risikohåndteringstiltak (f.eks. fullgodt personlig verneutstyr eller svært store buffersoner) kan gi 

grunn til bekymring, f.eks. i form av en høy potensiell risiko for grunnvannet, 

— det inneholder en betydelig andel ikke-aktive isomerer, 

— det er klassifisert eller skal klassifiseres som kreftframkallende stoff i kategori 1A eller 1B i samsvar med 

bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1272/2008, dersom stoffet ikke er utelukket i samsvar med kriteriene 

fastsatt i nr. 3.6.3, 

— det er klassifisert eller skal klassifiseres som reproduksjonstoksisk i kategori 1A eller 1B i samsvar med 

bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1272/2008, dersom stoffet ikke er utelukket i samsvar med kriteriene 

fastsatt i nr. 3.6.4, 

— dersom det på grunnlag av en vurdering av fellesskapsretningslinjer eller internasjonalt omforente 

retningslinjer for forsøk eller andre tilgjengelige opplysninger, som er gjennomgått av Myndigheten, anses 

å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan forårsake skadevirkninger hos mennesker, dersom stoffet 

ikke er utelukket i samsvar med kriteriene fastsatt i nr. 3.6.5. 

5. Aktive stoffer med lav risiko 

Et aktivt stoff skal ikke anses å ha lav risiko dersom det i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 er 

klassifisert eller skal klassifiseres som minst ett av følgende: 

— kreftframkallende, 

— arvestoffskadelig, 

— reproduksjonstoksisk, 

— sensibiliserende kjemikalier, 

— svært giftig eller giftig, 

— eksplosivt, 

— etsende. 

Det skal heller ikke betraktes som et stoff med lav risiko dersom 

— det er persistent (halveringstiden i jord er over 60 dager), 

— biokonsentrasjonsfaktoren er over 100, 

— det anses som en hormonhermer, eller 

— det har nevrotoksiske eller immuntoksiske egenskaper. 

 ______  
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VEDLEGG III 

Liste over formuleringsstoffer som ikke er godkjent for bruk i plantevernmidler som nevnt i artikkel 27. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

Sammenlignende vurdering i henhold til artikkel 50 

1. Vilkår for sammenlignende vurdering 

Når det vurderes å avslå eller tilbakekalle en godkjenning for et plantevernmiddel til fordel for et alternativt 

plantevernmiddel eller en kjemikaliefri bekjempelsesmetode eller forebyggende metode («erstatning»), skal 

alternativet ut fra foreliggende vitenskapelig og teknisk kunnskap utgjøre en betydelig lavere risiko for helsen eller 

miljøet. Alternativet skal vurderes for å fastslå om det kan brukes med tilsvarende virkning på målorganismen og 

uten større økonomiske og praktiske ulemper for brukeren. 

Ytterligere vilkår for å avslå eller tilbakekalle en godkjenning er som følger: 

a)  en erstatning skal foretas bare dersom andre metoder eller de aktive stoffenes kjemiske mangfold er tilstrekkelig 

til å redusere forekomsten av resistens hos målorganismen til et minimum, 

b)  en erstatning skal foretas bare for plantevernmidler hvis bruk utgjør en betydelig høyere risiko for menneskers 

helse eller miljøet, og 

c)  en erstatning skal foretas bare etter at det, om nødvendig, er gitt mulighet for å høste erfaringer fra praktisk 

bruk, dersom slike erfaringer ikke allerede foreligger. 

2. Betydelig risikoforskjell 

Vedkommende myndigheter skal vurdere i hvert enkelt tilfelle hva som utgjør en betydelig risikoforskjell. Det 

aktive stoffets og plantevernmiddelets egenskaper og risikoen for at ulike befolkningsundergrupper (yrkesbrukere 

eller ikke-yrkesbrukere, andre tilstedeværende, arbeidstakere, beboere, særlig sårbare grupper eller forbrukere) 

eksponeres direkte eller indirekte gjennom næringsmidler, fôr, drikkevann eller miljøet, skal tas i betraktning. 

Andre faktorer som hvor strenge de pålagte begrensningene for bruk og foreskrevet personlig verneutstyr er, skal 

også tas i betraktning. 

For miljøet anses en faktor på 10 eller mer for forholdet mellom giftighet og eksponering (TER) for ulike 

plantevernmidler, dersom det er relevant, som en vesentlig risikoforskjell. 

3. Vesentlige praktiske eller økonomiske ulemper 

Med vesentlige praktiske eller økonomiske ulemper for brukeren menes en større målbar forringelse av 

arbeidsmetoder eller forretningsvirksomhet som fører til en manglende evne til å opprettholde tilstrekkelig kontroll 

over målorganismen. En slik større forringelse kan f.eks. være at det teknisk eller økonomisk ikke er mulig å bruke 

alternativet. 

Dersom en sammenlignende vurdering viser at begrensninger på og/eller forbud mot bruk av et plantevernmiddel 

kan medføre en slik ulempe, skal dette tas i betraktning i beslutningsprosessen. Denne situasjonen skal 

underbygges. 

Ved den sammenlignende vurderingen skal det tas hensyn til godkjente bruksområder av mindre betydning. 

 ______  
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VEDLEGG V 

Opphevede direktiver med endringer som nevnt i artikkel 83 

A. Direktiv 91/414/EØF 

Rettsakter som endrer direktiv 91/414/EØF Frist for innarbeiding 

Direktiv 93/71/EØF 3. august 1994 

Direktiv 94/37/EF 31. juli 1995 

Direktiv 94/79/EF 31. januar 1996 

Direktiv 95/35/EF 30. juni 1996 

Direktiv 95/36/EF 30. april 1996 

Direktiv 96/12/EF 31. mars 1997 

Direktiv 96/46/EF 30. april 1997 

Direktiv 96/68/EF 30. november 1997 

Direktiv 97/57/EF 1. oktober 1997 

Direktiv 2000/80/EF 1. juli 2002 

Direktiv 2001/21/EF 1. juli 2002 

Direktiv 2001/28/EF 1. august 2001 

Direktiv 2001/36/EF 1. mai 2002 

Direktiv 2001/47/EF 31. desember 2001 

Direktiv 2001/49/EF 31. desember 2001 

Direktiv 2001/87/EF 31. mars 2002 

Direktiv 2001/99/EF 1. januar 2003 

Direktiv 2001/103/EF 1. april 2003 

Direktiv 2002/18/EF 30. juni 2003 

Direktiv 2002/37/EF 31. august 2003 

Direktiv 2002/48/EF 31. desember 2002 

Direktiv 2002/64/EF 31. mars 2003 

Direktiv 2002/81/EF 30. juni 2003 

Direktiv 2003/5/EF 30. april 2004 

Direktiv 2003/23/EF 31. desember 2003 

Direktiv 2003/31/EF 30. juni 2004 

Direktiv 2003/39/EF 30. september 2004 

Direktiv 2003/68/EF 31. mars 2004 

Direktiv 2003/70/EF 30. november 2004 

Direktiv 2003/79/EF 30. juni 2004 

Direktiv 2003/81/EF 31. januar 2005 

Direktiv 2003/82/EF 30. juli 2004 

Direktiv 2003/84/EF 30. juni 2004 

Direktiv 2003/112/EF 30. april 2005 

Direktiv 2003/119/EF 30. september 2004 

Forordning (EF) nr. 806/2003 — 
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Rettsakter som endrer direktiv 91/414/EØF Frist for innarbeiding 

Direktiv 2004/20/EF 31. juli 2005 

Direktiv 2004/30/EF 30. november 2004 

Direktiv 2004/58/EF 31. august 2005 

Direktiv 2004/60/EF 28. februar 2005 

Direktiv 2004/62/EF 31. mars 2005 

Direktiv 2004/66/EF 1. mai 2004 

Direktiv 2004/71/EF 31. mars 2005 

Direktiv 2004/99/EF 30. juni 2005 

Direktiv 2005/2/EF 30. september 2005 

Direktiv 2005/3/EF 30. september 2005 

Direktiv 2005/25/EF 28. mai 2006 

Direktiv 2005/34/EF 30. november 2005 

Direktiv 2005/53/EF 31. august 2006 

Direktiv 2005/54/EF 31. august 2006 

Direktiv 2005/57/EF 31. oktober 2006 

Direktiv 2005/58/EF 31. mai 2006 

Direktiv 2005/72/EF 31. desember 2006 

Direktiv 2006/5/EF 31. mars 2007 

Direktiv 2006/6/EF 31. mars 2007 

Direktiv 2006/10/EF 30. september 2006 

Direktiv 2006/16/EF 31. januar 2007 

Direktiv 2006/19/EF 30. september 2006 

Direktiv 2006/39/EF 31. juli 2007 

Direktiv 2006/41/EF 31. januar 2007 

Direktiv 2006/45/EF 18. september 2006 

Direktiv 2006/64/EF 31. oktober 2007 

Direktiv 2006/74/EF 30. november 2007 

Direktiv 2006/75/EF 31. mars 2007 

Direktiv 2006/85/EF 31. januar 2008 

Direktiv 2006/104/EF 1. januar 2007 

Direktiv 2006/131/EF 30. juni 2007 

Direktiv 2006/132/EF 30. juni 2007 

Direktiv 2006/133/EF 30. juni 2007 

Direktiv 2006/134/EF 30. juni 2007 

Direktiv 2006/135/EF 30. juni 2007 

Direktiv 2006/136/EF 30. juni 2007 

Direktiv 2007/5/EF 31. mars 2008 

Direktiv 2007/6/EF 31. juli 2007 

Direktiv 2007/21/EF 12. desember 2007 

Direktiv 2007/25/EF 31. mars 2008 

Direktiv 2007/31/EF 1. september 2007 



Nr. 35/50 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

Rettsakter som endrer direktiv 91/414/EØF Frist for innarbeiding 

Direktiv 2007/50/EF 31. mai 2008 

Direktiv 2007/52/EF 31. mars 2008 

Direktiv 2007/76/EF 30. april 2009 

Direktiv 2008/40/EF 30. april 2009 

Direktiv 2008/41/EF 30. juni 2009 

Direktiv 2008/45/EF 8. august 2008 

Direktiv 2008/66/EF 30. juni 2009 

B. Direktiv 79/117/EØF 

Rettsakter som endrer direktiv 79/117/EØF Frist for innarbeiding 

Direktiv 83/131/EØF 1. oktober 1984 

Direktiv 85/298/EØF 1. januar 1986 

Direktiv 86/214/EØF — 

Direktiv 86/355/EØF 1. juli 1987 

Direktiv 87/181/EØF 1. januar 1988 og 1. januar 1989 

Direktiv 87/477/EØF 1. januar 1988 

Direktiv 89/365/EØF 31. desember 1989 

Direktiv 90/335/EØF 1. januar 1991 

Direktiv 90/533/EØF 31. desember 1990 og 30. september 1990 

Direktiv 91/188/EØF 31. mars 1992 

Forordning (EF) nr. 807/2003 — 

Forordning (EF) nr. 850/2004 — 
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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(*) 

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 78 nr. 3, 

etter samråd med Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen og 

ut fra følgende betraktninger 

1) I samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 skal 

aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av 

plantevernmidler(2), anses å være godkjent i henhold til 

nevnte forordning. 

2) For å gjennomføre forordning (EF) nr. 1107/2009 er det 

derfor nødvendig, på tidspunktet for vedtakelsen av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 57. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

denne forordning, å vedta en forordning som inneholder 

listen over aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF. 

3) I denne sammenheng bør det tas hensyn til at ettersom 

direktiv 91/414/EØF ble opphevet ved artikkel 83 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, er direktivene som 

omfattet de aktive stoffene oppført i vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF, overflødige i den utstrekning de 

endrer nevnte direktiv. De selvstendige bestemmelsene i 

disse direktivene får imidlertid fortsatt anvendelse — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De aktive stoffene som er angitt i vedlegget til denne 

forordning, skal anses å være godkjent i henhold til forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. juni 2011. 

2019/EØS/35/02 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 25. mai 2011. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

AKTIVE STOFFER SOM ER GODKJENT FOR BRUK I PLANTEVERNMIDLER 

Alminnelige bestemmelser som gjelder alle stoffer oppført i dette vedlegg: 

— ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det for hvert stoff tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten, og særlig tillegg I  

og II, 

— medlemsstatene skal sørge for at alle sammenfattende rapporter (unntatt opplysninger som er fortrolige i henhold til artikkel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009), er tilgjengelige eller skal på anmodning gjøres 

tilgjengelig for berørte parter. 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

1 Imazalil 

CAS-nr. 73790-28-0, 

35554-44-0 

CIPAC-nr. 335 

(+)-1-(β-allyloksy-2,4-

diklorfenyletyl)imidazol eller 

(+)-allyl-1-(2,4-diklorfenyl)-

2-imidazol-1-yletyleter 

975 g/kg 1. januar 1999 31. desember 

2011 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

For følgende bruksområder gjelder følgende særlige vilkår: 

— behandling av frukt, grønnsaker og poteter etter innhøsting kan godkjennes bare dersom 

det finnes en hensiktsmessig dekontamineringsordning eller en risikovurdering har 

godtgjort for den medlemsstaten som skal gi godkjenningen, at utslipp av løsningen som 

er brukt til behandlingen, ikke utgjør en uakseptabel risiko for miljøet, særlig for 

vannorganismer, 

— behandling av poteter etter innhøsting kan bare godkjennes dersom en risikovurdering har 

godtgjort for den medlemsstaten som skal gi godkjenningen, at utslipp av behand-

lingsavfall fra behandlede poteter ikke utgjør en uakseptabel risiko for vannorganismer, 

— bruk på bladverk utendørs kan bare godkjennes dersom en risikovurdering har godtgjort 

for den medlemsstaten som skal gi godkjenningen, at bruken ikke medfører noen 

uakseptable virkninger for menneskers eller dyrs helse eller miljøet. 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:  

11. juli 1997. 

2 Azoksystrobin 

CAS-nr. 131860-33-8 

CIPAC-nr. 571 

metyl-(E)-2-{2[6-(2-

cyanofenoksy)pyrimidin-4-

yloksy] fenyl}-3-

metoksyakrylat 

930 g/kg (Z-isomer 

høyst 25 g/kg) 

1. juli 1998 31. desember 

2011 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det rettes særlig oppmerksomhet mot virkningen på 

vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør omfatte hensiktsmessige risikoreduserende tiltak. 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:  

22. april 1998. 

3 Kresoksimmetyl 

CAS-nr. 143390-89-0 

CIPAC-nr. 568 

metyl-(E)-2-metoksyimino-

2-[2-(o-tolyloksymetyl)-

fenyl]acetat 

910 g/kg 1. februar 1999 31. desember 

2011 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal medlemsstatene rette oppmerksomhet mot vern av 

grunnvannet under sårbare forhold. 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:  

16. oktober 1998. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

4 Spiroksamin 

CAS-nr. 1181134-30-8 

CIPAC-nr. 572 

(8-tert-butyl-1,4-dioksa-spiro 

[4,5]-dekan-2-ylmetyl)-etyl-

propyl-amin 

940 g/kg 

(kombinasjon av 

diastereomerene A 

og B) 

1. september 

1999 

31. desember 

2011 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot brukernes sikkerhet og sikre at godkjenningsvilkårene 

omfatter hensiktsmessige vernetiltak, 

— rette særlig oppmerksomhet mot virkningen på vannorganismer og sikre at godkjennings-

vilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak. 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:  

12. mai 1999. 

5 Azimsulfuron 

CAS-nr. 120162-55-2 

CIPAC-nr. 584 

1-(4,6-dimetoksypyrimidin-

2-yl)-3-[1-metyl-4-(2-metyl-

2H-tetrazol-5-yl)-pyrazol-5-

ylsulfonyl]-urea 

980 g/kg 1. oktober 

1999 

31. desember 

2011 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

Spredning fra luftfartøy kan ikke tillates. 

Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

virkningen på vannorganismer og landplanter utenfor målgruppen og sikre at godkjennings-

vilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak (f.eks. ved risdyrking: en minste 

ventetid før vannet ledes bort). 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:  

2. juli 1999. 

6 Fluroksypyr 

CAS-nr. 69377-81-7 

CIPAC-nr. 431 

4-amino-3,5-diklor-6-fluor-

2-pyridyloksyeddiksyre 

950 g/kg 1. desember 

2000 

31. desember 

2011 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal medlemsstatene 

— ta hensyn til tilleggsopplysningene som kreves i henhold til nr. 7 i den sammenfattende 

rapporten, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet, 

— rette særlig oppmerksomhet mot virkningen på vannorganismer og sikre at god-

kjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen dersom tilleggsforsøkene og -opplysningene 

som kreves i henhold til nr. 7 i den sammenfattende rapporten, ikke ble framlagt innen  

1. desember 2000. 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:  

30. november 1999. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

7 Metsulfuron-metyl 

CAS-nr. 74223-64-6 

metyl-2-(4-metoksy-6-metyl-

1,3,5,-triazin-2-

ylkarbamoylsulfamoyl)-

benzoat 

960 g/kg 1. juli 2001 31. desember 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal medlemsstatene  

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet, 

— rette særlig oppmerksomhet mot virkningen på vannorganismer og sikre at godkjennings-

vilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak. 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse: 

16. juni 2000. 

8 Proheksadion-kalsium 

CAS-nr. 127277-53-6 

CIPAC-nr. 567 

kalsium-3,5-diokso-4-

propanylsykloheksan-

karboksylat 

890 g/kg 1. oktober 

2000 

31. desember 

2011 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse: 

16. juni 2000. 

9 Triasulfuron 

CAS-nr. 82097-50-5 

CIPAC-nr. 480 

1-[2-(2-kloretoksy)-

fenylsulfonyl]-3-(4-metoksy-

6-metyl-1,3,5-triazin-2-

yl)urea 

940 g/kg 1. august 2001 31. desember 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet, 

— rette særlig oppmerksomhet mot virkningen på vannorganismer og sørge for at 

godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak. 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse: 

13. juli 2000. 

10 Esfenvalerat 

CAS-nr. 66230-04-4 

CIPAC-nr. 481 

(S)-α-cyano-3-fenoksy-

benzyl-(S)-2-(4-klorfenyl)-3-

metylbutyrat 

830 g/kg 1. august 2001 31. desember 

2015 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot den potensielle virkningen på vannorganismer og leddyr 

utenfor målgruppen og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoredu-

serende tiltak. 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse: 

13. juli 2000. 

11 Bentazon 

CAS-nr. 25057-89-0 

CIPAC-nr. 366 

3-isopropyl-(1H)-2,1,3-

benzotiadiazin-4-(3H)-on-

2,2-dioksid 

960 g/kg 1. august 2001 31. desember 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

grunnvannet. 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse:  

13. juli 2000. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

12 Lambdacyhalotrin 

CAS-nr. 91465-08-6 

CIPAC-nr. 463 

En 1:1 blanding av: 

(S)-α-cyano-3-fenoksybenzyl 

(Z)-(1R,3R)-3-(2-klor-3,3,3-

trifluorpropenyl)-2,2-

dimetylsyklopropan-

karboksylat 

og 

(R)-α-cyano-3-

fenoksybenzyl (Z)-(1S,3S)-

3-(2-klor-3,3,3-

trifluorpropenyl)-2,2-

dimetylsyklopropan-

karboksylat 

810 g/kg 1. januar 2002 31. desember 

2015 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere, 

— rette særlig oppmerksomhet mot den potensielle virkningen på vannorganismer og leddyr 

utenfor målgruppen, herunder bier, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig 

omfatter risikoreduserende tiltak, 

— rette særlig oppmerksomhet mot restmengdene i næringsmidler og særlig deres akutte 

virkninger. 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse: 

19. oktober 2000. 

13 Fenheksamid 

CAS-nr. 126833-17-8 

CIPAC-nr. 603 

N-(2,3-diklor-4-

hydroksyfenyl)-1-

metylsykloheksan-

karboksamid 

≥ 950 g/kg 1. juni 2001 31. desember 

2015 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot den 

potensielle virkningen på vannorganismer og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig 

omfatter risikoreduserende tiltak. 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse: 

19. oktober 2000. 

14 Amitrol 

CAS-nr. 61-82-5 

CIPAC-nr. 90 

H-[1,2,4]-triazol-3-ylamin 900 g/kg 1. januar 2002 31. desember 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

amitrol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for plantehelse 

12. desember 2000. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet i sårbare områder, særlig med 

hensyn til andre bruksområder enn vekster, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av nytteleddyr, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler og viltlevende pattedyr. Bruk av amitrol i 

paringstiden kan tillates bare dersom en egnet risikovurdering godtgjør at det ikke oppstår 

uakseptable virkninger, og dersom godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter 

risikoreduserende tiltak. 
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Særlige bestemmelser 

15 Dikvat 

CAS-nr. 2764-72-9 

(ion), 85-00-7 

(dibromid) 

CIPAC-nr. 55 

9,10-dihydro-8a,10a-

diazoniafenantren-ion 

(dibromid) 

950 g/kg 1. januar 2002 31. desember 

2015 

På bakgrunn av eksisterende tilgjengelige opplysninger kan bare bruk som ugressmiddel til 

bruk på landjorda og som tørkemiddel tillates. Bruk til bekjempelse av vannugress skal ikke 

tillates. 

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 

dikvat, særlig vedlegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for plantehelse 

12. desember 2000. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot den potensielle virkning på vannorganismer og sikre at 

godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukerne ved ikke-yrkesmessig bruk og sikre at 

godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak. 

16 Pyridat 

CAS-nr. 55512-33.9 

CIPAC-nr. 447 

6-klor-3-fenylpyridazin-4-yl-

S-oktyltiokarbonat 

900 g/kg 1. januar 2002 31. desember 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

pyridat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for plantehelse 

12. desember 2000. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet, 

— rette særlig oppmerksomhet mot den potensielle virkning på vannorganismer og sikre at 

godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak. 

17 Tiabendazol 

CAS-nr. 148-79-8 

CIPAC-nr. 323 

2-tiazol-4-yl-1H-

benzimidazol 

985 g/kg 1. januar 2002 31. desember 

2015 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. Bruk til sprøyting på bladverk skal ikke 

tillates. 

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 

tiabendazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

plantehelse 12. desember 2000. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer og sedimentorganismer og sørge 

for at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak. 

Egnede risikoreduserende tiltak (f.eks. rensing med kiselgur eller aktivt karbon) skal 

iverksettes for å verne overflatevann mot uakseptabel nivåer av forurensing fra spillvann. 
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Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

18 Paecilomyces 

fumosoroseus 

Apopka-stamme 97, 

PFR 97 eller CG 170, 

ATCC20874 

Ikke relevant Hvert gjærings-

medium bør 

kontrolleres med 

HPLC for å utelukke 

at det finnes 

sekundære 

metabolitter 

1. juli 2001 31. desember 

2015 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

Hvert gjæringsmedium bør kontrolleres med HPLC for å utelukke at det finnes sekundære 

metabolitter. 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse: 

27. april 2001. 

19 DPX KE 459 

(flupyrsulfuron-metyl) 

CAS-nr. 144740-54-5 

CIPAC-nr. 577 

2-(4,6-dimetoksypyrimidin-

2-ylkarbamoylsulfamoyl)-6-

triflurometylnikotinat-

mononatriumsalt 

903 g/kg 1. juli 2001 31. desember 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet. 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse: 

27. april 2001. 

20 Acibenzolar-s-metyl 

CAS-nr. 135158-54-2 

CIPAC-nr. 597 

benzo[1,2,3]tiadiazol-7-

karbotioat-S-metylester  

970 g/kg 1. november 

2001 

31. desember 

2015 

Bare bruk som planteaktivator kan tillates. 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse: 

29. juni 2001 

21 Syklanilid 

CAS-nr. 113136-77-9 

CIPAC-nr. 586 

Foreligger ikke 960 g/kg 1. november 

2001 

31. desember 

2015 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

Grenseverdien for urenheten 2,4-dikloranilin (2,4-DCA) i det aktive stoffet slik det produseres 

skal være 1 g/kg. 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse: 

29. juni 2001. 

22 Jernfosfat 

CAS-nr. 10045-86-0 

CIPAC-nr. 629 

Jernfosfat 990 g/kg 1. november 

2001 

31. desember 

2015 

Bare bruk som bløtdyrmiddel kan tillates. 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse: 

29. juni 2001. 

23 Pymetrozin 

CAS-nr. 123312-89-0 

CIPAC-nr. 593 

(E)-6-metyl-4-[(pyridin-3-

ylmetylen)amino]-4,5-

dihydro-2H-[1,2,4]-triazin-3-

on 

950 g/kg 1. november 

2001 

31. desember 

2015 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer. 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse: 

29. juni 2001. 
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24 Pyraflufen-etyl 

CAS-nr. 129630-19-9 

CIPAC-nr. 605 

etyl-2-klor-5-(4-klor-5-

difluormetoksy-1-

metylpyrazol-3-yl)-4-

fluorfenoksyacetat 

956 g/kg 1. november 

2001 

31. desember 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

Ved beslutningstaking i samsvar med de ensartede prinsippene skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot vern av alger og vannplanter, og eventuelt treffe risikoreduserende 

tiltak. 

Datoen da den sammenfattende rapporten ble avsluttet av Den faste komité for plantehelse: 

29. juni 2001. 

25 Glyfosat 

CAS-nr. 1071-83-6 

CIPAC-nr. 284 

N-(fosfonometyl)-glysin 950 g/kg 1. juli 2002 31. desember 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

glyfosat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for plantehelse 

29. juni 2001. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet i sårbare områder, særlig med 

hensyn til andre bruksområder enn landbruk. 

26 Tifensulfuron-metyl 

CAS-nr. 79277-27-3 

CIPAC-nr. 452 

metyl-3-(4-metoksy-6-metyl-

1,3,5-triazin-2-ylkarbamoyl-

sulfamoyl)tiofen-2-

karboksylat 

960 g/kg 1. juli 2002 31. desember 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

tifensulfuron-metyl, særlig til tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité 

for plantehelse 29. juni 2001. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet, 

— rette særlig oppmerksomhet mot virkningen på vannplanter og sikre at godkjennings-

vilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak. 

27 2,4-D 

CAS-nr. 94-75-7 

CIPAC-nr. 1 

(2,4-diklorfenoksy)eddiksyre 960 g/kg 1. oktober 

2002 

31. desember 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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  

2,4-D, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for plantehelse 

2. oktober 2001. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— rette særlig oppmerksomhet mot opptak gjennom huden, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av leddyr utenfor målgruppen og sikre at 

godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak. 
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28 Isoproturon 

CAS-nr. 34123-59-6 

CIPAC-nr. 336 

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-

dimetylurea 

970 g/kg 1. januar 2003 31. desember 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

isoproturon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

plantehelse 7. desember 2001. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold eller ved en høyere dosering enn den 

som er beskrevet i den sammenfattende rapporten, og skal om nødvendig anvende 

risikoreduserende tiltak, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer og sørge for at godkjennings-

vilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak. 

29 Etofumesat 

CAS-nr. 26225-79-6 

CIPAC-nr. 223 

(±)-2-etoksy-2,3-dihydro-

3,3-dimetylbenzofuran-5-

ylmetansulfonat 

960 g/kg 1. mars 2003 28. februar 

2013 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

etofumesat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2002. Ved denne samlede vurderingen kan 

medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet 

anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, og skal om nødvendig anvende 

risikoreduserende tiltak. 

30 Iprovalikarb 

CAS-nr. 140923-17-7 

CIPAC-nr. 620 

{2-metyl-1-[1-(4-metylfenyl) 

etylkarbonyl]propyl}-

karbaminsyre-isopropylester 

950 g/kg (midlertidig 

spesifikasjon) 

1. juli 2002 31. desember 

2015 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

iprovalikarb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2002. Ved denne samlede vurderingen 

— skal spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, bekreftes 

og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes i 

toksisitetsdokumentasjonen, bør sammenholdes med og kontrolleres mot spesifikasjonen 

til det tekniske materialet, 

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere. 
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31 Prosulfuron 

CAS-nr. 94125-34-5 

CIPAC-nr. 579 

1-(4-metoksy-6-metyl-1,3,5-

triazin-2-yl)-3- 

[2-(3,3,3-trifluorpropyl)-

benzensulfonyl]-urea 

950 g/kg 1. juli 2002 31. desember 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

prosulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2002. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene 

— nøye vurdere risikoen for vannplanter dersom det aktive stoffet anvendes i nærheten av 

overflatevann. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. Om nødvendig bør risikoreduserende 

tiltak iverksettes. 

32 Sulfosulfuron 

CAS-nr. 141776-32-1 

CIPAC-nr. 601 

1-(4,6-dimetoksypyrimidin-

2-yl)-3-[2-etansulfonyl-

imidazo[1,2-a]pyridin)-

sulfonyl]urea 

980 g/kg 1. juli 2002 31. desember 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

sulfosulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2002. Ved denne samlede vurderingen 

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannplanter og alger. Om 

nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes, 

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive 

stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. 

33 Cinidon-etyl 

CAS-nr. 142891-20-1 

CIPAC-nr. 598 

(Z)-etyl 2-klor-3-[2-klor-5-

(sykloheks-1-en-1,2-

dikarboksimido)fenyl]akrylat 

940 g/kg 1. oktober 

2002 

31. desember 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

cinidon-etyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 19. april 2002. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet når det 

aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold (f.eks. jord med 

nøytral eller høy pH-verdi), 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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34 Cyhalofop-butyl 

CAS-nr. 122008-85-9 

CIPAC-nr. 596 

butyl-(R)-2-[4(4-cyano-2-

fluorfenoksy)-fenoksy]-

propionat 

950 g/kg 1. oktober 

2002 

31. desember 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

cyhalofop-butyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 19. april 2002. Ved denne samlede vurderingen 

— skal medlemsstatene nøye vurdere den potensielle virkning av spredning fra luftfartøy på 

organismer utenfor målgruppen og særlig på arter som lever i vann. Godkjennings-

vilkårene skal om nødvendig omfatte begrensninger eller risikoreduserende tiltak, 

— skal medlemsstatene nøye vurdere den potensielle virkningen av spredning fra bakken på 

vannorganismer i rismarker. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

35 Famoksadon 

CAS-nr. 131807-57-3 

CIPAC-nr. 594 

3-anilin-5-metyl-5-(4-

fenoksyfenyl)-1,3-

oksazolidin-2,4-dion 

960 g/kg 1. oktober 

2002 

31. desember 

2015 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

famoksadon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 19. april 2002. Ved denne samlede vurderingen 

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot de potensielle kroniske risikoer fra 

morstoffet eller dets metabolitter for meitemarker, 

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer og sørge 

for at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, 

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere. 

36 Florasulam 

CAS-nr. 145701-23-1 

CIPAC-nr. 616 

2′, 6′, 8-trifluor-5-metoksy-

[1,2,4]-triazol-[1,5-c]-

pyrimidin-2-sulfonanilid 

970 g/kg 1. oktober 

2002 

31. desember 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

florasulam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 19. april 2002. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet når det 

aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. Godkjennings-

vilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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37 Metalaksyl-m 

CAS-nr. 70630-17-0 

CIPAC-nr. 580 

metyl(R)-2-{[2,6-

dimetylfenyl)metoksy-

acetyl]amino}-propionat 

910 g/kg 1. oktober 

2002 

31. desember 

2015 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

metalaksyl-m, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 19. april 2002. Ved denne samlede vurderingen 

— bør det rettes særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet med 

det aktive stoffet eller med nedbrytingsproduktene CGA 62826 og CGA 108906 når det 

aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. Om nødvendig 

bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

38 Pikolinafen 

CAS-nr. 137641-05-5 

CIPAC-nr. 639 

4′-fluor-6-[(α,α,α-trifluor-m-

tolyl)oksy]pikolinanilid 

970 g/kg 1. oktober 

2002 

31. desember 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

pikolinafen, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 19. april 2002. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om 

nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

39 Flumioksazin 

CAS-nr. 103361-09-7 

CIPAC-nr. 578 

N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-

okso-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-

benzoksazin-6-yl)sykloheks-

1-en-1,2-dikarboksimid 

960 g/kg 1. januar 2003 31. desember 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

flumioksazin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. juni 2002. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene 

— nøye vurdere risikoen for vannplanter og alger. Godkjenningsvilkårene skal om 

nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

40 Deltametrin 

CAS-nr. 52918-63-5 

CIPAC-nr. 333 

(S)-α-cyano-3-

fenoksybenzyl-(1R,3R)-3-

(2,2-dibromvinyl)-2,2-

dimetylsyklopropan-

karboksylat 

980 g/kg 1. november 

2003 

31. oktober 

2013 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

deltametrin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

plantehelse 18. oktober 2002. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og sørge for at godkjenningsvilkårene 

omfatter hensiktsmessige vernetiltak, 
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      — være oppmerksomme på tilfeller av forbrukernes akutte eksponering gjennom kosten, 

med henblikk på framtidige endringer av grenseverdier for restmengder, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer, bier og leddyr utenfor 

målgruppen og sørge for at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoredu-

serende tiltak. 

41 Imazamox 

CAS-nr. 114311-32-9 

CIPAC-nr. 619 

(±)-2-(4-isopropyl-4-metyl-

5-okso-2-imidazolin-2-yl)-5-

(metoksymetyl)-nikotinsyre 

950 g/kg 1. juli 2003 30. juni 2013 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

imazamox, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002. 

I denne generelle vurderingen bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

potensialet for forurensning av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med 

sårbare jord- og/eller klimaforhold. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

42 Oksasulfuron 

CAS-nr. 144651-06-9 

CIPAC-nr. 626 

oksetan-3-yl-2[(4,6-

dimetylpyrimidin-2-yl)-

karbamoyl-sulfamoyl] 

benzoat 

930 g/kg 1. juli 2003 30. juni 2013 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

oksasulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002. 

Medlemsstatene bør rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive 

stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

43 Etoksysulfuron 

CAS-nr. 126801-58-9 

CIPAC-nr. 591 

3-(4,6-dimetoksypyrimidin-

2-yl)-1-(2-etoksyfenoksy-

sulfonyl)urea 

950 g/kg 1. juli 2003 30. juni 2013 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

etoksysulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002. 

Medlemsstatene bør rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannplanter og alger utenfor 

målgruppen i dreneringskanaler. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 
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44 Foramsulfuron 

CAS-nr. 173159-57-4 

CIPAC-nr. 659 

1-(4,6-dimetoksypyrimidin-

2-yl)-3-(2-

dimetylkarbamoyl-5-

formamidofenylsulfonyl)urea 

940 g/kg 1. juli 2003 30. juni 2013 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

foramsulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002. 

I denne generelle vurderingen bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

vannplanter. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

45 Oksadiargyl 

CAS-nr. 39807-15-3 

CIPAC-nr. 604 

5-tert-butyl-3-(2,4-diklor-5-

propargyloksyfenyl)-1,3,4 

oksadiazol-2-(3H)-on 

980 g/kg 1. juli 2003 30. juni 2013 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

oksadiargyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002. 

I denne generelle vurderingen bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

alger og vannplanter. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

46 Cyazofamid 

CAS-nr. 120116-88-3 

CIPAC-nr. 653 

4-klor-2-cyano-N,N-dimetyl-

5-P-tolylimidazol -1-

sulfonamid 

935 g/kg 1. juli 2003 30. juni 2013 Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

cyazofamid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002. Ved denne samlede vurderingen 

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer, 

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot nedbrytingshastigheten for 

metabolitten CTCA i jord, særlig i nordeuropeiske områder. 

Risikoreduserende tiltak eller restriksjoner på bruk bør iverksettes der det er hensiktsmessig. 

47 2,4-DB 

CAS-nr. 94-82-6 

CIPAC-nr. 83 

4-(2,4-diklorfenoksy)-

smørsyre 

940 g/kg 1. januar 2004 31. desember 

2013 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 2,4-

DB, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. Om nødvendig bør risikoreduserende 

tiltak iverksettes. 
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48 Beta-cyflutrin 

CAS-nr. 68359-37-5 

(stereokjemi ikke 

angitt) 

CIPAC-nr. 482 

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-

diklorvinyl)-2,2-dimetyl-

syklopropankarboksylsyre 

(SR)-α-cyano- (4-fluor-3-

fenoksyfenyl)metylester 

965 g/kg 1. januar 2004 31. desember 

2013 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

Annen bruk enn på prydplanter i veksthus og til frøbeising er for tiden ikke tilstrekkelig 

dokumentert og er ikke godkjent i henhold til kriteriene i de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009. For å underbygge godkjenninger for slike 

bruksområder, må data og opplysninger som beviser at de er akseptable for konsum og for 

miljøet, framskaffes og framlegges for medlemsstatene. Dette dreier seg særlig om data som 

gjør det mulig å foreta en detaljert vurdering av risikoen ved bladbehandling utendørs og 

risikoen ved inntak i forbindelse med bladbehandling på spiselige vekster. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om beta-cyflutrin, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002. 

Ved denne samlede vurderingen 

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av leddyr utenfor målgruppen. 

Godkjenningsvilkårene bør omfatte hensiktsmessige risikoreduserende tiltak. 

49 Cyflutrin 

CAS-nr. 68359-37-5 

(stereokjemi ikke 

angitt) 

CIPAC-nr. 385 

(RS),-α-cyano-4-fluor-3-

fenoksybenzyl-

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-

diklorvinyl)-2,2-dimety-

syklopropankarboksylat 

920 g/kg 1. januar 2004 31. desember 

2013 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

Annen bruk enn på prydplanter i veksthus og til frøbeising er for tiden ikke tilstrekkelig 

dokumentert og er ikke godkjent i henhold til kriteriene i de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009. For å underbygge godkjenninger for slike 

bruksområder, må data og opplysninger som beviser at de er akseptable for konsum og for 

miljøet, framskaffes og framlegges for medlemsstatene. Dette dreier seg særlig om data som 

gjør det mulig å foreta en detaljert vurdering av risikoen ved bladbehandling utendørs og 

risikoen ved inntak i forbindelse med bladbehandling på spiselige vekster. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om cyflutrin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002. Ved denne 

samlede vurderingen 

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av leddyr utenfor målgruppen. 

Godkjenningsvilkårene bør omfatte hensiktsmessige risikoreduserende tiltak. 

50 Iprodion 

CAS-nr. 36734-19-7 

CIPAC-nr. 278 

3-(3,5-diklorfenyl)-

nisopropyl-2,4-diokso-

imidazolidin-1-karboksimid 

960 g/kg 1. januar 2004 31. desember 

2013 

Bare bruk som soppdrepende middel og nematicid kan tillates. 

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 

iprodion, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002. Ved denne samlede vurderingen 

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av 

grunnvannet når det aktive stoffet brukes ved en høyere dosering (særlig bruk i torv) på 

sur jord (pH under 6) ved sårbare klimaforhold, 
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      — skal medlemsstatene nøye vurdere risikoen for virvelløse vanndyr dersom det aktive 

stoffet anvendes i nærheten av overflatevann. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak 

iverksettes. 

51 Linuron 

CAS-nr. 330-55-2 

CIPAC-nr. 76 

3-(3,4-diklorfenyl)-1-

metoksy-1-metylurea 

900 g/kg 1. januar 2004 31. desember 

2013 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

linuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av viltlevende pattedyr, leddyr utenfor målgruppen 

og vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere. 

52 Maleinhydrasid 

CAS-nr. 123-33-1 

CIPAC-nr. 310 

6-hydroksy-2H-pyridazin-3-

on 

940 g/kg. 1. januar 2004 31. desember 

2013 

Bare bruk som vekstregulator kan tillates. 

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 

maleinhydrasid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2002. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av leddyr utenfor målgruppen og sikre at 

godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, 

— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet når det 

aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. Om nødvendig 

bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

53 Pendimetalin 

CAS-nr. 40487-42-1 

CIPAC-nr. 357 

N-(1-etylpropyl)-2,6-dinitro-

3,4-xyliden 

900 g/kg 1. januar 2004 31. desember 

2013 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

pendimetalin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

plantehelse 3. desember 2002. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer og landplanter utenfor 

målgruppen. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, 

— rette særlig oppmerksomhet mot muligheten for spredning av det aktive stoffet over korte 

avstander gjennom luften. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

54 Propineb 

CAS-nr. 12071-83-9 

(monomer), 9016-72-2 

(homopolymer) 

CIPAC-nr. 177 

polymer-sink-1,2-

propylenbis(ditiokarbamat) 

Det teknisk aktive 

stoffet skal oppfylle 

FAO-spesifi-

kasjonen. 

1. april 2004 31. mars 2014 Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

propineb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2003. Ved denne samlede vurderingen 

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av 

grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller ekstreme 

klimaforhold, 

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av små pattedyr, vann-

organismer og leddyr utenfor målgruppen. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig 

omfatte risikoreduserende tiltak, 

— bør medlemsstatene være oppmerksomme på tilfeller av forbrukernes akutte eksponering 

gjennom kosten, med henblikk på framtidige endringer av grenseverdier for restmengder, 

55 Propyzamid 

CAS-nr. 23950-58-5 

CIPAC-nr. 315 

3,5-diklor-N-(1,1-dimetyl-

prop-2-ynyl)benzamid 

920 g/kg 1. april 2004 31. mars 2014 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

propyzamid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

plantehelse 26. februar 2003. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og sikre at godkjenningsvilkårene om 

nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler og viltlevende pattedyr, særlig dersom 

stoffet anvendes i paringstiden. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

56 Mekoprop 

CAS-nr. 7085-19-0 

CIPAC-nr. 51 

(RS)-2-(4-klor-o-tolyloksy)-

propionsyre 

930 g/kg 1. juni 2004 31. mai 2014 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

mekoprop, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2003. Ved denne samlede vurderingen 

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av 

grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, 

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av leddyr utenfor målgruppen. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 
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identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 
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dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

57 Mekoprop-P 

CAS-nr. 16484-77-8 

CIPAC-nr. 475 

(R)-2-(4-klor-o-tolyloksy)-

propionsyre 

860 g/kg 1. juni 2004 31. mai 2014 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

mekoprop-P, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2003. Ved denne samlede vurderingen 

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av 

grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

58 Propikonazol 

CAS-nr. 60207-90-1 

CIPAC-nr. 408 

(±)-1-[2-(2,4-diklor-fenyl)-4-

propyl-1,3-dioksolan-2-

ylmetyl]-1H-1,2,4-triazol 

920 g/kg 1. juni 2004 31. mai 2014 Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

propikonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2003. Ved denne samlede vurderingen 

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av leddyr utenfor målgruppen 

og vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak, 

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av jordorganismer ved 

doseringer som overstiger 625 g aktivt stoff/hektar (f.eks. bruk på gressplen). 

Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak (f.eks. ordning 

med stedvis anvendelse). 

59 Trifloksystrobin 

CAS-nr. 141517-21-7 

CIPAC-nr. 617 

metyl-(E)-metoksyimino-

{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluor-m-

tolyl)etylidenaminooksyl]-o-

tolyl}acetat 

960 g/kg 1. oktober 

2003 

30. september 

2013 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

trifloksystrobin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2003. Ved denne samlede vurderingen 

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive 

stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes og/eller overvåkingsprogrammer 

innføres. 
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Godkjenningen 
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Særlige bestemmelser 

60 Karfentrazon-etyl 

CAS-nr. 128639-02.1 

CIPAC-nr. 587 

etyl-RS)-2-klor-3-[2-klor-5-

(4-difluormetyl-4,5-dihydro-

3-metyl-5okso-1H 1,2,4-

triazol-1-yl)-4-fluorfenyl]-

propionat 

900 g/kg 1. oktober 

2003 

30. september 

2013 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

karfentrazon-etyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2003. Ved denne samlede vurderingen 

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive 

stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

61 Mesotrion 

CAS-nr. 104206-8 

CIPAC-nr. 625 

2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl)-

sykloheksan-1,3-dion 

920 g/kg 

Urenheten 1-cyano-

6-(metylsulfonyl)-7-

nitro-9H-xanten-9-

on som dannes i 

produksjonen, anses 

som potensielt 

skadelig i 

toksikologisk 

sammenheng, og 

skal ha et høyeste 

innhold på 0,0002 % 

(w/w) i det tekniske 

produktet. 

1. oktober 

2003 

30. september 

2013 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

mesotrion, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2003. 

62 Fenamidon 

CAS-nr. 161326-34-7 

CIPAC-nr. 650 

(S)-5-metyl-2-metyltio-5-

fenyl-3-fenylamino-3,5-

dihydroimidazol-4-on 

975 g/kg 1. oktober 

2003 

30. september 

2013 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

fenamidon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2003. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av leddyr utenfor målgruppen, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 
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63 Isoksaflutol 

CAS-nr. 141112-29-0 

CIPAC-nr. 575 

5-syklopropyl-4-(2-

metylsulfonyl-4-

trifluormetylbenzoyl)-

isoksazol 

950 g/kg 1. oktober 

2003 

30. september 

2013 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

isoksaflutol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2003. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. Risikoreduserende tiltak eller 

overvåkingsprogrammer bør iverksettes der det er hensiktsmessig. 

64 Flurtamon 

CAS-nr. 96525-23-4 

(RS)-5-metylamino-2-fenyl-

4-(a,a,a-trifluor-m-tolyl)-

furan-3-(2H)-on 

960 g/kg 1. januar 2004 31. desember 

2013 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

flurtamon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av alger og andre vannplanter. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

65 Flufenacet 

CAS-nr. 142459-58-3 

CIPAC-nr. 588 

4'-fluor-N-isopropyl-2-[5-

(trifluormetyl)-1,3,4-

tiadiazol-2-yloksy]acetanilid 

950 g/kg 1. januar 2004 31. desember 

2013 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

flufenacet, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av alger og vannplanter, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 
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66 Jodsulfuron 

CAS-nr. 185119-76-0 

(opprinnelig stoff) 

144550-36-7 

(jodsulfuron-

metylnatrium) 

CIPAC-nr. 634 

(opprinnelig stoff) 

634.501 (jodsulfuron-

metylnatrium) 

4-jod-2-[3-(4-metoksy-6-

metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-

ureidosulfonyl]benzoat 

910 g/kg 1. januar 2004 31. desember 

2013 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

jodsulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet med 

jodsulfuron og dets metabolitter når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare 

jord- og/eller klimaforhold, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannplanter. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

67 Dimetenamid-p 

CAS-nr. 163515-14-8 

CIPAC-nr. 638 

S-2-klor-N-(2,4-dimetyl-3-

tienyl)-N-(2-metoksy-1-

metyletyl)-acetamid 

890 g/kg (foreløpig 

verdi basert på et 

forsøksanlegg) 

1. januar 2004 31. desember 

2013 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

dimetenamid-p, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet med 

metabolitter av dimetenamid-p særlig når det aktive stoffet anvendes i områder med 

sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av økosystemer i vann, særlig vannplanter. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette 

Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt. 

68 Pikoksystrobin 

CAS-nr. 117428-22-5 

CIPAC-nr. 628 

metyl-(E)-3-metoksy-2-{2-

[6-(trifluormetyl)-2- 

pyridyloksymetyl]fenyl}-

akrylat 

950 g/kg (foreløpig 

verdi basert på et 

forsøksanlegg) 

1. januar 2004 31. desember 

2013 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

pikoksystrobin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av jordorganismer, 
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      — rette særlig oppmerksomhet mot vern av økosystemer i vann. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette 

Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt. 

69 Fostiazat 

CAS-nr. 98886-44-3 

CIPAC-nr. 585 

(RS)-S-sec-butyl-O-etyl 2-

okso-1,3-tiazolidin-3-

ylfosfonotioat 

930 g/kg 1. januar 2004 31. desember 

2013 

Bare bruk som insektmiddel eller nematicid kan tillates. 

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 

fostiazat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen bør 

medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler og viltlevende pattedyr, særlig dersom 

stoffet anvendes i paringstiden, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av jordorganismer utenfor målgruppen. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. For å redusere den potensielle risikoen 

for småfugler skal det i produktgodkjenningene være krav om at granulatet arbeides grundig 

ned i jorden. 

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette 

Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt. 

70 Siltiofam 

CAS-nr. 175217-20-6 

CIPAC-nr. 635 

N-allyl-4,5-dimetyl-2-

(trimetylsilyl)tiofen-3-

karboksamid 

950 g/kg 1. januar 2004 31. desember 

2013 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

Annen bruk enn til frøbeising er for tiden ikke tilstrekkelig dokumentert av data. For å 

underbygge godkjenninger for slike bruksområder, må data og opplysninger som beviser at de 

er akseptable for forbrukerne, brukere og miljøet, framskaffes og framlegges for medlems-

statene. 

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 

siltiofam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere. Om nødvendig bør 

risikoreduserende tiltak iverksettes. 



   

 

2
.5

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 3

5
/7

3
 

 
Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

71 Coniothyrium minitans 

Stamme CON/M/ 

91-08 (DSM 9660) 

CIPAC-nr. 614 

Ikke relevant Se den sammen-

fattende rapporten 

for nærmere 

opplysninger om 

renhet og produk-

sjonskontroll 

1. januar 2004 31. desember 

2013 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

Ved godkjenning skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

Coniothyrium minitans, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité 

for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. 

Ved denne samlede vurderingen 

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot sikkerheten for brukere og 

arbeidstakere og sørge for at godkjenningsvilkårene omfatter hensiktsmessige vernetiltak. 

72 Molinat 

CAS-nr. 2212-67-1 

CIPAC-nr. 235 

S-etylazepan-1-karbotioat, 

S-etylperhydroaze-pin-1-

karbotioat, 

S-etyl-perhydroazepin-1-

tiokarboksilat 

950 g/kg 1. august 2004 31. juli 2014 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

molinat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen 

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av 

grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, 

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot muligheten for spredning av det 

aktive stoffet over korte avstander gjennom luften. 

73 Tiram 

CAS-nr. 137-26-8 

CIPAC-nr. 24 

tetrametyltiuramdisulfid, 

bis-(dimetyltiokarbamoyl)-

disulfid 

960 g/kg 1. august 2004 31. juli 2014 Bare bruk som soppdrepende middel eller repellent kan tillates. 

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 

tiram, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen 

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer. Om 

nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes, 

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av små pattedyr og fugler når 

stoffet brukes til frøbeising om våren. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak 

iverksettes. 
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74 Ziram 

CAS-nr. 137-30-4 

CIPAC-nr. 31 

sink-bis(dimetylditio-

karbamat) 

950 g/kg (FAO-

spesifikasjon) 

Arsen: høyst 

250 mg/kg 

Vann: høyst 1,5 % 

1. august 2004 31. juli 2014 Bare bruk som soppdrepende middel eller repellent kan tillates. 

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 

ziram, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. juli 2003. Ved denne samlede vurderingen 

— bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av leddyr utenfor målgruppen 

og vannorganismer. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes, 

— bør medlemsstatene være oppmerksomme på tilfeller av forbrukernes akutte eksponering 

gjennom kosten, med henblikk på framtidige endringer av grenseverdier for restmengder. 

75 Mesosulfuron 

CAS-nr. 400852-66-6 

CIPAC-nr. 441 

2-[(4,6-dimetoksypyrimidin-

2-ylkarbamoyl)sulfamoyl]-α-

(metansulfonamid)-p-

toluensyre 

930 g/kg 1. april 2004 31. mars 2014 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

mesosulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. oktober 2003. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannplanter, 

— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet med 

mesosulfuron og dets metabolitter når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare 

jord- og/eller klimaforhold. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

76 Propoksykarbason 

CAS-nr. 145026-81-9 

CIPAC-nr. 655 

2(4,5-dihydro-4-metyl-5-

okso-3-propoksy-1H-1,2,4-

triazol-1-yl)-karboksamido-

sulfonylbenzo-syremetylester 

≥ 950 g/kg (uttrykt 

som propoksy-

karbason-natrium) 

1. april 2004 31. mars 2014 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

propoksykarbason, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. oktober 2003. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet med 

propoksykarbason og dets metabolitter når det aktive stoffet anvendes i områder med 

sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av økosystemer i vann, særlig vannplanter. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 
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77 Zoksamid 

CAS-nr. 156052-68-5 

CIPAC-nr. 640 

(RS)-3,5-diklor-N-(3-klor-1-

etyl-1-metylacetonyl)-p-

toluamid 

950 g/kg 1. april 2004 31. mars 2014 Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

zoksamid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. oktober 2003. 

78 Klorprofam 

CAS-nr. 101-21-3 

CIPAC-nr. 43 

isopropyl-3-

klorfenylkarbamat 

975 g/kg 1. februar 2005 31. januar 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel og spiringshemmer kan tillates. 

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 

klorprofam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. november 2003. Ved denne samlede vurderingen bør 

medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere, forbrukere og leddyr 

utenfor målgruppen. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

79 Benzosyre 

CAS-nr. 65-85-0 

CIPAC-nr. 622 

benzosyre 990 g/kg 1. juni 2004 31. mai 2014 Bare bruk som desinfeksjonsmiddel kan tillates. 

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 

benzosyre, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. november 2003. 

80 Flazasulfuron 

CAS-nr. 104040-78-0 

CIPAC-nr. 595 

1-(4,6-dimetoksypyrimidin-

2-yl)-3-(3-trifluormetyl-2-

pyridylsulfonyl)urea 

940 g/kg 1. juni 2004 31. mai 2014 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

flazasulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. november 2003. Ved denne samlede vurderingen bør 

medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet når det 

aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannplanter. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette 

Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt. 
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81 Pyraklostrobin 

CAS-nr. 175013-18-0 

CIPAC-nr. 657 

metyl-N-(2-{[1-(4-

klorfenyl)-1H-pyrazol-3-

yl]oksymetyl}fenyl) N-

metoksykarbamat 

975 g/kg 

Urenheten dimetyl-

sulfat (DMS) som 

dannes i produk-

sjonen, anses som 

potensielt skadelig i 

toksikologisk 

sammenheng, og 

skal ikke overstige 

0,0001 % av det 

tekniske produktet. 

1. juni 2004 31. mai 2014 Bare bruk som soppdrepende middel eller vekstregulerende middel kan tillates. 

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 

pyraklostrobin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. november 2003. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer, særlig fisk, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av landleddyr og meitemarker. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette 

Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt. 

82 Kinoksyfen 

CAS-nr. 124495-18-7 

CIPAC-nr. 566 

5, 7-diklor-4-(ρ-fluorfen-

oksy) kinolin 

970 g/kg 1. september 

2004 

31. august 

2014 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

kinoksyfen, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. november 2003. 

Medlemsstatene bør rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer. Om nødvendig 

skal risikoreduserende tiltak iverksettes og overvåkingsprogrammer innføres i sårbare 

områder. 

83 Alfa-cypermetrin 

CAS-nr. 67375-30-8 

CIPAC-nr. 

Racemat som omfatter 

(S)-α-cyano-3-fenoksy-

benzyl-(1R)-cis-3-(2,2-

diklorvinyl)-2,2-dimetyl-

syklopropan-karboksylat 

og 

(R)-α-cyano-3-fenoksy-

benzyl-(1S)-cis-3-(2,2-

diklorvinyl)-2,2-dimetyl-

syklopropan-karboksylat 

(= cis-2 isomerpar av 

cypermetrin) 

930 g/kg cis-2 1. mars 2005 28. februar 

2015 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 alfa-

cypermetrin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. februar 2004. Ved denne samlede vurderingen 

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer, bier og 

leddyr utenfor målgruppen og sikre at godkjenningsvilkårene omfatter risikoreduserende 

tiltak, 

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og sikre at 

godkjenningsvilkårene omfatter hensiktsmessige vernetiltak. 
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84 Benalaksyl 

CAS-nr. 71626-11-4 

CIPAC-nr. 416 

metyl-N-fenylacetyl-N-2, 6-

xylyl-DL-alaninat 

960 g/kg 1. mars 2005 28. februar 

2015 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

benalaksyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. februar 2004. Ved denne generelle vurderingen bør 

medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet 

når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. 

Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

85 Bromoksynil 

CAS-nr. 1689-84-5 

CIPAC-nr. 87 

3,5-dibrom-4-

hydroksybenzonitril 

970 g/kg 1. mars 2005 28. februar 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

bromoksynil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. februar 2004. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler og viltlevende pattedyr, særlig 

dersom stoffet brukes om vinteren, og av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om 

nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

86 Desmedifam 

CAS-nr. 13684-56-5 

CIPAC-nr. 477 

etyl 3′-fenylkarbamoyl-

oksykarbanilat 

etyl 3-fenylkarbamyl-

oksyfenylkarbamat 

Min. 970 g/kg 1. mars 2005 28. februar 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

desmedifam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. februar 2004. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer og meitemarker. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

87 Ioksynil 

CAS-nr. 13684-83-4 

CIPAC-nr. 86 

4-hydroksy-3,5-di-

iodobenzonitril 

960 g/kg 1. mars 2005 28. februar 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

ioksynil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. februar 2004. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler og viltlevende pattedyr, særlig 

dersom stoffet brukes om vinteren, og av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om 

nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 



   

 

N
r. 3

5
/7

8
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
.5

.2
0
1

9
 

 
Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

88 Fenmedifam 

CAS-nr. 13684-63-4 

CIPAC-nr. 77 

metyl 3-(3-metyl-

karbaniloyloksy)karbanilat, 

3-metoksykarbon-

ylaminofenyl 3′-

metylkarbanilat 

Min. 970 g/kg 1. mars 2005 28. februar 

2015 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

fenmedifam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. februar 2004. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer. Godkjennings-

vilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

89 Pseudomonas 

chlororaphis 

Stamme: MA 342 

CIPAC-nr. 574 

Ikke relevant Gjæringsproduktets 

innhold av den 

sekundære 

metabolitten 2,3-

deepoksy-2,3-

didehydro-rizoksin 

(DDR) skal ikke 

overstige LOQ  

(2 mg/l) på 

utformings-

tidspunktet. 

1. oktober 

2004 

30. september 

2014 

Bare bruk som soppdrepende middel ved frøbeising i lukkede frøbeisemaskiner kan tillates. 

Ved godkjenning skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

Pseudomonas chlororaphis, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 30. mars 2004. 

Ved denne samlede vurderingen bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

brukere og arbeidstakere. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

90 Mepanipyrim 

CAS-nr. 110235-47-7 

CIPAC-nr. 611 

N-(4-metyl-6-prop-1-

ynylpyrimidin-2-yl)anilin 

960 g/kg 1. oktober 

2004 

30. september 

2014 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

mepanipyrim, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 30. mars 2004. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

vannorganismer. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

91 Acetamiprid 

CAS-nr. 160430-64-8 

CIPAC-nr. ennå ikke 

tildelt 

(E)-N1-[(6-klor-3-

pyridyl)metyl]-N2-cyano-

N1-metylacetamidin 

≥ 990 g/kg 1. januar 2005 31. desember 

2014 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

acetamiprid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 29. juni 2004. 

Ved denne samlede vurderingen bør medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot arbeidstakeres eksponering, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 
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92 Tiakloprid 

CAS-nr. 111988-49-9 

CIPAC-nr. 631 

(Z)-N-{3-[(6-klor-3-

pyridinyl)metyl]-1,3-

tiazolan-2-yliden}cyanamid 

≥ 975 g/kg 1. januar 2005 31. desember 

2014 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

tiakloprid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 29. juni 2004. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av leddyr utenfor målgruppen, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer, 

— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet når det 

aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

93 Ampelomyces 

quisqualis 

Stamme: AQ 10 

Kultursamling  

nr. CNCM I-807 

CIPAC-nr. 

Ikke tildelt 

Ikke relevant  1. april 2005 31. mars 2015 Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

Ved godkjenning skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

Ampelomyces quisqualis, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 8. oktober 2004. 

94 Imazosulfuron 

CAS-nr. 122548-33-8 

CIPAC-nr. 590 

1-(2-klorimidazo[1,2-

α]pyridin-3-ylsul-fonyl)-3-

(4,6-dimetoksypyrimidin-2-

yl)urea 

≥ 980 g/kg 1. april 2005 31. mars 2015 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

imazosulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 8. oktober 2004. 

Ved denne samlede vurderingen bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

vannplanter og landplanter utenfor målgruppen. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak 

iverksettes. 

95 Laminarin 

CAS-nr. 9008-22-4 

CIPAC-nr. 671 

(1→3)-β-D-glukan 

(i henhold til IUPAC og 

IUBs felleskomité for 

biokjemisk nomenklatur) 

≥ 860 g/kg tørrstoff 1. april 2005 31. mars 2015 Bare bruk som middel for å utløse plantens selvforsvar kan tillates. 

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 

laminarin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 8. oktober 2004. 
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96 Metoksyfenozid 

CAS-nr. 161050-58-4 

CIPAC-nr. 656 

N-tert-butyl-N′-(3-metoksy-

o-toluoyl)-3,5-xylohydrazid 

≥ 970 g/kg 1. april 2005 31. mars 2015 Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

metoksyfenozid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 8. oktober 2004. 

Ved denne samlede vurderingen bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

land- og vannleddyr utenfor målgruppen. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

97 S-metolaklor 

CAS-nr. 87392-12-9 

(S-isomer) 

178961-20-1 (R-

isomer) 

CIPAC-nr. 607 

Blanding av: 

(aRS, 1 S)-2-klor-N-(6-etyl-

o-tolyl)-N-(2-metoksy-1-

metyletyl)acetamid (80-

100 %) 

og 

(aRS, 1 R)-2-klor-N-(6-etyl-

o-tolyl)-N-(2-metoksy-1-

metyletyl)acetamid (20-0 %) 

≥ 960 g/kg 1. april 2005 31. mars 2015 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 S-

metolaklor, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 8. oktober 2004. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet, særlig av 

det aktive stoffet og dets metabolitter CGA 51202 og CGA 354743, når det aktive stoffet 

anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannplanter. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

98 Gliocladium 

catenulatum 

Stamme: J1446 

Kultursamling nr. 

DSM 9212 

CIPAC-nr. 

Ikke tildelt 

Ikke relevant  1. april 2005 31. mars 2015 Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

Ved godkjenning skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

Gliocladium catenulatum, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 30. mars 2004. 

Ved denne samlede vurderingen bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

brukere og arbeidstakere. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 
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99 Etoksazol 

CAS-nr. 153233-91-1 

CIPAC-nr. 623 

(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-

difluorfenyl)-4,5-dihydro-

1,3-oksazol-4-yl]fenetol 

≥ 948 g/kg 1. juni 2005 31. mai 2015 Bare bruk som middmiddel kan tillates. 

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 

etoksazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2004. 

Ved denne samlede vurderingen bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

vannorganismer. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

100 Tepraloksydim 

CAS-nr. 149979-41-9 

CIPAC-nr. 608 

(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-

klorallyloksyimino]propyl}-

3-hydroksy-5-perhydro-

pyran-4-ylsykloheks-2- 

en-1-on 

≥ 920 g/kg 1. juni 2005 31. mai 2015 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

tepraloksydim, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. desember 2004. 

Ved denne samlede vurderingen bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

landleddyr utenfor målgruppen. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

101 Klortalonil 

CAS-nr. 1897-45-6 

CIPAC-nr. 288 

tetraklorisoftalonitril 985 g/kg 

– Heksaklorbenzen: 

høyst 0,04 g/kg 

– Dekaklorbifenyl: 

høyst 0,03 g/kg 

1. mars 2006 28. februar 

2016 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

klortalonil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. februar 2005. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

— vannorganismer, 

— grunnvannet, særlig med hensyn til det aktive stoffet og dets metabolitter R417888 og 

R611965 (SDS46851), når stoffet brukes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. 

Bruksvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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102 Klortoluron 

(stereokjemi ikke 

angitt) 

CAS-nr. 15545-48-9 

CIPAC-nr. 217 

3-(3-klor-p-tolyl)-1,1-

dimetylurea 

975 g/kg 1. mars 2006 28. februar 

2016 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

klortoluron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. februar 2005. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet 

anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. Godkjenningsvilkårene bør om 

nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

103 Cypermetrin 

CAS-nr. 52315-07-8 

CIPAC-nr. 332 

(RS)-α-cyano-3-

fenoksybenzyl-(1RS)-cis, 

trans-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-

dimetylsyklopropan-

karboksylat 

(4 isomerpar: cis-1, cis-2, 

trans-3, trans-4) 

900 g/kg 1. mars 2006 28. februar 

2016 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

cypermetrin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. februar 2005. Ved denne samlede vurderingen 

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannplanter, bier og leddyr 

utenfor målgruppen. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak, 

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet brukernes sikkerhet. Godkjennings-

vilkårene bør om nødvendig omfatte vernetiltak. 

104 Daminozid 

CAS-nr. 1596-84-5 

CIPAC-nr. 330 

N-dimetylamino-

sukkinamsyre 

990 g/kg 

Urenheter: 

– N-nitrosodimetyl-

amin: høyst  

2,0 mg/kg 

– 1,1-dimetyl-

hydrazid: høyst 

30 mg/kg 

1. mars 2006 28. februar 

2016 

DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel i ikke-spiselige vekster kan tillates. 

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 

daminozid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. februar 2005. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukernes og arbeidstakernes 

sikkerhet når de returnerer til det behandlede området. Godkjenningsvilkårene bør om 

nødvendig omfatte vernetiltak. 
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105 Tiofanatmetyl 

(stereokjemi ikke 

angitt) 

CAS-nr. 23564-05-8 

CIPAC-nr. 262 

dimetyl-4,4′-(o-fenylen)-

bis(3-tioallofanat) 

950 g/kg 1. mars 2006 28. februar 

2016 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

tiofanatmetyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. februar 2005. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer, meitemarker og 

andre makroorganismer i jorden. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

106 Tribenuron 

CAS-nr. 106040-48-6 

(tribenuron) 

CIPAC-nr. 546 

2-[4-metoksy-6-metyl-1,3,5-

triazin-2-yl(metyl)-

karbamoylsulfamoyl]-

benzosyre 

≥950 g/kg (uttrykt 

som tribenuron-

metyl) 

1. mars 2006 28. februar 

2016 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

tribenuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. februar 2005. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av landplanter utenfor målgruppen, 

høyerestående vannplanter og grunnvann under sårbare forhold. Godkjenningsvilkårene bør 

om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

107 MCPA 

CAS-nr. 94-74-6 

CIPAC-nr. 2 

4-klor-o-tolyloksyeddiksyre ≥ 930 g/kg 1. mai 2006 30. april 2016 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

MCPA, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2005. 

Medlemsstatene bør rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av 

grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. 

Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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      Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer og sikre at 

godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel 

buffersoner. 

108 MCPB 

CAS-nr. 94-81-5 

CIPAC-nr. 50 

4-(4-klor-o-

tolyloksy)smørsyre 

≥ 920 g/kg 1. mai 2006 30. april 2016 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

MCPB, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. april 2005. 

Medlemsstatene bør rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av 

grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. 

Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer og sikre at 

godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel 

buffersoner. 

109 Bifenazat 

CAS-nr. 149877-41-8 

CIPAC-nr. 736 

isopropyl-2-(4-metoksy-

bifenyl-3-yl)hydrazinformat 

≥ 950 g/kg 1. desember 

2005 

30. november 

2015 

DEL A 

Bare bruk som middmiddel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

bifenazat for annen bruk enn på prydplanter i veksthus, skal de rette særlig oppmerksomhet 

mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle 

nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

bifenazat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. juni 2005. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

110 Milbemektin 

Milbemektin er en 

blanding av M.A3 og 

M.A4 

CAS-nr. 

M.A3: 51596-10-2 

M.A4: 51596-11-3 

CIPAC-nr. 660 

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-

(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,2

0R,21R,24S)-21,24-

dihydroksy-5′,6′,11,13,22-

pentametyl-3,7,19-

trioksatetrasyklo[15.6.1.14,8.

020,24] pentakosa-

10,14,16,22-tetraen-6-spiro-

2′-tetrahydropyran-2-on 

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-

(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,2

0R,21R,24S)-6′-etyl-21,24-

dihydroksy-5′,11,13,22-

tetrametyl-3,7,19-

trioksatetrasyklo[15.6.1. 

14,8020,24] pentakosa-

10,14,16,22-tetraen-6-spiro-

2′-tetrahydropyran-2-on 

≥ 950 g/kg 1. desember 

2005 

30. november 

2015 

DEL A 

Bare bruk som middmiddel eller insektmiddel kan tillates. 

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 

milbemektin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. juni 2005. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

vannorganismer. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

111 Klorpyrifos 

CAS-nr. 2921-88-2 

CIPAC-nr. 221 

O,O-dietyl-O-3,5,6-triklor-2-

pyridyltiofosfat 

≥ 970 g/kg 

Urenheten O,O,O,O-

tetraetyl-ditiopy-

rofosfat (sulfotep) 

ble ansett som 

potensiell skadelig i 

toksikologisk 

sammenheng, og et 

høyeste innhold på  

3 g/kg er fastsatt. 

1. juli 2006 30. juni 2016 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

klorpyrifos, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. juni 2005. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, vann-

organismer, bier og leddyr utenfor målgruppen og sikre at godkjenningsvilkårene om 

nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner. 

Medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

risikovurderingen for fugler og pattedyr. De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til 

grunn for oppføringen av klorpyrifos i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for 

Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

112 Klorpyrifosmetyl 

CAS-nr. 5598-13-0 

CIPAC-nr. 486 

O,O-dimetyl-O-3,5,6-triklor-

2-pyridyltiofosfat 

≥ 960 g/kg 

Urenhetene 

O,O,O,O-tetrametyl-

ditiopyrofosfat 

(sulfotemp) og 

OOO-trimetyl-O-

(3,5,6-triklor-2-

pyridinyl) ditiofosfat 

(sulfotemp-ester) ble 

ansett som potensielt 

skadelige i toksiko-

logisk sammenheng, 

og et høyeste innhold 

på 5 g/kg er fastsatt 

for hver urenhet. 

1. juli 2006 30. juni 2016 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

klorpyrifos-metyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. juni 2005. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, 

vannorganismer, bier og leddyr utenfor målgruppen og sikre at godkjenningsvilkårene om 

nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner. 

Medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

risikovurderingen for fugler og pattedyr ved utendørs bruk. De skal sørge for at de melderne 

hvis søknad lå til grunn for oppføringen av klorpyrifosmetyl i dette vedlegg, framlegger disse 

undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

113 Maneb 

CAS-nr. 12427-38-2 

CIPAC-nr. 61 

manganetylenbis 

(ditiokarbamat) (polymer) 

≥ 860 g/kg 

Urenheten 

etylentiourea som 

dannes i produk-

sjonen, anses som 

potensielt skadelig i 

toksikologisk 

sammenheng, og 

skal ikke overstige 

0,5 % av innholdet 

av maneb. 

1. juli 2006 30. juni 2016 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

maneb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. juni 2005. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av 

grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller ekstreme 

klimaforhold. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot restmengdene i næringsmidler og 

vurdere forbrukernes eksponering gjennom kosten. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, vann-

organismer og leddyr utenfor målgruppen og sikre at godkjenningsvilkårene omfatter 

risikoreduserende tiltak. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet risikovur-

deringen for fugler og pattedyr og for utviklingstoksisitet. 

De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av maneb i dette 

vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

114 Mankozeb 

CAS-nr. 8018-01-7 

(tidligere 8065-67-5) 

CIPAC-nr. 34 

Manganetylenbis(ditiokarba-

mat) (polymer)kompleks 

med sinksalt 

≥ 800 g/kg 

Urenheten 

etylentiourea som 

som dannes i 

produksjonen, anses 

som potensielt 

skadelig i 

toksikologisk 

sammenheng, og 

skal ikke overstige 

0,5 % av innholdet 

av mankozeb. 

1. juli 2006 30. juni 2016 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

mankozeb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. juni 2005. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av 

grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller ekstreme 

klimaforhold. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot restmengdene i næringsmidler og 

vurdere forbrukernes eksponering gjennom kosten. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, vann-

organismer og leddyr utenfor målgruppen og sikre at godkjenningsvilkårene omfatter 

risikoreduserende tiltak. 

Medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

risikovurderingen for fugler og pattedyr og for utviklingstoksisitet. 

De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av mankozeb i dette 

vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

115 Metiram 

CAS-nr. 9006-42-2 

CIPAC-nr. 478 

Ammoniumsinketylenbis-

(ditiokarbamat) — poly-

[etylenbis(tiuramdisulfid)] 

≥ 840 g/kg 

Urenheten etylen-

tiourea som dannes i 

produksjonen, anses 

som potensielt 

skadelig i toksiko-

logisk sammenheng, 

og skal ikke 

overstige 0,5 % av 

innholdet av 

metiram. 

1. juli 2006 30. juni 2016 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

metiram, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. juni 2005. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av 

grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller ekstreme 

klimaforhold. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot restmengdene i næringsmidler og 

vurdere forbrukernes eksponering gjennom kosten. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, 

vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen og sikre at godkjenningsvilkårene omfatter 

risikoreduserende tiltak. 

Medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

risikovurderingen for fugler og pattedyr. De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til 

grunn for oppføringen av metiram i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for 

Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

116 Oksamyl 

CAS-nr. 23135-22-0 

CIPAC-nr. 342 

N,N-dimetyl-2-metyl-

karbamyloksyimino-2-

(metyltio)acetamid 

970 g/kg 1. august 2006 31. juli 2016 DEL A 

Bare bruk som nematicid og insektmiddel kan tillates. 

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 

oksamyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. juli 2005. Ved denne samlede vurderingen 

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler og pattedyr, 

meitemarker, vannorganismer, overflatevann og grunnvann under sårbare forhold. 

Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, 

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot brukernes sikkerhet. Godkjennings-

vilkårene bør om nødvendig omfatte vernetiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

risikovurderingen for forurensning av grunnvannet i sur jord og for fugler, pattedyr og 

meitemarker. De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av 

oksamyl i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter 

godkjenningen. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

117 1-metylsyklopropen (et 

vanlig ISO-navn vil 

ikke bli vurdert for 

dette aktive stoffet) 

CAS-nr. 3100-04-7 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

1-metylsyklopropen ≥ 960 g/kg 

Urenhetene 1-klor-2-

metylpropen og 3-

klor-2-metylpropen 

som dannes i 

produksjonen, er 

potensielt skadelige i 

toksikologisk 

sammenheng, og 

hver urenhet skal 

ikke overstige 

0,5 g/kg i det 

tekniske materialet. 

1. april 2006 31. mars 2016 DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel ved lagring i lukkede lagre etter innhøsting kan 

tillates. 

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 1-

metylsyklopropen, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. september 2005. 

118 Forklorfenuron 

CAS-nr. 68157-60-8 

CIPAC-nr. 633 

1-(2-klor-4-pyridinyl)-3-

fenylurea 

≥ 978 g/kg 1. april 2006 31. mars 2016 DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

forklorfenuron for annen bruk enn på kiwiplanter, skal de rette særlig oppmerksomhet mot 

kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige 

data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

forklorfenuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. september 2005. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

potensialet for forurensning av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med 

sårbare jord- og/eller klimaforhold. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

119 Indoksakarb 

CAS-nr. 173584-44-6 

CIPAC-nr. 612 

metyl (S)-N-[7-klor-2,3,4a,5-

tetrahydro-4a-

(metoksykarbonyl)indeno[1,

2-e][1,3,4]oksadiazin-2-

ylkarbonyl]-4′-

(trifluormetoksy)karbanilat 

TC (teknisk 

materiale): 

≥ 628 g/kg 

indoksakarb 

1. april 2006 31. mars 2016 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

indoksakarb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. september 2005. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

vannorganismer. 

Bruksvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

120 Warfarin 

CAS-nr. 81-81-2 

CIPAC-nr. 70 

(RS)-4-hydroksy-3-(3-okso-

1-fenylbutyl)kumarin-3-(α-

acetonyl-benzyl)-4-

hydroksykumarin 

≥ 990 g/kg 1. oktober 

2006 

30. september 

2013 

DEL A 

Bare bruk som rottegift i form av bearbeidet lokkestoff som om nødvendig plasseres i særskilt 

konstruerte beholdere, er tillatt. 

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 

warfarin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. september 2005. Ved denne samlede vurderingen bør 

medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere, fugler og pattedyr utenfor 

målgruppen. 

Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 

121 Klotianidin 

CAS-nr. 210880-92-5 

CIPAC-nr. 738 

(E)-1-(2-klor-1,3-tiazol-5-

ylmetyl)-3-metyl-2-

nitroguanidin 

≥ 960 g/kg 1. august 2006 31. juli 2016 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

Organismer utenfor målgruppen, særlig honningbier, skal ved bruk til frøbeising vernes på 

følgende måte: 

— overflatebehandlingen av frø skal skje bare i profesjonelle anlegg for frøbeising, I 

anleggene skal de beste tilgjengelige teknikker benyttes for å sikre at det frigis så lite støv 

som mulig under bruk, lagring og transport, 

— det skal brukes hensiktsmessig utstyr til radsåing for å sikre at middelet arbeides grundig 

ned i jorden samt minske spill og utslipp av støv så mye som mulig. 

Medlemsstatene skal sikre at 

— etiketten for de beisede frøene inneholder en opplysning om at frøene er behandlet med 

klotianidin, og angir de risikoreduserende tiltak i henhold til godkjenningen, 

— godkjenningsvilkårene, særlig ved bruk av sprøyting, skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak for å verne honningbier, 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — det ved behov innføres egnede overvåkingsprogrammer for å fastsette honningbienes 

faktiske eksponering for klotianidin i områder der bier i stor utstrekning trekker, eller som 

hyppig brukes av birøktere. 

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 

klotianidin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. januar 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for frøspisende fugler og pattedyr når stoffet 

brukes til frøbeising. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

122 Petoksamid 

CAS-nr. 106700-29-2 

CIPAC-nr. 655 

2-klor-N-(2-etoksyetyl)-N-

(2-metyl-1-fenylprop-1-

enyl)acetamid 

≥ 940 g/kg 1. august 2006 31. juli 2016 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

petoksamid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. januar 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannmiljøet, særlig høyerestående vannplanter. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette 

Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

123 Klodinafop 

CAS-nr. 114420-56-3 

CIPAC-nr. 683 

(R)-2-[4-(5-klor-3-fluor- 2 

pyridyloksy)-fenoksy]-

propionsyre 

≥ 950 g/kg (uttrykt 

som klodinafop-

propargyl) 

1. februar 2007 31. januar 

2017 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

klodinafop, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. januar 2006. 

124 Pirimikarb 

CAS-nr. 23103-98-2 

CIPAC-nr. 231 

2-dimetylamino-5,6-

dimetylpyrimidin-4-yl-

dimetylkarbamat 

≥ 950 g/kg 1. februar 2007 31. januar 

2017 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

pirimikarb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. januar 2006. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot sikkerheten for brukere og sørge for at 

det i bruksvilkårene er fastsatt bruk av egnet personlig verneutstyr. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer og sikre at 

godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel 

buffersoner. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

vurderingen av langtidsrisikoen for fugler og potensialet for forurensning av grunnvannet, 

særlig med hensyn til metabolitten R35140. De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til 

grunn for oppføringen av pirimikarb i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for 

Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

125 Rimsulfuron 

CAS-nr. 122931-48-0 

(rimsulfuron) 

CIPAC-nr. 716 

1-(4-6 dimetoksypyrimidin-

2-yl)-3-(3-etylsulfonyl-2-

pyridylsulfonyl)-urea 

≥960 g/kg (uttrykt 

som rimsulfuron) 

1. februar 2007 31. januar 

2017 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

rimsulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. januar 2006. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot vern av planter utenfor målgruppen og 

grunnvann under sårbare forhold. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

126 Tolklofosmetyl 

CAS-nr. 57018-04-9 

CIPAC-nr. 479 

O-2,6-diklor-p-tolyl-O,O-

dimetylfosfortioat 

O-2,6-diklor-4-metylfenyl-

O,O-dimetylfosfortioat 

≥ 960 g/kg 1. februar 2007 31. januar 

2017 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

tolklofosmetyl for annen bruk enn behandling av settepoteter og jordbehandling før utplanting 

av salat i veksthus, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger 

foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

tolklofosmetyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. januar 2006. 

127 Tritikonazol 

CAS-nr. 131983-72-7 

CIPAC-nr. 652 

(±)-(E)-5-(4-klorbenzyliden)-

2,2-dimetyl-1-(1H-1,2,4-

triazol-1-ylmetyl)-

syklopentanol 

≥ 950 g/kg 1. februar 2007 31. januar 

2017 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

tritikonazol for annen bruk enn frøbeising, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i 

artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og 

opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

tritikonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. januar 2006. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere. Godkjenningsvilkårene bør om 

nødvendig omfatte vernetiltak, 
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Særlige bestemmelser 

      — rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet, særlig fra 

det svært persistente aktive stoffet og dets metabolitt RPA 406341, i sårbare områder, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av frøspisende fugler (langtidsrisiko). 

Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

risikovurderingen for frøetende fugler (langtidsrisiko). De skal sørge for at melderen hvis 

søknad lå til grunn for oppføringen av tritikonazol i dette vedlegg, framlegger disse 

undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

128 Dimoksystrobin 

CAS-nr. 149961-52-4 

CIPAC-nr. 739 

(E)-o-(2,5-

dimetylfenoksymetyl)-2-

metoksyimino-N-

metylfenylacetamid 

≥ 980 g/kg 1. oktober 

2006 

30. september 

2016 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

dimoksystrobin for innendørs bruk, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i 

artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og 

opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

dimoksystrobin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. januar 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes 

under forhold der avlingens oppfangingsfaktor er lav, eller i områder med sårbare jord- 

og/eller klimaforhold, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas 

— en detaljert risikovurdering for fugler og pattedyr med hensyn til det utformede aktive 

stoffet, 
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IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — en omfattende risikovurdering for vann med hensyn til den høye kroniske risikoen for fisk 

og virkningen av potensielle risikoreduserende tiltak, der det tas særlig hensyn til 

avrenning og drenering. 

De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av dimoksystrobin i 

dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter 

godkjenningen. 

129 Klopyralid 

CAS-nr. 1702-17-6 

CIPAC-nr. 455 

3,6-diklorpyridin-2-

karboksylsyre 

≥ 950 g/kg 1. mai 2007 30. april 2017 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

klopyralid for annen bruk enn om våren, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i 

artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og 

opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

klopyralid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. april 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av planter utenfor målgruppen og grunnvann under sårbare forhold. Godkjennings-

vilkårene bør omfatte risikoreduserende tiltak og det bør om nødvendig gjennomføres 

overvåkingsprogrammer for å påvise mulig forurensing av grunnvannet i sårbare områder. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

resultatene som gjelder dyrs stoffskifte. De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til 

grunn for oppføringen av klopyralid i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for 

Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

130 Cyprodinil 

CAS-nr. 121522-61-2 

CIPAC-nr. 511 

(4-syklopropyl-6-metyl-

pyrimidin-2-yl)-fenyl-amin 

≥ 980 g/kg 1. mai 2007 30. april 2017 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

cyprodinil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. april 2006. 
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IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og sørge for at det i bruksvilkårene er 

fastsatt bruk av egnet personlig verneutstyr, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr og vannorganismer. 

Godkjenningsvilkårene bør omfatte risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

risikovurderingen for fugler og pattedyr og for mulig forekomst av restmengder av 

metabolitten CGA 304075 i næringsmidler av animalsk opprinnelse. De skal sørge for at de 

melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av cyprodinil i dette vedlegg, framlegger 

disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

131 Fosetyl 

CAS-nr. 15845-66-6 

CIPAC-nr. 384 

etylhydrogenfosfonat ≥ 960 g/kg (uttrykt 

som fosetyl-Al) 

1. mai 2007 30. april 2017 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

fosetyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. april 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, vannorganismer og leddyr 

utenfor målgruppen. 

Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, for eksempel 

buffersoner. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

risikovurderingen for leddyr utenfor målgruppen, særlig med hensyn til gjenoppretting 

innenfor det sprøytede området, og for planteetende pattedyr. De skal sørge for at melderen 

hvis søknad lå til grunn for oppføringen av fosetyl i dette vedlegg, framlegger disse 

undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

132 Trineksapak 

CAS-nr. 104273-73-6 

CIPAC-nr. 732 

4-(syklopropyl-

hydroksymetylen)-3,5-

diokso-sykloheksan-

karboksylsyre 

≥ 940 g/kg (uttrykt 

som trineksapak-

etyl) 

1. mai 2007 30. april 2017 DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

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 

trineksapak, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. april 2006. 



   

 

2
.5

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 3

5
/9

7
 

 
Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler og pattedyr. 

Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

133 Diklorprop-P 

CAS-nr. 15165-67-0 

CIPAC-nr. 476 

(R)-2-(2,4-diklorfenoksy)-

propansyre 

≥ 900 g/kg 1. juni 2007 31. mai 2017 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

diklorprop-P, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. mai 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, vannorganismer og planter 

utenfor målgruppen. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

resultatene vedrørende dyrs stoffskifte og risikovurderingen av akutt og kortvarig eksponering 

for fugler og av akutt eksponering for planteetende pattedyr. 

De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av diklorprop-P i 

dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter 

godkjenningen. 

134 Metkonazol 

CAS-nr. 125116-23-6 

(stereokjemi ikke 

angitt) 

CIPAC-nr. 706 

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-

klorbenzyl)-2,2-dimetyl-1-

(1H-1,2,4-triazol-1-

ylmetyl)syklopentanol 

≥ 940 g/kg 

(summen av cis- og 

trans-isomerer) 

1. juni 2007 31. mai 2017 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel og vekstregulerende middel kan tillates. 

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 

metkonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. mai 2006. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Ved denne samlede vurderingen 

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer, fugler og 

pattedyr. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, 

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot brukernes sikkerhet. Godkjennings-

vilkårene bør om nødvendig omfatte vernetiltak. 

135 Pyrimetanil 

CAS-nr. 53112-28-0 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

N-(4,6-dimetylpyrimidin- 

2-yl)-anilin 

≥ 975 g/kg 

(urenheten cyanamid 

som dannes i 

produksjonen, anses 

som potensielt 

skadelig i 

toksikologisk 

sammenheng, og 

skal ikke overstige 

0,5 g/kg i det 

tekniske materialet) 

1. juni 2007 31. mai 2017 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

pyrimetanil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. mai 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om 

nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og sørge for at det i bruksvilkårene er 

fastsatt bruk av egnet personlig verneutstyr. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

risikovurderingen for fisk. De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for 

oppføringen av pyrimetanil i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen 

innen to år etter godkjenningen. 

136 Triklopyr 

CAS-nr. 055335-06-3 

CIPAC-nr. 376 

3,5,6-triklor-2-

pyridyloksyeddiksyre 

≥ 960 g/kg 

(som triklopyrbutok-

syetylester) 

1. juni 2007 31. mai 2017 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

triklopyr for annen bruk enn på beitemarker og gressmark om våren, skal de rette særlig 

oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal 

sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      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 

triklopyr, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. mai 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet under sårbare forhold. 

Godkjenningsvilkårene bør omfatte risikoreduserende tiltak, og det bør om nødvendig 

innføres overvåkingsprogrammer for sårbare områder, 

— rette særlig oppmerksomhet mot brukernes sikkerhet og sørge for at det i bruksvilkårene 

er fastsatt bruk av egnet personlig verneutstyr, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, vannorganismer og planter 

utenfor målgruppen. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

vurderingen av den akutte risikoen og langtidsrisikoen for fugler og pattedyr og risikoen for 

vannorganismer ved eksponering for metabolitten 6-klor-2-pyridinol. De skal sørge for at de 

melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av triklopyr i dette vedlegg, framlegger 

disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

137 Metrafenon 

CAS-nr. 220899-03-6 

CIPAC-nr. 752 

3′-brom-2,3,4,6′-

tetrametoksy-2′,6-

dimetylbenzofenon 

≥ 940 g/kg 1. februar 2007 31. januar 

2017 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

metrafenon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. juli 2006. 

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette 

Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

138 Bacillus subtilis 

(Cohn 1872) 

Stamme QST 713, 

identisk med stamme 

AQ 713 

Kultursamling  

nr.: NRRL B -21661 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Ikke relevant  1. februar 2007 31. januar 

2017 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

Bacillus subtilis, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. juli 2006. 

139 Spinosad 

CAS-nr. 131929-60-7 

(Spinosyn A) 

131929-63-0 

(Spinosyn D) 

CIPAC-nr. 636 

Spinosyn A: 

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14

R,16aS,16bR)-2-(6-deoksy-

2,3,4-tri-O-metyl-α-L-

mannopyranosyloksy)-13-(4-

dimetylamino-2,3,4,6-

tetradeoksy-ß-D-

erytropyranosyloksy)-9-etyl-

2,3,3a,5a,5b,6,7, 

9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-

heksadekahydro-14-metyl-

1H-8-oksasyklododeka[b]as-

indacen-7,15-dion 

Spinosyn D: 

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R

,16aS,16bS)-2-(6-deoksy-

2,3,4-tri-O-metyl-α-L-

mannopyranosyloksy)-13-(4-

dimetylamino-2,3,4,6-

tetradeoksy-ß-D-

erytropyranosyloksy)-9-etyl-

2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12, 

13,14,15,16a,16b-

heksadekahydro-4,14-

dimetyl-1H-8-oksasy-

klododeka[b]as-indacen-

7,15-dion 

Spinosad er en blanding av 

50-95 % spinosyn A og 5-

50 % spinosyn D. 

≥ 850 g/kg 1. februar 2007 31. januar 

2017 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

spinosad, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. juli 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer, 

— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for meitemarker når stoffet brukes i veksthus. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

140 Tiametoksam 

CAS-nr. 153719-23-4 

CIPAC-nr. 637 

(E,Z)-3-(2-klor-tiazol-5-

ylmetyl)-5-metyl-

[1,3,5]oksadiazinan-4-

yliden-N-nitroamin 

≥ 980 g/kg 1. februar 2007 31. januar 

2017 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

Ved bruk til frøbeising skal organismer utenfor målgruppen, særlig honningbier, vernes på 

følgende måte: 

— beisingen skal skje bare i profesjonelle anlegg for frøbeising, I nevnte anlegg skal det 

benyttes de best tilgjengelige teknikker for å sikre at det frigis så lite støv som mulig 

under beising, lagring og transport, 

— det skal brukes hensiktsmessig utstyr til radsåing for å sikre at middelet arbeides grundig 

ned i jorden samt minske spill og utslipp av støv så mye som mulig. 

Medlemsstatene skal sikre at 

— etiketten for de beisede frøene inneholder en opplysning om at frøene er behandlet med 

tiametoksam, og angir de risikoreduserende tiltak i henhold til godkjenningen, 

— godkjenningsvilkårene, særlig ved bruk av sprøyting, skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak for å verne honningbier, 

— det ved behov innføres egnede overvåkingsprogrammer for å fastsette honningbienes 

faktiske eksponering for tiametoksam i områder der bier i stor utstrekning trekker, eller 

som hyppig brukes av birøktere. 

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 

tiametoksam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. juli 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet, særlig av 

det aktive stoffet og dets metabolitter NOA 459602, SYN 501406 og CGA 322704, når 

det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer, 

— rette særlig oppmerksomhet mot langtidsrisikoen for små planteetende dyr dersom stoffet 

brukes til frøbeising. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

141 Fenamifos 

CAS-nr. 22224-92-6 

CIPAC-nr. 692 

(RS)-etyl-4-metyltio-m-tolyl-

isopropylfosforamidat 

≥ 940 g/kg 1. august 2007 31. juli 2017 DEL A 

Bare bruk som nematicid som tilføres via et dryppvanningsanlegg i permanente veksthus kan 

tillates. 

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 

fenamifos, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. juli 2006. 

Ved denne samlede vurderingen 

— skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer, 

jordorganismer utenfor målgruppen og grunnvann under sårbare forhold. 

Godkjenningsvilkårene bør omfatte risikoreduserende tiltak, og det bør om nødvendig 

gjennomføres overvåkingsprogrammer for å påvise mulig forurensing av grunnvannet i 

sårbare områder. 

142 Etefon 

CAS-nr. 16672-87-0 

CIPAC-nr. 373 

2-kloretyl-fosfonsyre ≥ 910 g/kg (teknisk 

materiale — TC) 

Urenhetene MEPHA 

(mono-2-

kloretylester, 2-

kloretyl-fosfonsyre) 

og 1,2-dikloretan 

som dannes i 

produksjonen, er 

potensielt skadelige i 

toksikologisk 

sammenheng, og 

skal ikke overstige 

henholdsvis 20 g/kg 

og 0,5 g/kg i det 

tekniske materialet. 

1. august 2007 31. juli 2017 DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

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 

etefon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. juli 2006. 

143 Flusilazol(2) 

CAS-nr. 85509-19-9 

CIPAC-nr. 435 

bis(4-fluorfenyl)(metyl) (1H-

1,2.4-triazol-1-ylmetyl)silan 

925 g/kg 1. januar 2007 30. juni 

2008(2) 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel på følgende vekster kan tillates: 

— andre kornslag enn ris(2), 

— mais(2) 

— rapsfrø(2) 

— sukkerbete(2), 



   

 

2
.5

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 3

5
/1

0
3
 

 
Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      i doseringer som ikke overstiger 200 g aktivt stoff per hektar per behandling. 

Følgende bruksområder skal ikke være tillatt: 

— spredning fra luftfartøy, 

— ryggbårne sprøyter og håndholdt utstyr, verken av ikke-yrkesbrukere eller yrkesbrukere, 

— privat hagebruk. 

Medlemsstatene skal sikre at hensiktsmessige risikoreduserende tiltak iverksettes. Det skal 

rettes særlig oppmerksomhet mot vern av 

— vannorganismer. Det skal være tilstrekkelig avstand mellom behandlede områder og 

forekomster av overflatevann. Denne avstanden kan være avhengig av om det benyttes 

teknikker eller utstyr som reduserer avdriften, 

— fugler og pattedyr. Godkjenningsvilkårene skal omfatte risikoreduserende tiltak, for 

eksempel valg av et fornuftig tidspunkt for bruken og valg av de utforminger som på 

grunn av sine fysiske egenskaper eller innhold av agenser som sikrer hensiktsmessig 

forebygging, i størst mulig grad reduserer eksponeringen av de berørte arter, 

— brukere, som må bruke hensiktsmessig verneutstyr, særlig hansker, kjeledress, 

gummistøvler og ansiktsvern eller vernebriller under blanding, påfylling, bruk og 

rengjøring av utstyret, med mindre eksponering for stoffet kan unngås gjennom utstyrets 

utforming og konstruksjon eller ved montering av særlige verneinnretninger på utstyret. 

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 

flusilazol, særlig tillegg I og II. 

Medlemsstatene skal sørge for at godkjenningsinnehaverne innen 31. desember hvert år 

rapporterer om tilfeller av helseproblemer hos brukerne. Medlemsstatene kan kreve at 

opplysninger om salg og en undersøkelse av bruksmønstre framlegges for å få et realistisk 

bilde av bruksvilkårene og av mulige toksikologiske virkninger av flusilazol. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Medlemsstatene skal kreve at det framlegges ytterligere undersøkelser om de potensielle 

hormonforstyrrende egenskapene til flusilazol innen to år etter at Organisasjonen for 

økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har vedtatt retningslinjer for testing for forekomst 

av hormonforstyrrende egenskaper. De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for 

oppføringen av flusilazol i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen 

innen to år etter vedtakelsen av ovennevnte retningslinjer for testing. 

144 Karbendazim 

(stereokjemi ikke 

angitt) 

CAS-nr. 10605-21-7 

CIPAC-nr. 263 

metylbenzimidazol-2-

ylkarbamat 

980 g/kg 1. januar 2007 13. juni 2011 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel på følgende vekster kan tillates: 

— korn 

— rapsfrø 

— sukkerbete 

— mais 

i doseringer som ikke overstiger 

— 0,25 kg aktivt stoff per hektar ved hver behandling av korn og rapsfrø, 

— 0,075 kg aktivt stoff per hektar ved hver behandling av sukkerbete, 

— 0,1 kg aktivt stoff per hektar ved hver behandling av mais. 

Følgende bruksområder skal ikke være tillatt: 

— spredning fra luftfartøy, 

— ryggbårne sprøyter og håndholdt utstyr, verken av ikke-yrkesbrukere eller yrkesbrukere, 

— privat hagebruk. 

Medlemsstatene skal sikre at hensiktsmessige risikoreduserende tiltak iverksettes. Det skal 

rettes særlig oppmerksomhet mot vern av 

— vannorganismer. Det skal være tilstrekkelig avstand mellom behandlede områder og 

forekomster av overflatevann. Denne avstanden kan være avhengig av om det benyttes 

metoder eller utstyr som reduserer avdriften, 

— meitemarker og andre makroorganismer i jorden. Godkjenningsvilkårene skal omfatte 

risikoreduserende tiltak, som valg av den mest hensiktsmessige kombinasjonen av antallet 

og tidspunktet for behandlinger, doseringer og eventuelt konsentrasjonsgraden for det 

aktive stoffet, 

— fugler og pattedyr. Godkjenningsvilkårene skal omfatte risikoreduserende tiltak, for 

eksempel valg av et fornuftig tidspunkt for bruken og valg av de utforminger som på 

grunn av sine fysiske egenskaper eller innhold av agenser som sikrer hensiktsmessig 

forebygging, i størst mulig grad reduserer eksponeringen for de berørte arter, 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — brukere, som skal bruke hensiktsmessig verneutstyr, særlig hansker, kjeledress, 

gummistøvler og ansiktsvern eller vernebriller under blanding, påfylling, bruk og 

rengjøring av utstyret, med mindre eksponering for stoffet i tilstrekkelig grad unngås 

gjennom utstyrets utforming og konstruksjon eller ved montering av særlige 

verneinnretninger på utstyret. 

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 

karbendazim, særlig tillegg I og II. 

Medlemsstatene skal sørge for at godkjenningsinnehaverne innen 31. desember hvert år 

rapporterer om tilfeller av helseproblemer hos brukerne. Medlemsstatene kan kreve at 

opplysninger om salg og en undersøkelse av bruksmønstre framlegges for å få et realistisk 

bilde av bruksvilkårene og av mulige toksikologiske virkninger av karbendazim. 

145 Kaptan 

CAS-nr. 133-06-02 

CIPAC-nr. 40 

N-(triklormetyltio)-

sykloheks-4-en-1,2-

dikarboksimid 

≥ 910 g/kg 

Urenheter: 

perklormetylmer-

kaptan (R005406): 

høyst 5 g/kg 

folpet: høyst 10 g/kg 

karbontetraklorid: 

høyst 0,1 g/kg 

1. oktober 

2007 

30. september 

2017 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

kaptan for annen bruk enn på tomater, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i 

artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og 

opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

kaptan, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 29. september 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— brukernes og arbeidstakernes sikkerhet. I de godkjente bruksvilkårene skal det være 

fastsatt bruk av egnet personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å redusere 

eksponeringen, 

— forbrukernes eksponering gjennom kosten, med henblikk på framtidige endringer av 

grenseverdier for restmengder, 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — vern av grunnvannet under sårbare forhold. Godkjenningsvilkårene bør omfatte 

risikoreduserende tiltak, og det bør om nødvendig innføres overvåkingsprogrammer for 

sårbare områder, 

— vern av fugler, pattedyr og vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

vurderingen av risikoen over lang tid for fugler og pattedyr og en toksikologisk vurdering av 

metabolitter som kan forekomme i grunnvann under sårbare forhold. De skal sørge for at de 

melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av kaptan i dette vedlegg, framlegger disse 

undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

146 Folpet 

CAS-nr. 133-07-3 

CIPAC-nr. 75 

N-(triklorometyltio)ftalimid ≥ 940 g/kg 

Urenheter: 

perklormetylmer-

kaptan (R005406): 

høyst 3,5 g/kg 

karbontetraklorid: 

høyst 4 g/kg 

1. oktober 

2007 

30. september 

2017 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

folpet for andre bruksområder enn høsthvete, skal de rette særlig oppmerksomhet mot 

kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige 

data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

folpet, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 29. september 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av brukere og arbeidstakere. I de godkjente bruksvilkårene skal det være fastsatt 

bruk av egnet personlig verneutstyr, 

— forbrukernes eksponering gjennom kosten, med henblikk på framtidige endringer av 

grenseverdier for restmengder, 

— vern av fugler, pattedyr, vann- og jordorganismer. Godkjenningsvilkårene bør omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

risikovurderingen for fugler, pattedyr og meitemarker. De skal sørge for at de melderne hvis 

søknad lå til grunn for oppføringen av folpet i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene 

for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

147 Formetanat 

CAS-nr. 23422-53-9 

CIPAC-nr. 697 

3-dimetylamino-

metylenaminofenyl-

metylkarbamat 

≥ 910 g/kg 1. oktober 

2007 

30. september 

2017 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

formetanat for andre bruksområder enn frilandstomater og prydbusker, skal de rette særlig 

oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal 

sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

formetanat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 29. september 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, leddyr utenfor målgruppen og 

bier, og sørge for at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende 

tiltak, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og sørge for at det i bruksvilkårene er 

fastsatt bruk av egnet personlig verneutstyr, 

— rette særlig oppmerksomhet mot forbrukernes eksponering gjennom kosten, med henblikk 

på framtidige endringer av grenseverdier for restmengder. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

risikovurderingen for fugler, pattedyr og leddyr utenfor målgruppen. De skal sørge for at 

melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av formetanat i dette vedlegg, framlegger 

disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

148 Metiokarb 

CAS-nr. 2032-65-7 

CIPAC-nr. 165 

4-metyltio-3,5-xylyl-

metylkarbamat 

≥ 980 g/kg 1. oktober 

2007 

30. september 

2017 

DEL A 

Bare bruk som repellent i frøbeising, som insektmiddel og som bløtdyrmiddel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

metiokarb for annen bruk enn frøbeising av mais, skal de rette særlig oppmerksomhet mot 

kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige 

data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      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 

metiokarb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 29. september 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr og leddyr utenfor målgruppen og 

sørge for at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og personer i nærheten, og sørge for at 

bruksvilkårene fastsetter bruk av egnet personlig verneutstyr, 

— rette særlig oppmerksomhet mot forbrukernes eksponering gjennom kosten, med henblikk 

på framtidige endringer av grenseverdier for restmengder. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

risikovurderingen for fugler, pattedyr og leddyr utenfor målgruppen, og for å få bekreftet den 

toksikologiske vurderingen av potensiell forekomst av metabolitter i vekster. De skal sørge for 

at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av metiokarb i dette vedlegg, framlegger 

disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

149 Dimetoat 

CAS-nr. 60-51-5 

CIPAC-nr. 59 

O,O-dimetyl-S-(N-metyl-

karbamoylmetyl)-fosfor-

ditioat, 2-dimetoksy-

fosfinotioyltio-N-

metylacetamid 

≥ 950 g/kg 

Urenheter: 

— ometoat: høyst 

2 g/kg 

— isodimetoat: 

høyst 3 g/kg 

1. oktober 

2007 

30. september 

2017 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

dimetoat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 24. november 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, vannorganismer og andre leddyr 

utenfor målgruppen. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak, for eksempel buffersoner og reduksjon av inntaket av overvann og drenering til 

overflatevann, 

— rette særlig oppmerksomhet mot forbrukernes eksponering gjennom kosten, 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere, og sørge for at det i bruksvilkårene er 

fastsatt bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

risikovurderingen for fugler, pattedyr og leddyr utenfor målgruppen, og for å få bekreftet den 

toksikologiske vurderingen av eventuelle forekomster av metabolitter i vekster. 

De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av dimetoat i dette 

vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

150 Dimetomorf 

CAS-nr. 110488-70-5 

CIPAC-nr. 483 

(E,Z) 4-[3-(4-klorfenyl)-3-

(3,4-dimetoksyfenyl)-

akryloyl]morfolin 

≥ 965 g/kg 1. oktober 

2007 

30. september 

2017 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

dimetomorf, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 24. november 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av brukere og arbeidstakere. De godkjente bruksvilkårene skal inneholde 

retningslinjer for bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— vern av fugler, pattedyr og vannorganismer. 

Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

151 Glufosinat 

CAS-nr. 77182-82-2 

CIPAC-nr. 437.007 

ammonium(DL)-

homoalanin-4-

yl(metyl)fosfinat 

950 g/kg 1. oktober 

2007 

30. september 

2017 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

glufosinat for andre bruksområder enn eplehager, særlig med hensyn til bruker- og 

forbrukereksponering, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger 

foreligger før slik godkjenning gis. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      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 

glufosinat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 24. november 2006. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot følgende: 

— vern av brukere, arbeidstakere og personer i nærheten. Godkjenningsvilkårene bør om 

nødvendig omfatte vernetiltak, 

— potensialet for forurensning av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med 

sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— vern av pattedyr, leddyr utenfor målgruppen og planter utenfor målgruppen. 

Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

risikovurderingen for pattedyr og leddyr utenfor målgruppen i eplehager. De skal sørge for at 

melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av glufosinat i dette vedlegg, framlegger 

disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

152 Metribuzin 

CAS-nr. 21087-64-9 

CIPAC-nr. 283 

4-amino-6-tert-butyl-3-

metyltio-1,2,4-triazin-5(4H)-

on 

≥ 910 g/kg 1. oktober 

2007 

30. september 

2017 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

metribuzin for annen bruk enn som selektivt ugressmiddel for poteter etter spiring, skal de 

rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

og de skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

metribuzin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 24. november 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av alger, vannplanter og planter utenfor målgruppen 

utenfor området som behandles og sørge for at godkjenningsvilkårene om nødvendig 

omfatter risikoreduserende tiltak, 
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IUPAC-betegnelse Renhet(1) 
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utløper 
Særlige bestemmelser 

      — rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og sørge for at det i bruksvilkårene er 

fastsatt bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges tilleggsopplysninger for å få bekreftet 

risikovurderingen for grunnvannet. De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn 

for oppføringen av metribuzin i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for 

Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

153 Fosmet 

CAS-nr. 732-11-6 

CIPAC-nr. 318 

O,O-dimetyl-S-ftalimido-

metyl fosforditioat, N-

(dimetoksyfosfinoti-

oyltiometyl)fatalimid 

≥ 950 g/kg 

Urenheter: 

— fosmetokson: 

høyst 0,8 g/kg 

— isofosmet: høyst 

0,4 g/kg 

1. oktober 

2007 

30. september 

2017 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates. 

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 

fosmet, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 24. november 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, vannorganismer, bier og andre 

leddyr utenfor målgruppen. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner og reduksjon av inntaket av overvann 

og drenering til overflatevann, 

— rette særlig oppmerksomhet mot brukere og sørge for at det i bruksvilkårene er fastsatt 

bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr og åndedrettsvern. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

risikovurderingen for fugler (akutt risiko) og planteetende pattedyr (langtidsrisiko). De skal 

sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av fosmet i dette vedlegg, 

framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

154 Propamokarb 

CAS-nr. 24579-73-5 

CIPAC-nr. 399 

propyl-3-(dimetylamino)-

propylkarbamat 

≥ 920 g/kg 1. oktober 

2007 

30. september 

2017 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

propamokarb for annen bruk enn til bladgjødsling, skal de rette særlig oppmerksomhet mot 

kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til yrkeseksponering 

og skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      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 

propamokarb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 24. november 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av brukere og arbeidstakere. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte 

vernetiltak, 

— overføring av restmengder i jord til rotasjonsvekster eller etterfølgende vekster, 

— vern av overflatevann og grunnvann i sårbare områder, 

— vern av fugler, pattedyr og vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig 

omfatte risikoreduserende tiltak. 

155 Etoprofos 

CAS-nr. 13194-48-4 

CIPAC-nr. 218 

O-etyl-S,S-dipropyl-

fosforditioat 

> 940 g/kg 1. oktober 

2007 

30. september 

2017 

DEL A 

Bare bruk på jord som nematicid og insektmiddel kan tillates. 

Godkjenninger bør være begrenset til yrkesbruk. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

etoprofos for annen bruk enn på poteter som ikke dyrkes for konsum eller fôr, skal de rette 

særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de 

skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

etoprofos, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 16. mars 2007. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— restmengdene, og vurdere forbrukernes eksponering gjennom kosten, med henblikk på 

framtidige endringer av grenseverdier for restmengder, 

— vern av brukere. De godkjente bruksvilkårene skal fastsette bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr og åndedrettsvern og andre risikoreduserende tiltak, som bruk av et 

lukket overføringssystem ved spredning av produktet, 



   

 

2
.5

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 3

5
/1

1
3
 

 
Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — vern av fugler, pattedyr, vannorganismer, overflate- og grunnvann under sårbare forhold. 

Godkjenningsvilkårene bør omfatte risikoreduserende tiltak som buffersoner og at 

granulatet arbeides fullstendig ned i jorden. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

vurderingen av korttids- og langtidsrisikoen for fugler og meitemarker som spiser pattedyr. De 

skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av etoprofos i dette 

vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

156 Pirimifos-metyl 

CAS-nr. 29232-93-7 

CIPAC-nr. 239 

O-2-dietylamin-6-

metylpyrimidin-4-yl 

O,O-dimetylfosfortioat 

> 880 g/kg 1. oktober 

2007 

30. september 

2017 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel ved lagring etter innhøsting kan tillates. 

Bruk med håndholdt utstyr skal ikke tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

pirimifos-metyl for annen bruk enn i automatiserte systemer i tomme kornlagre, skal de rette 

særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de 

skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

pirimifos-metyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. mars 2007. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— brukernes sikkerhet. De godkjente bruksvilkårene skal fastsette bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr, herunder åndedrettsvern, og risikoreduserende tiltak, for å redusere 

eksponeringen, 

— forbrukernes eksponering gjennom kosten, med henblikk på framtidige endringer av 

grenseverdier for restmengder. 

157 Fipronil 

CAS-nr. 120068-37-3 

CIPAC-nr. 581 

(±)-5-amino-1-(2,6-diklor-

α,α,α-trifluor-para-tolyl)-4-

trifluormetylsulfinyl-pyrazol-

3-karbonitril 

≥ 950 g/kg 1. oktober 

2007 

30. september 

2017 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel til frøbeising kan tillates. 

Organismer utenfor målgruppen, særlig honningbier, skal vernes på følgende måte: 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — frøbeising skal skje bare i profesjonelle anlegg for frøbeising, I nevnte anlegg skal det 

benyttes de best tilgjengelige teknikker for å sikre at det frigis så lite støv som mulig 

under bruk, lagring og transport, 

— det skal brukes hensiktsmessig utstyr til radsåing for å sikre at middelet arbeides grundig 

ned i jorden samt minske spill og utslipp av støv så mye som mulig. 

Medlemsstatene skal sikre at 

— etiketten for de beisede frøene inneholder en opplysning om at frøene er behandlet med 

fipronil, og angir de risikoreduserende tiltak i henhold til godkjenningen, 

— det ved behov innføres egnede overvåkingsprogrammer for å fastsette honningbienes 

faktiske eksponering for fipronil i områder der bier i stor utstrekning trekker, eller som 

hyppig brukes av birøktere. 

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 

fipronil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 16. mars 2007. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot følgende: 

— emballasjen til produktene som er bragt i omsetning for å unngå at det dannes potensielt 

skadelige fotokjemiske nedbrytingsprodukter, 

— potensialet for forurensning av grunnvannet, særlig fra metabolitter som er mer 

persistente enn den opprinnelige forbindelsen, når det aktive stoffet anvendes i områder 

med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— vern av frøetende fugler og pattedyr, vannorganismer, leddyr utenfor målgruppen og 

honningbier. 

Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

risikovurderingen for frøetende fugler og pattedyr og honningbier, særlig biyngel. De skal 

sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av fipronil i dette vedlegg, 

framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen ett år etter godkjenningen. 

158 Beflubutamid 

CAS-nr. 113614-08-7 

CIPAC-nr. 662 

(RS)-N-benzyl-2-(4-fluor-3-

trifluormetylfenoksy)-

butanamid 

≥ 970 g/kg 1. desember 

2007 

30. november 

2017 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      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 

beflubutamid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. mai 2007. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

159 Spodoptera exigua 

nuclear polyhedrosis-

virus 

CIPAC-nr. 

Ikke tildelt 

Ikke relevant  1. desember 

2007 

30. november 

2017 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

Spodoptera exigua NPV, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. mai 2007. 

160 Prosulfokarb 

CAS-nr. 52888-80-9 

CIPAC-nr. 539 

S-benzyldipropyl-

(tiokarbamat) 

970 g/kg 1. november 

2008 

31. oktober 

2018 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

prosulfokarb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 9. oktober 2007. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av brukere, og sørge for at det i bruksvilkårene er fastsatt bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr, 

— vern av vannorganismer, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter 

risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — vern av planter utenfor målgruppen, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig 

omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel en buffersone som ikke er sprøytet. 

161 Fludioksonil 

CAS-nr. 131341-86-1 

CIPAC-nr. 522 

4-(2,2-difluor-1,3-

benzodioksol-4-yl)-1H-

pyrrol-3-karbonitril 

950 g/kg 1. november 

2008 

31. oktober 

2018 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

fludioksonil for annen bruk enn frøbeising, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene 

i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og 

opplysninger foreligger før slik godkjenning gis, og 

— rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av grunnvannet i sårbare 

områder, særlig av metabolittene av fotolyse i jord CGA 339833 og CGA 192155, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av fisk og virvelløse vanndyr. 

Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

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 

fludioksonil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 9. oktober 2007. 

162 Klomazon 

CAS-nr. 81777-89-1 

CIPAC-nr. 509 

2-(2-klorbenzyl)-4,4-

dimetyl-1,2-oksazolidin-3-on 

960 g/kg 1. november 

2008 

31. oktober 

2018 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

klomazon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 9. oktober 2007. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— brukernes sikkerhet, og sørge for at det i bruksvilkårene er fastsatt bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr, 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — vern av planter utenfor målgruppen, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig 

omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner. 

163 Bentiavalikarb 

CAS-nr. 413615-35-7 

CIPAC-nr. 744 

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluor-1,3-

benzotiazol-2-yl)etyl]-

karbamoyl}-2-metylpropyl]-

karbaminsyre 

≥ 910 g/kg 

Følgende urenheter 

er potensielt 

skadelige i 

toksikologisk 

sammenheng, og 

ingen av dem må 

overstige en viss 

mengde i det 

tekniske materialet: 

6,6′-difluor-2,2′-

dibenzotiazol: <3,5 

mg/kg 

bis(2-amino-5-

fluorfenyl)disulfid: 

<14 mg/kg 

1. august 2008 31. juli 2018 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

bentiavalikarb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— brukernes sikkerhet, 

— vern av leddyr utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte egnede risikoreduserende tiltak. 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

bentiavalikarb for annen bruk enn i veksthus, skal de rette særlig oppmerksomhet mot 

kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige 

data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette 

Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt. 

164 Boskalid 

CAS-nr. 188425-85-6 

CIPAC-nr. 673 

2-klor-N-(4′-klorbifenyl- 

2-yl)nikotinamid 

≥ 960 g/kg 1. august 2008 31. juli 2018 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

boskalid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2008. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

— brukernes sikkerhet, 

— langtidsrisikoen for fugler og jordorganismer, 

— risikoen for akkumulering i jord dersom stoffet brukes på flerårige vekster eller 

etterfølgende vekster i vekselbruk. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte egnede risikoreduserende tiltak. 

165 Karvon 

CAS-nr. 99-49-0 (d/l-

blanding) 

CIPAC-nr. 602 

5-isopropenyl-2-metyl-

sykloheks-2-en-1-on 

≥ 930 g/kg med et 

d/l-forhold på minst 

100:1 

1. august 2008 31. juli 2018 DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

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 

karvon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

brukernes sikkerhet. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

166 Fluoksastrobin 

CAS-nr. 361377-29-9 

CIPAC-nr. 746 

(E)-{2-[6-(2-klorfenoksy)-5-

fluorpyrimidin-4-yloksy]-

fenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-

dioksazin-3-yl)metanon-O-

metyloksim 

≥ 940 g/kg 1. august 2008 31. juli 2018 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

fluoksastrobin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— brukernes sikkerhet, særlig ved håndtering av ufortynnet konsentrat. Bruksvilkårene skal 

omfatte egnede vernetiltak, som bruk av visir, 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — vern av vannorganismer. Risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, skal 

iverksettes der det er hensiktsmessig, 

— restmengdene av metabolittene av fluoksastrobin, når halm fra behandlede områder 

brukes som fôr. Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte begrensninger på fôring av 

dyr, 

— risikoen for akkumulering i jordoverflaten dersom stoffet brukes på flerårige vekster eller 

etterfølgende vekster i vekselbruk. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges 

— data som muliggjør en omfattende risikovurdering for vann idet det tas hensyn til avdrift, 

avrenning og drenering og effektiviteten til potensielle risikoreduserende tiltak, 

— data om metabolittenes giftvirkning hos andre dyr enn rotter dersom halm fra behandlede 

områder skal brukes som fôr. 

De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av fluoksastrobin i dette 

vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

167 Paecilomyces lilacinus 

(Thom) 

Samson 1974 stamme 

251 (AGAL: nr. 89/ 

030550) 

CIPAC-nr. 753 

Ikke relevant  1. august 2008 31. juli 2018 DEL A 

Bare bruk som nematicid kan tillates. 

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 

Paecilomyces lilacinus, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité 

for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— brukernes sikkerhet (selv om det ikke var behov for å fastsette et AOEL, bør mikro-

organismer som hovedregel anses som potensielt sensibiliserende), 

— vern av leddyr utenfor målgruppen som lever på blader. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

168 Protiokonazol 

CAS-nr. 178928-70-6 

CIPAC-nr. 745 

(RS)-2-[2-(1-klorsy-

klopropyl)-3-(2-klorfenyl)-2-

hydroksypropyl]-2,4-

dihydro-1,2,4-triazol-3-tion 

≥ 970 g/kg 

Følgende urenheter 

er potensielt 

skadelige i 

toksikologisk 

sammenheng, og 

ingen av dem må 

overstige en viss 

mengde i det 

tekniske materialet: 

– toluen: < 5 g/kg 

– protiokonazol-

destio (2-(1-

klorsyklo-

propyl)1-(2-

klorfenyl)-3-

(1,2,4-triazol-1-

yl)-propan-2-ol): 

< 0,5 g/kg (LOD) 

1. august 2008 31. juli 2018 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

protiokonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— brukernes sikkerhet ved sprøyting. Bruksvilkårene skal omfatte egnede vernetiltak, 

— vern av vannorganismer. Risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, skal 

iverksettes der det er hensiktsmessig, 

— vern av fugler og små pattedyr. Om nødvendig skal risikoreduserende tiltak iverksettes. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges 

— opplysninger som gjør det mulig å vurdere forbrukernes eksponering for metabolittene av 

triazolderivater i primærvekster, rotasjonsvekster og produkter av animalsk opprinnelse, 

— en sammenligning av virkemåten til protiokonazol og metabolittene av triazolderivater, 

for å kunne vurdere toksisiteten som følge av en kombinert eksponering for disse 

forbindelsene, 

— ytterligere opplysninger om langtidsrisikoen for frøspisende fugler og pattedyr ved bruk 

av protiokonazol til frøbeising. 

De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av protiokonazol i dette 

vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

169 Amidosulfuron 

CAS-nr. 120923-37-7 

CIPAC-nr. 515 

3-(4,6-dimetoksypyrimidin- 

2-yl)-1-(N-metyl-N-metyl-

sulfonyl-aminosulfonyl)urea 

eller 

1-(4,6-dimetoksypyrimidin- 

2-yl)-3-mesyl(metyl)-

sulfamoylurea 

≥ 970 g/kg 1. januar 2009 31. desember 

2018 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

amidosulfuron for annen bruk enn på enger og beitemarker, skal de rette særlig 

oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal 

sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

amidosulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av grunnvannet på grunn av potensialet for forurensning av grunnvannet av et av 

nedbrytingsproduktene når det anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold, 

— vern av vannplanter. 

For disse påviste risikoene bør risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, iverksettes 

ved behov. 

170 Nikosulfuron 

CAS-nr. 111991-09-4 

CIPAC-nr. 709 

2-[(4,6-dimetoksypyrimidin-

2-ylkarbamoyl)sulfamoyl]-

N,N-dimetylnikotinamid 

eller 

1-(4,6-dimetoksypyrimidin- 

2-yl)-3-(3-dimetyl-

karbamoyl-2-pyridyl-

sulfonyl)urea 

≥ 910 g/kg 1. januar 2009 31. desember 

2018 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

nikosulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vannmiljøets potensielle eksponering for metabolitten DUDN når nikosulfuron anvendes i 

områder med sårbare jordforhold, 

— vern av vannplanter, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter 

risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — vern av planter utenfor målgruppen, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig 

omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel en buffersone som ikke sprøytes, 

— vern av grunnvann og overflatevann under sårbare jord- og klimaforhold. 

171 Klofentezin 

CAS-nr. 74115-24-5 

CIPAC-nr. 418 

3,6-bis(2-klorfenyl)-1,2,4,5-

tetrazin 

≥ 980 g/kg (tørrstoff) 1. januar 2009 31. desember 

2018 

DEL A 

Bare bruk som middmiddel kan tillates. 

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 

klofentezin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mai 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal 

bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes 

i toksisitetsdokumentasjonen, skal sammenholdes med og kontrolleres mot spesifi-

kasjonen til det tekniske materialet, 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at det i bruksvilkårene om 

nødvendig er fastsatt bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— potensialet for langtransportert spredning gjennom luften, 

— risikoen for organismer utenfor målgruppen. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig 

omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen innen 31. juli 2011 framlegger for 

Kommisjonen et overvåkingsprogram for å vurdere potensialet for langtransportert spredning 

gjennom luften av klofentezin og de tilknyttede miljørisikoer. Resultatene av dette over-

våkingsprogrammet skal framlegges i form av en overvåkingsrapport for den rapporterende 

medlemsstat og Kommisjonen innen 31. juli 2013. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen innen 30. juni 2012 framlegger for 

Kommisjonen bekreftende undersøkelser vedrørende metabolitter av klofentezin som gjelder 

vurderingen av deres toksikologiske risikoer og miljørisikoer. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

172 Dikamba 

CAS-nr. 1918-00-9 

CIPAC-nr. 85 

3,6-diklor-2-

metoksybenzosyre 

≥ 850 g/kg 1. januar 2009 31. desember 

2018 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

dikamba, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

173 Difenokonazol 

CAS-nr. 119446-68-3 

CIPAC-nr. 687 

3-klor-4-

[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-

metyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-

ylmetyl)-1,3-dioksolan-2-

yl]fenyl-4-klorfenyleter 

≥ 940 g/kg 1. januar 2009 31. desember 

2018 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

difenokonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte egnede risikoreduserende tiltak. 

174 Diflubenzuron 

CAS-nr. 35367-38-5 

CIPAC-nr. 339 

1-(4-klorfenyl)-3-(2,6-

difluorbenzoyl)urea 

≥ 950 g/kg Urenhet: 

høyst 0,03 g/kg 4-

kloranilin 

1. januar 2009 31. desember 

2018 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

diflubenzuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mai 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal 

bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes 

i toksisitetsdokumentasjonen, skal sammenholdes med og kontrolleres mot spesifi-

kasjonen til det tekniske materialet, 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — vern av vannorganismer, 

— vern av landorganismer, 

— vern av leddyr utenfor målgruppen, herunder bier. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte egnede risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen innen 30. juni 2011 framlegger for 

Kommisjonen ytterligere undersøkelser om den potensielle toksikologiske relevansen av 

urenheten og metabolitten 4-kloranilin (PCA). 

175 Imazakin 

CAS-nr. 81335-37-7 

CIPAC-nr. 699 

2-[(RS)-4-isopropyl-4-metyl-

5-okso-2-imidazolin-2-

yl]kinolin-3-karboksylsyre 

≥ 960 g/kg (racemisk 

blanding) 

1. januar 2009 31. desember 

2018 

DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

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 

imazakin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

176 Lenacil 

CAS-nr. 2164-08-1 

CIPAC-nr. 163 

3-sykloheksyl-1,5,6,7-

tetrahydrosyklopenta-

pyrimidin-2,4(3H)-dion 

≥ 975 g/kg 1. januar 2009 31. desember 

2018 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

lenacil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mai 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— risikoen for vannorganismer, særlig alger og vannplanter. Godkjenningsvilkårene skal 

omfatte risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner mellom områder som 

behandles og forekomster av overflatevann, 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- eller 

klimaforhold. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak 

og det skal gjennomføres overvåkingsprogrammer for påvise mulig forurensning av 

grunnvannet i sårbare områder fra metabolittene IN-KF 313, M1, M2 og M3. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen 

bekreftende opplysninger om identiteten til og karakteriseringen av jordmetabolittene Polar B 

og Polars og metabolittene M1, M2 og M3 som forekom i lysimeterundersøkelser, og 

bekreftende opplysninger om rotasjonsvekster, herunder mulige fytotoksiske virkninger. De 

skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen 30. juni 2012. 

Dersom en beslutning om klassifiseringen av lenacil i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3) viser at det er behov for ytterligere opplysninger om 

relevansen av metabolittene IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B og Polars, skal de 

berørte medlemsstatene kreve at slike opplysninger framlegges. De skal sørge for at melderen 

framlegger nevnte opplysninger for Kommisjonen innen seks måneder etter underretning om 

beslutning om klassifisering. 

177 Oksadiazon 

CAS-nr. 19666-30-9 

CIPAC-nr. 213 

5-tert-butyl-3-(2,4-diklor-5-

isopropoksyfenyl)-1,3,4-

oksadiazol-2(3H)-on 

≥ 940 g/kg 1. januar 2009 31. desember 

2018 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

oksadiazon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mai 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal 

bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes 

i toksisitetsdokumentasjonen, skal sammenholdes med og kontrolleres mot 

spesifikasjonen til det tekniske materialet, 

— potensialet for forurensning av grunnvannet med metabolitten AE0608022 dersom det 

aktive stoffet brukes i situasjoner der det kan forventes langvarige anaerobe forhold eller i 

områder med sårbare jord- eller klimaforhold. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig 

omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen 

— ytterligere undersøkelser om den potensielle toksikologiske relevansen av en urenhet i den 

foreslåtte tekniske spesifikasjonen, 

— opplysninger for ytterligere å klargjøre forekomsten av metabolitten AE0608033 i 

primærvekster og rotasjonsvekster, 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — ytterligere forsøk på rotasjonsvekster (særlig rotvekster og korn) og en undersøkelse av 

stoffskiftet hos drøvtyggere for å få bekreftet vurderingen av risikoen for forbrukerne, 

— ytterligere opplysninger om risikoen for meitemarketende fugler og pattedyr, og 

langtidsrisikoen for fisk. 

De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen  

30. juni 2012. 

178 Pikloram 

CAS-nr. 1918-02-1 

CIPAC-nr. 174 

4-amino-3,5,6-triklorpyridin-

2-karboksylsyre 

≥ 920 g/kg 1. januar 2009 31. desember 

2018 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

pikloram, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mai 2010. 

Ved den samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

— potensialet for forurensning av grunnvannet når pikloram anvendes i områder med sårbare 

jord- eller klimaforhold. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak, 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen 

— ytterligere opplysninger for å få bekreftet at analysemetoden som er benyttet i 

restanalyseforsøk, gir korrekte tall for restmengdene av pikloram og dets konjugater, 

— en undersøkelse av fotolyse i jord for å få bekreftet vurderingen av nedbrytingen av 

pikloram. 

De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen  

30. juni 2012. 

179 Pyriproksyfen 

CAS-nr. 95737-68-1 

CIPAC-nr. 715 

4-fenoksyfenyl (RS)-2-(2-

pyridyloksy)propyleter 

≥ 970 g/kg 1. januar 2009 31. desember 

2018 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

pyriproksyfen, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mai 2010. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Ved den samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

— brukernes sikkerhet, og sørge for at det i bruksvilkårene om nødvendig er fastsatt bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— risikoen for vannorganismer. Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte egnede 

risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere 

opplysninger som bekrefter risikovurderingen med hensyn til to punkter, risikoen som 

pyriproksyfen og metabolitten DPH-pyr utgjør for vanninsekter og risikoen som pyriproksyfen 

utgjør for bestøvere. De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for 

Kommisjonen innen 30. juni 2012. 

180 Bifenoks 

CAS-nr. 42576-02-3 

CIPAC-nr. 413 

metyl-5-(2,4-diklorfenoksy)-

2-nitrobenzoat 

≥ 970 g/kg 

urenheter: 

høyst 3 g/kg 2,4-

diklorfenol 

høyst 6 g/kg 2,4-

dikloranisol 

1. januar 2009 31. desember 

2018 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

bifenoks, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. mars 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— forbrukernes eksponering gjennom kosten for restmengder av bifenoks i produkter av 

animalsk opprinnelse og i etterfølgende vekster ved vekselbruk. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges 

— opplysninger om restmengder av bifenoks og dets metabolitt hydroksybifenokssyre i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse og om restmengder av bifenoks i rotasjonsvekster, 

— ytterligere opplysninger om langtidsrisikoen for planteetende pattedyr ved bruk av 

bifenoks. 

De skal sørge for at melderen framlegger slike bekreftende data og opplysninger for 

Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

181 Diflufenikan 

CAS-nr. 83164-33-4 

CIPAC-nr. 462 

2′,4′-difluor-2-(α,α,α-trifluor-

m-tolyloksy)nikotinanilid 

≥ 970 g/kg 1. januar 2009 31. desember 

2018 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

diflufenikan, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. mars 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av vannorganismer. Risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, skal 

iverksettes der det er hensiktsmessig, 

— vern av vannplanter utenfor målgruppen. Risikoreduserende tiltak skal iverksettes der det 

er hensiktsmessig, for eksempel usprøytede buffersoner. 

182 Fenoksaprop-P 

CAS-nr. 113158-40-0 

CIPAC-nr. 484 

(R)-2[4-[(6-klor-2-

benzoksazolyl)oksy]-

fenoksy]-propansyre 

≥ 920 g/kg 1. januar 2009 31. desember 

2018 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

fenoksaprop-P, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. mars 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr, 

— vern av planter utenfor målgruppen, 

— forekomsten av det beskyttende middelet mefenpyr-dietyl i preparater når det gjelder 

eksponeringen som brukere, arbeidstakere og personer i nærheten, utsettes for, 

— stoffets persistens og noen av dets nedbrytingsprodukter i kaldere områder og områder der 

anaerobe forhold kan forekomme. 

Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-
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Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

183 Fenpropidin 

CAS-nr. 67306-00-7 

CIPAC-nr. 520 

(R,S)-1-[3-(4-tert-

butylfenyl)-2-metylpropyl]-

piperidin 

≥ 960 g/kg (racemat) 1. januar 2009 31. desember 

2018 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

fenpropidin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. mars 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— vern av vannorganismer, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter 

risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges 

— ytterligere opplysninger om langtidsrisikoen for plante- og insektetende fugler ved bruk 

av fenpropidin. 

De skal sørge for at melderen framlegger slike bekreftende data og opplysninger for 

Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

184 Kinoklamin 

CAS-nr. 2797-51-5 

CIPAC-nr. 648 

2-amino-3-klor-1,4-

naftokinon 

≥ 965 g/kg Urenhet: 

diklon (2,3-diklor-

1,4-naftokinon) 

høyst 15 g/kg 

1. januar 2009 31. desember 

2018 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

kinoklamin for annen bruk enn på prydplanter eller planteskoleplanter, skal de rette særlig 

oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal 

sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

kinoklamin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. mars 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere, arbeidstakere og personer i nærheten, og sørge for at bruks-

vilkårene fastsetter bruk av egnet personlig verneutstyr, 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — vern av vannorganismer, 

— vern av fugler og små pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte egnede risikoreduserende tiltak. 

185 Kloridazon 

CAS-nr. 1698-60-8 

CIPAC-nr. 111 

5-amino-4-klor-2-

fenylpyridazin-3(2H)-on 

920 g/kg 

Urenheten 4-amino-

5-klor-isomer som 

dannes i produk-

sjonen, anses som 

potensielt skadelig i 

toksikologisk 

sammenheng, og et 

høyeste innhold på 

60 g/kg er fastsatt. 

1. januar 2009 31. desember 

2018 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates, med en dosering på høyst 2,6 kg/ha og bare hvert 

tredje år på samme åker. 

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 

kloridazon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. desember 2007. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr, 

— vern av vannorganismer, 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. 

Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak og det bør om 

nødvendig gjennomføres overvåkingsprogrammer for å påvise mulig forurensning av 

grunnvannet i sårbare områder fra metabolittene B og B1. 

186 Tritosulfuron 

CAS-nr. 142469-14-5 

CIPAC-nr. 735 

1-(4-metoksy-6-

trifluormetyl-1,3,5-triazin-2-

yl)-3-(2-trifluormetyl-

benzensulfonyl)urea 

≥ 960 g/kg 

Følgende urenhet 

som dannes i 

produksjonen, er 

potensielt skadelig i 

toksikologisk 

sammenheng, og 

skal ikke overstige 

en viss mengde i det 

tekniske materialet: 

2-amino-4-metoksy-

6-(trifluormetyl)-

1,3,5-triazin: 

<0,2 g/kg 

1. desember 

2008 

30. november 

2018 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

tritosulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. mai 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— potensialet for forurensning av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med 

sårbare jord- og/eller klimaforhold, 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — vern av vannorganismer, 

— vern av små pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

187 Flutolanil 

CAS-nr. 66332-96-5 

CIPAC-nr. 524 

α,α,α-trifluor-3′-isopropoksy-

o-toluanilid 

≥ 975 g/kg 1. mars 2009 28. februar 

2019 
DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

flutolanil for annen bruk enn behandling av settepoteter, skal de rette særlig oppmerksomhet 

mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle 

nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

flutolanil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. mai 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. 

Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

188 Benfluralin 

CAS-nr. 1861-40-1 

CIPAC-nr. 285 

N-butyl-N-etyl-α,α,α-

trifluor-2,6-dinitro-p-toluidin 

≥ 960 g/kg 

Urenheter: 

– etyl-butyl-

nitrosamin:  

høyst 0,1 mg/kg 

1. mars 2009 28. februar 

2019 
DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

benfluralin for annen bruk enn på salat og endiv, skal de rette særlig oppmerksomhet mot 

kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige 

data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

benfluralin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. mai 2008. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— brukernes sikkerhet. De godkjente bruksvilkårene skal fastsette bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å redusere eksponeringen, 

— restmengdene i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og vurdere 

forbrukernes eksponering gjennom kosten, 

— vern av fugler, pattedyr, overflatevann og vannorganismer. For disse påviste risikoene bør 

risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, iverksettes ved behov. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser av 

rotasjonsveksters metabolisme og for å få bekreftet risikovurderingen for metabolitt B12 og 

vannorganismer. De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av 

benfluralin i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter 

godkjenningen. 

189 Fluazinam 

CAS-nr. 79622-59-6 

CIPAC-nr. 521 

3-klor-N-(3-klor-5-

trifluormetyl-2-pyridyl)-

α,α,α-trifluor-2, 6-dinitro-p-

toluidin 

≥ 960 g/kg 

Urenheter: 

5-klor-N-(3-klor-5-

trifluormetyl-2-

pyridyl)-α,α,α-

trifluor-4,6-dinitro-o-

toluidin 

høyst 2 g/kg 

1. mars 2009 28. februar 

2019 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

fluazinam for annen bruk enn på poteter, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i 

artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og 

opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

fluazinam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. mai 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vernet av brukernes og arbeidstakernes sikkerhet. De godkjente bruksvilkårene skal 

fastsette bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å 

redusere eksponeringen, 

— restmengdene i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og en vurdering av 

forbrukernes eksponering gjennom kosten, 

— vern av vannorganismer. For nevnte risiko bør risikoreduserende tiltak iverksettes ved 

behov, for eksempel buffersoner. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

risikovurderingen for vannorganismer og makroorganismer i jorden. De skal sørge for at de 

melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av fluazinam i dette vedlegg, framlegger 

disse undersøkelsene for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

190 Fuberidazol 

CAS-nr. 3878-19-1 

CIPAC-nr. 525 

2-(2′-furyl)benzimidazol ≥ 970 g/kg 1. mars 2009 28. februar 

2019 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

fuberidazol til annen bruk enn frøbeising, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i 

artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og 

opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

fuberidazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. mai 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr, 

— langtidsrisikoen for pattedyr, og sørge for at godkjenningsvilkårene om nødvendig 

omfatter risikoreduserende tiltak. I slike tilfeller bør det brukes egnet utstyr som sikrer at 

stoffet arbeides grundig ned i jorden og at det er minst mulig spill ved bruk. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte egnede risikoreduserende tiltak. 

191 Mepikvat 

CAS-nr. 15302-91-7 

CIPAC-nr. 440 

1,1-dimetylpiperi-

diniumklorid 

(mepikvatklorid) 

≥ 990 g/kg 1. mars 2009 28. februar 

2019 

DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

mepikvat for andre bruksområder enn bygg, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene 

i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og 

opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      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 

mepikvat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. mai 2008. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot restmengdene i næringsmidler av 

vegetabilsk og animalsk opprinnelse og vurdere forbrukernes eksponering gjennom kosten. 

192 Diuron 

CAS-nr. 330-54-1 

CIPAC-nr. 100 

3-(3,4-diklorfenyl)-1,1-

dimetylurea 

≥ 930 g/kg 1. oktober 

2008 

30. september 

2018 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel i doseringer som ikke overstiger 0,5 kg/ha (arealgjennomsnitt) 

kan tillates. 

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 

diuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. juli 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere; bruksvilkårene skal om nødvendig fastsette bruk av personlig 

verneutstyr, 

— vern av vannorganismer og planter utenfor målgruppen. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

193 Bacillus thuringiensis 

ssp. aizawai 

STAMME: ABTS-

1857 

Kultursamling: nr. SD-

1372, 

STAMME: GC-91 

Kultursamling:  

nr. NCTC 11821 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) og GC-91 (SANCO/ 

1538/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

194 Bacillus thuringiensis 

ssp. israeliensis 

(serotype H-14) 

STAMME: AM65-52 

Kultursamling:  

nr. ATCC-1276 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

Bacillus thuringiensis ssp. israeliensis (serotype H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), særlig 

tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

195 Bacillus thuringiensis 

ssp. kurstaki 

STAMME: ABTS 351 

Kultursamling:  

nr. ATCC SD-1275 

STAMME: PB 54 

Kultursamling:  

nr. CECT 7209 

STAMME: SA 11 

Kultursamling:  

nr. NRRL B-30790 

STAMME: SA 12 

Kultursamling:  

nr. NRRL B-30791 

STAMME: EG 2348 

Kultursamling:  

nr. NRRL B-18208 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/ 

1542/2008), SA 11, SA 12 og EG 2348 (SANCO/1543/2008), særlig tillegg I og II til denne, 

som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

196 Bacillus thuringiensis 

ssp. Tenebrionis 

STAMME: NB 176 

(TM 141) 

Kultursamling: nr. SD-

5428 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

197 Beauveria bassiana 

STAMME: ATCC 

74040 

Kultursamling:  

nr. ATCC 74040 

STAMME: GHA 

Kultursamling:  

nr. ATCC 74250 

Ikke relevant Grenseverdi for 

beauvericin: 5 mg/kg 

1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) og GHA (SANCO/1547/2008), særlig 

tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

198 Cydia pomonella 

Granulovirus (CpGV) 

Ikke relevant Forurensende 

mikroorganismer 

(Bacillus cereus)  

< 1 × 106 CFU/g 

1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), særlig tillegg I og II til denne, 

som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

199 Lecanicillium 

muscarium 

(tidligere Verticilium 

lecanii) 

STAMME: Ve 6 

Kultursamling:  

nr. CABI (=IMI) 

268317, CBS 102071, 

ARSEF 5128 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

Lecanicillium muscarium (tidligere Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), særlig 

tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

200 Metarhizium 

anisopliae var. 

anisopliae 

(tidligere Metarhizium 

anisopliae) 

STAMME: BIPESCO 

5/F52 

Kultursamling: nr. 

M.a. 43, nr. 275-86 

(bokstavord V275 eller 

KVL 275), nr. KVL 

99-112 (Ma 275 eller  

V 275), nr. DSM 3884, 

nr. ATCC 90448,  

nr. ARSEF 1095 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates. 

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 

Metarhizium anisopliae var. anisopliae (tidligere Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 og F52 

(SANCO/1862/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité 

for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

201 Phlebiopsis gigantea 

STAMME: VRA 1835 

Kultursamling:  

nr. ATCC 90304 

STAMME: VRA 1984 

Kultursamling:  

nr. DSM16201 

STAMME: VRA 1985 

Kultursamling:  

nr. DSM 16202 

STAMME: VRA 1986 

Kultursamling:  

nr. DSM 16203 

STAMME: FOC PG 

B20/5 

Kultursamling: nr. IMI 

390096 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet 

av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

 STAMME: FOC PG 

SP log 6 

Kultursamling: nr. IMI 

390097 

STAMME: FOC PG 

SP log 5 

Kultursamling: nr. IMI 

390098 

STAMME: FOC PG 

BU 3 

Kultursamling: nr. IMI 

390099 

STAMME: FOC PG 

BU 4 

Kultursamling: nr. IMI 

390100 

STAMME: FOC PG 

410.3 

Kultursamling: nr. IMI 

390101 

STAMME: FOC 

PG97/1062/116/1.1 

Kultursamling: nr. IMI 

390102 

STAMME: FOC PG 

B22/SP1287/3.1 

Kultursamling: nr. IMI 

390103 

STAMME: FOC PG 

SH 1 

Kultursamling: nr. IMI 

390104 

STAMME: FOC PG 

B22/SP1190/3.2 

Kultursamling: nr. IMI 

390105 
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Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

202 Pythium oligandrum 

STAMMER: M1 

Kultursamling  

nr. ATCC 38472 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

203 Streptomyces K61 

(tidligere S. 

griseoviridis) 

STAMME: K61 

Kultursamling:  

nr. DSM 7206 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

Streptomyces (tidligere Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), særlig tillegg I 

og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

204 Trichoderma atroviride 

(tidligere T. 

harzianum) 

STAMME: IMI 

206040 

Kultursamling nr. IMI 

206040, ATCC 20476 

STAMME: T11 

Kultursamling: nr. 

Spansk kultursamling 

type CECT 20498, 

identisk med IMI 

352941 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

henholdsvis Trichoderma atroviride (tidligere T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/ 

1866/2008) og T-11 (SANCO/1841/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet 

av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

205 Trichoderma 

polysporum 

STAMME: 

Trichoderma 

polysporum IMI 

206039 

Kultursamling nr. IMI 

206039, ATCC 20475 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), særlig tillegg I og II til denne, 

som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

206 Trichoderma 

harzianum Rifai 

STAMME: 

Trichoderma 

harzianum T-22 

Kultursamling  

nr. ATCC 20847 

STAMME: 

Trichoderma 

harzianum ITEM 908 

Kultursamling nr. CBS 

118749 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

henholdsvis Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) og ITEM 908 (SANCO/ 

1840/208), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

207 Trichoderma 

asperellum 

(tidligere T. 

harzianum) 

STAMME: ICC012 

Kultursamling nr. 

CABI CC IMI 392716 

STAMME: 

Trichoderma 

asperellum 

(tidligere T. viride 

T25) T25 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

Trichoderma asperellum (tidligere T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) og Trichode-

rma asperellum (tidligere T. viride T25 og TV1) T25 og TV1 (SANCO/1868/2008), særlig 

tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen. 
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IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

 Kultursamling  

nr. CECT 20178 

STAMME: 

Trichoderma 

asperellum 

(tidligere T. viride 

TV1) TV1 

Kultursamling  

nr. MUCL 43093 

    Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

208 Trichoderma gamsii 

(tidligere T. viride) 

STAMMER: 

ICC080 

Kultursamling nr. IMI 

CC nr. 392151 CABI 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet 

av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

209 Verticillium albo-

atrum 

(tidligere Verticillium 

dahliae) 

STAMME: Isolat av 

Verticillium albo-

atrum WCS850 

Kultursamling nr. CBS 

276.92 

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

Verticillium albo-atrum (tidligere Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), særlig 

tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Godkjenningen 
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Særlige bestemmelser 

210 Abamektin 

CAS-nr. 71751-41-2 

Avermektin B1a 

CAS-nr. 65195-55-3 

Avermektin B1b 

CAS-nr. 65195-56-4 

Abamektin 

CIPAC-nr. 495 

AvermektinB1a 

(10E,14E,16E,22Z)-

(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13

S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sek-

butyl]-21,24-dihydroksy-

5′,11.13,22-tetrametyl-2-

okso-3.7,19-

trioksatetrasyklo[15.6.1.14,8 

020,24]pentakosa-

10.14,16,22-tetraen-6-spiro-

2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-

12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-

dideoksy-3-O-metyl-α-L-

arabino-heksopyranosyl)-3-

O-metyl-α-L-arabino-

heksopyranosid 

AvermektinB1b 

(10E,14E,16E,22Z)-

(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13

S,20R,21R,24S)-21,24-

dihydroksy-6′-isopropyl-

5′,11.13,22-tetrametyl-2-

okso-3.7,19-

trioksatetrasyklo[15.6.1.14,8 

020,24]pentakosa-

10.14,16,22-tetraen-6-spiro-

2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-

12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-

dideoksy-3-O-metyl-α-L-

arabino-heksopyranosyl)-3-

O-metyl-α-L-arabino-

heksopyranosid 

≥ 850 g/kg 1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

abamektin for annen bruk enn på sitrusfrukter, salat og tomater, skal de rette særlig 

oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal 

sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

abamektin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. juli 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr, 

— restmengdene i næringsmidler av vegetabilsk opprinnelse, og vurdere forbrukernes 

eksponering gjennom kosten, 

— vern av bier, leddyr utenfor målgruppen, fugler, pattedyr og vannorganismer. For disse 

påviste risikoene bør risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner og venteperioder, 

iverksettes ved behov. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det 

— foretas ytterligere undersøkelser om spesifikasjonen, 

— framlegges ytterligere opplysninger om risikovurderingen for fugler og pattedyr, 

— framlegges opplysninger om risikoen for vannorganismer med hensyn til de viktigste 

jordmetabolittene, 

— framlegges opplysninger om risikoen for grunnvannet med hensyn til metabolitten U8. 

De skal sørge for at melderne framlegger slike undersøkelser for Kommisjonen innen to år 

etter godkjenningen. 
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Vanlig navn, 
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IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

211 Epoksikonazol 

CAS-nr. 135319-73-2 

(tidligere 106325- 

08-0) 

CIPAC-nr. 609 

(2RS, 3SR)-1-[3-(2-

klorfenyl)-2,3-epoksy-2-(4-

fluorfenyl)propyl]-1H-1.2,4-

triazol 

≥ 920 g/kg 1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

epoksikonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. juli 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— forbrukernes eksponering gjennom kosten for metabolitter av epoksikonazol (triazol), 

— potensialet for langtransportert spredning gjennom luften, 

— risikoen for vannorganismer, fugler og pattedyr. Godkjenningsvilkårene skal om 

nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere 

undersøkelser om de potensielle hormonforstyrrende egenskapene til epoksikonazol innen to 

år etter at OECD har vedtatt retningslinjer for testing for hormonforstyrrende egenskaper, 

alternativt fellesskapsretningslinjer for testing. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen innen 30. juni 2009 framlegger for 

Kommisjonen et overvåkingsprogram for å vurdere langtransportert spredning i luften av 

epoksikonazol og de tilknyttede miljørisikoer. Resultatene av denne overvåkingen skal 

framlegges for Kommisjonen i form av en overvåkingsrapport innen 31. desember 2011. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen innen to år etter godkjenningen 

framlegger opplysninger om restmengder av metabolitter av epoksikonazol i primærvekster, 

rotasjonsvekster og produkter av animalsk opprinnelse, og ytterligere opplysninger om 

langtidsrisikoen for planteetende fugler og pattedyr. 
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212 Fenpropimorf 

CAS-nr. 67564-91-4 

CIPAC-nr. 427 

(RS)-cis-4-[3-(4-tert-

butylfenyl)-2-metylpropyl]-

2,6-dimetylmorfolin 

≥ 930 g/kg 1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

fenpropimorf, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. juli 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— brukernes og arbeidstakernes sikkerhet. De godkjente bruksvilkårene skal fastsette bruk 

av egnet personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å redusere eksponeringen, 

f.eks. begrensninger i daglig arbeidstid, 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold, 

— vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak, for eksempel buffersoner, reduksjon av avrenning og dyser som reduserer 

avdriften. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser for å få bekreftet 

bevegeligheten i jord for metabolitten BF-421-7. De skal sørge for at de melderne hvis søknad 

lå til grunn for oppføringen av fenpropimorf i dette vedlegg, framlegger disse undersøkelsene 

for Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

213 Fenpyroksimat 

CAS-nr. 134098-61-6 

CIPAC-nr. 695 

tert-butyl-(E)-alfa-(1,3-

dimetyl-5-fenoksypyrazol-4-

ylmetylenamino-oksy)-p-

toluat 

> 960 g/kg 1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som middmiddel kan tillates. 

Følgende bruksområder skal ikke være tillatt: 

— bruk på høye vekster med høy risiko for avdrift, for eksempel ved bruk av viftespredere 

montert på traktor og håndholdt utstyr. 

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 

fenpyroksimat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. juli 2008. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— virkningen på vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen, og sørge for at 

godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges opplysninger for å undersøke 

nærmere 

— risikoen for vannorganismer fra metabolitter som inneholder en benzylgruppe, 

— risikoen for bioforstørring i næringskjeder i vann. 

De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av fenpyroksimat i 

dette vedlegg, framlegger disse opplysningene for Kommisjonen innen to år etter 

godkjenningen. 

214 Tralkoksydim 

CAS-nr. 87820-88-0 

CIPAC-nr. 544 

(RS)-2-[(EZ)-1-

(etoksyimino)propyl]-3-

hydroksy-5-mesityl-

sykloheks-2-en-1-on 

≥ 960 g/kg 1. mai 2009 30. april 2019 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

tralkoksydim, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. juli 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av grunnvannet, særlig når det gjelder jordmetabolitten R173642 i jord når det aktive 

stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— vern av planteetende pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges 

— ytterligere opplysninger om langtidsrisikoen for planteetende pattedyr ved bruk av 

tralkoksydim. 

De skal sørge for at de melderne hvis søknad lå til grunn for oppføringen av tralkoksydim i 

dette vedlegg, framlegger disse opplysningene for Kommisjonen innen to år etter 

godkjenningen. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

215 Aklonifen 

CAS-nr. 74070-46-5 

CIPAC-nr. 498 

2-klor-6-nitro-3-

fenoksyanilin 

≥ 970 g/kg 

Urenheten fenol er 

potensielt skadelig i 

toksikologisk 

sammenheng, og et 

høyeste innhold på 

5 g/kg er fastsatt. 

1. august 2009 31. juli 2019 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

aklonifen for annen bruk enn på solsikker, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i 

artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og 

opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

aklonifen, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. september 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal 

bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes 

i toksisitetsdokumentasjonen, bør sammenholdes med og kontrolleres mot spesifikasjonen 

til det tekniske materialet, 

— vern av brukernes sikkerhet. De godkjente bruksvilkårene skal fastsette bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å redusere 

eksponeringen, 

— restmengder i rotasjonsvekster, og vurdere forbrukernes eksponering gjennom kosten, 

— vern av fugler, pattedyr, vannorganismer og planter utenfor målgruppen. For disse påviste 

risikoene bør risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, iverksettes ved behov. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser av restmengder i 

rotasjonsvekster og relevante opplysninger for å få bekreftet risikovurderingen for fugler, 

pattedyr, vannorganismer og planter utenfor målgruppen. 

De skal sørge for at melderen framlegger slike bekreftende data og opplysninger for 

Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

216 Imidakloprid 

CAS-nr. 138261-41-3 

CIPAC-nr. 582 

(E)-1-(6-klor-3-

pyridinylmetyl)-N-

nitroimidazolidin-2-

ylidenamin 

≥ 970 g/kg 1. august 2009 31. juli 2019 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

Ved bruk til frøbeising skal organismer utenfor målgruppen, særlig honningbier og fugler, 

vernes på følgende måte: 

— frøbeising skal skje bare i profesjonelle anlegg for frøbeising. I nevnte anlegg skal det 

benyttes de best tilgjengelige teknikker for å sikre at det frigis så lite støv som mulig 

under bruk, lagring og transport, 

— det skal brukes hensiktsmessig utstyr til radsåing for å sikre at middelet arbeides grundig 

ned i jorden samt minske spill og utslipp av støv så mye som mulig. 

Medlemsstatene skal sørge for at 

— etiketten for de beisede frøene inneholder en opplysning om at frøene er behandlet med 

imidakloprid, og angir de risikoreduserende tiltak i henhold til godkjenningen, 

— vilkårene for godkjenning, særlig ved bruk av sprøyting, skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak for å verne honningbier, 

— det ved behov innføres egnede overvåkingsprogrammer for å fastsette honningbienes 

faktiske eksponering for imidakloprid i områder der bier i stor utstrekning trekker, eller 

som hyppig brukes av birøktere. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

imidakloprid for annen bruk enn på tomater i veksthus, skal de rette særlig oppmerksomhet 

mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle 

nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

imidakloprid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. september 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— virkningen på vannorganismer, leddyr utenfor målgruppen, meitemarker, andre 

makroorganismer i jorden og sørge for at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter 

risikoreduserende tiltak. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges 

— ytterligere opplysninger om vurderingen av risikoen for operatører og arbeidstakere, 

— ytterligere opplysninger om vurderingen av risikoen for fugler og pattedyr. 

De skal sørge for at melderen framlegger slike bekreftende data og opplysninger for 

Kommisjonen innen to år etter godkjenningen. 

217 Metazaklor 

CAS-nr. 67129-08-2 

CIPAC-nr. 411 

2-klor-N-(pyrazol-1-

ylmetyl)acet-2′,6′-xylidid 

≥ 940 g/kg 

Urenheten toluen 

som dannes i 

produksjonen, anses 

som potensielt 

skadelig i 

toksikologisk 

sammenheng, og et 

høyeste innhold på 

0,05 % er fastsatt. 

1. august 2009 31. juli 2019 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates, med en dosering på høyst 1,0 kg/ha og bare hvert 

tredje år på samme åker. 

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 

metazaklor, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. september 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr, 

— vern av vannorganismer, 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak og det skal 

gjennomføres overvåkingsprogrammer for å påvise mulig forurensning av grunnvannet i 

sårbare områder fra metabolittene 79M04, 479M08, 479M09, 479M11 og 479M12. 

Dersom metazaklor klassifiseres i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 som «mistenkes 

for å kunne forårsake kreft» skal de berørte medlemsstatene kreve at det framlegges ytterligere 

opplysninger om relevansen av metabolittene 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 og 

479M12 når det gjelder kreft. 

De skal sørge for at de melderne framlegger nevnte opplysninger for Kommisjonen innen seks 

måneder etter underretning om beslutning om klassifisering. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

218 Eddiksyre 

CAS-nr. 64-19-7 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

eddiksyre ≥ 980 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

eddiksyre (SANCO/2602/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

219 Aluminiumam-

moniumsulfat 

CAS-nr. 7784-26-1 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

aluminiumammoniumsulfat ≥ 960 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

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 

aluminiumammoniumsulfat (SANCO/2985/2008), særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

220 Aluminiumsilikat 

CAS-nr. 1332-58-7 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Ikke tilgjengelig 

Kjemisk betegnelse: kaolin 

≥ 999,8 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

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 

aluminiumsilikat (SANCO/2603/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

221 Ammoniumacetat 

CAS-nr. 631-61-8 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

ammoniumacetat ≥ 970 g/kg 

Relevant urenhet: 

tungmetaller som Pb, 

høyst 10 ppm 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som lokkestoff kan tillates. 

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 

ammoniumacetat (SANCO/2986/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

222 Blodmel 

CAS-nr. ikke tildelt 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Ikke tilgjengelig ≥ 990 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. Blodmel skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 

1069/2009. 

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 

blodmel (SANCO/2604/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

223 Kalsiumkarbid 

CAS-nr. 75-20-7 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

kalsiumkarbid 

kalsiumacetylid 

≥ 765 g/kg 

Inneholder 0,08-

0,52 g/kg 

kalsiumfosfid 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

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 

kalsiumkarbid (SANCO/2605/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

224 Kalsiumkarbonat 

CAS-nr. 471-34-1 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

kalsiumkarbonat ≥ 995 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

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 

kalsiumkarbonat (SANCO/2606/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

225 Karbondioksid 

CAS-nr. 124-38-9 

karbondioksid ≥ 99,9 % 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som røykdesinfeksjonsmiddel kan tillates. 

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 

karbondioksid (SANCO/2987/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

226 Denatoniumbenzoat 

CAS-nr. 3734-33-6 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

benzyldietyl[[2,6-

xylylkarbamoyl]metyl]-

ammoniumbenzoat 

≥ 995 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

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 

denatoniumbenzoat (SANCO/2607/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet 

av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

227 Eten 

CAS-nr. 74-85-1 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

eten ≥ 99 % 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

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 eten 

(SANCO/2608/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité 

for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

228 Ekstrakt av Melaleuca 

CAS-nr. Melaleucaolje 

68647-73-4 

Hovedbestanddeler: 

terpinen-4-ol 562-74-3 

γ-terpinen 99-85-4 

α-terpinen 99-86-5 

1,8-cineol 470-82-6 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Melaleucaolje er en 

kompleks blanding av 

kjemiske stoffer. 

Hovedbestanddeler: 

terpinen-4-ol 

≥ 300 g/kg 

γ-terpinen 

≥ 100 g/kg 

α-terpinen ≥ 50 g/kg 

1,8-cineol, spor 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

Melaleuca (SANCO/2609/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

229 Restmengder fra 

destillasjon av fett 

CAS-nr. ikke tildelt 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Ikke tilgjengelig ≥ 40 % av spaltede 

fettsyrer 

Relevant urenhet: Ni 

høyst 200 mg/kg 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. Restmengder fra destillering av fett av animalsk 

opprinnelse skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

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 

restmengder fra destillasjon av fett (SANCO/2610/2008), særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

230 Fettsyrer C7 til C20 

CAS-nr. 112-05-0 

(pelargonsyre) 

67701-09-1 (fettsyrer 

C7-C18 og C18 

umettede kaliumsalter) 

124-07-2 (kaprylsyre) 

334-48-5  

(n-dekansyre) 

143-07-7 (laurinsyre) 

112-80-1 (oleinsyre) 

85566-26-3 (fettsyrer 

C8-C10 metylestere) 

111-11-5 

(metyloktanoat) 

110-42-9 

(metyldekanoat) 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

nonansyre 

kaprylsyre, pelargonsyre, n-

dekansyre, laurinsyre, 

oleinsyre (ISO for alle disse) 

kaprylsyre, nonansyre, 

dekansyre, dodekansyre, cis-

9-oktadekansyre (IUPAC for 

alle disse) 

fettsyrer, C7-C10, 

metylestere 

≥ 889 g/kg 

(pelargonsyre) 

≥ 838 g/kg fettsyrer 

≥ 99 % fettsyremetyl-

estere 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel, middmiddel, ugressmiddel og vekstregulerende middel kan 

tillates. 

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 

fettsyrer (SANCO/2610/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

231 Hvitløkekstrakt 

CAS-nr. 8008-99-9 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Konsentrert hvitløkssaft av 

næringsmiddelkvalitet 

≥ 99,9 % 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som repellent, insektmiddel og nematicid kan tillates. 

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 

hvitløkekstrakt (SANCO/2612/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 



   

 

N
r. 3

5
/1

5
4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
.5

.2
0
1

9
 

 
Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

232 Gibberellinsyre 

CAS-nr. 77-06-5 

CIPAC-nr. 307 

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,

12S)-7,12-dihydroksy-3-

metyl-6-metylen-2-

oksoperhydro-4a,7-metan-

9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-

karboksylsyre 

Alternativt: 

(3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,

11S)-6,11-dihydroksy-3-

metyl-12-metylen-2-okso-

4a,6-metan-3,8b-prop-

lenperhydrindenol(1,2-b) 

furan-4-karboksylsyre 

≥ 850 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

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 

gibberellinsyre (SANCO/2613/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

233 Gibberelliner 

CAS-nr. GA4: 468- 

44-0 

GA7: 510-75-8 

GA4A7-blanding: 

8030-53-3 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

GA4: 

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,

12S)-12-hydroksy-3-metyl-

6-metylen-2-oksoperhydro-

4a,7-metan-3,9b-

propanazulen[1,2-b]furan-4-

karboksylsyre 

GA7: 

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,

12S)-12-hydroksy-3-metyl-

6-metylen-2-oksoperhydro-

4a,7-metan-9b,3-

propenazulen[1,2-b]furan-4-

karboksylsyre 

Sammenfattende 

rapport (SANCO/ 

2614/2008). 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

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 

gibberelliner (SANCO/2614/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

234 Hydrolyserte proteiner 

CAS-nr. ikke tildelt 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Ikke tilgjengelig Sammenfattende 

rapport (SANCO/ 

2615/2008). 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som lokkestoff kan tillates. Hydrolyserte proteiner av animalsk opprinnelse skal 

oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

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 

hydrolyserte proteiner (SANCO/2615/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet 

av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

235 Jernsulfat 

Jern(II)sulfat, 

vannfritt: CAS-

nr. 7720-78-7 

Jern(II)sulfat, 

monohydrat: CAS-

nr. 17375-41-6 

Jern(II)sulfat, 

heptahydrat: CAS-

nr. 7782-63-0 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

jern(II)sulfat Jern(II)sulfat, 

vannfritt 

≥ 367,5 g/kg 

Jern(II)sulfat, 

monohydrat 

≥ 300 g/kg 

Jern(II)sulfat, 

heptahydrat 

≥ 180 g/kg 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

jernsulfat (SANCO/2616/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

236 Kiselgur (diatoméjord) 

CAS-nr. 61790-53-2 

CIPAC-nr. 647 

kiselgur (diatoméjord) 920 ± 20 g SiO2/kg 

DE 

Høyst 0,1 % 

partikler av 

krystallinsk 

silisiumoksid (med 

diameter under  

50 μm) 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates. 

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 

kiselgur (SANCO/2617/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

237 Kalkstein 

CAS-nr. 1317-65-3 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Ikke tilgjengelig ≥ 980 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

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 

kalkstein (SANCO/2618/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

238 Metylnonylketon 

CAS-nr. 112-12-9 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

undekan-2-on ≥ 975 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

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 

metylnonylketon (SANCO/2619/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

239 Pepper 

CAS-nr. ikke tildelt 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

svart pepper — Piper nigrum Det er en kompleks 

blanding av kjemiske 

stoffer, og innholdet 

av bestanddelen 

piperin som markør 

bør være minst 4 % 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

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 

pepper (SANCO/2620/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

240 Planteoljer/ 

sitronelleolje 

CAS-nr. 8000-29-1 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Sitronelleolje er en kompleks 

blanding av kjemiske stoffer. 

Hovedbestanddelene er: 

sitronellal (3,7-dimetyl-6-

oktenal). 

geraniol ((E)-3,7-dimetyl-

2,6-oktadien-1-ol). 

sitronellol (3,7-dimetyl-6-

oktan-2-ol). 

geranylacetat (3,7-dimetyl-6-

okten-1ylacetat). 

Relevante urenheter: 

metyleugenol og 

metyl-isoeugenol 

høyst 0,1 %. 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

sitronelleolje (SANCO/2621/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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IUPAC-betegnelse Renhet(1) 
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Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

241 Planteoljer/nellikolje 

CAS-nr. 94961-50-2 

(nellikolje) 

97-53-0 (eugenol — 

hovedbestanddel) 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Nellikolje er en kompleks 

blanding av kjemiske stoffer. 

Hovedbestanddelen er 

eugenol. 

≥ 800 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel og bakteriedrepende middel kan tillates. 

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 

nellikolje (SANCO/2622/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

242 Planteoljer/rapsfrøolje 

CAS-nr. 8002-13-9 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

rapsfrøolje Rapsfrøolje er en 

kompleks blanding 

av fettsyrer 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates. 

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 

rapsolje (SANCO/2623/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

243 Planteoljer/ 

grønnmynteolje 

CAS-nr. 8008-79-5 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

grønnmynteolje ≥ 550 g/kg som L-

karvon 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

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 

grønnmynteolje (SANCO/2624/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Særlige bestemmelser 

244 Kaliumhydrogen-

karbonat 

CAS-nr. 298-14-6 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

kaliumhydrogenkarbonat ≥ 99,5 % 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

kaliumhydrogenkarbonat (SANCO/2625/2008), særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

245 Putrescin (1,4-

diaminobutan) 

CAS-nr. 110-60-1 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

butan-1,4-diamin ≥ 990 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som lokkestoff kan tillates. 

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 

putrescin (SANCO/2626/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

246 Pyretriner 

CAS-nr. A) og B): 

Pyretriner 8003-34-7 

Ekstrakt A: ekstrakter 

av Chrysanthemum 

cinerariaefolium: 

89997-63-7 

pyretrin 1: CAS- 

nr. 121-21-1 

pyretrin 2: CAS- 

nr. 121-29-9 

Pyretriner er en kompleks 

blanding av kjemiske stoffer. 

Ekstrakt A: 

≥ 500 g/kg pyretriner 

Ekstrakt B: 

≥ 480 g/kg pyretriner 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

pyretriner (SANCO/2627/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Særlige bestemmelser 

 cinerin 1: CAS- 

nr. 25402-06-6 

cinerin 2: CAS- 

nr. 121-20-0 

jasmolin 1: CAS- 

nr. 4466-14-2 

jasmolin 2: CAS- 

nr. 1172-63-0 

Ekstrakt B: pyretrin 1: 

CAS-nr. 121-21-1 

pyretrin 2: CAS- 

nr. 121-29-9 

cinerin 1: CAS- 

nr. 25402-06-6 

cinerin 2: CAS- 

nr. 121-20-0 

jasmolin 1: CAS- 

nr. 4466-14-2 

jasmolin 2: CAS- 

nr. 1172-63-0 

CIPAC-nr. 32 

     

247 Kvartssand 

CAS-nr. 14808-60-7 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

kvarts, silisiumdioksid, 

silisiumoksid, SiO2 

≥ 915 g/kg 

Høyst 0,1 % 

partikler av 

krystallinsk 

silisiumoksid (med 

diameter under  

50 μm) 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

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 

kvartssand (SANCO/2628/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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248 Repellenter (lukt) av 

animalsk eller 

vegetabilsk 

opprinnelse/fiskeolje 

CAS-nr. 100085-40-3 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

fiskeolje ≥ 99 % 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. Fiskeolje skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 

1069/2009 

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 

fiskeolje (SANCO/2629/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

249 Repellenter (lukt) av 

animalsk eller 

vegetabilsk 

opprinnelse/sauefett 

CAS-nr. 98999-15-6 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

sauefett Rent sauefett som 

inneholder høyst 

0,18 % w/w/vann. 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. Sauefett skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 

1069/2009. 

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 

sauefett (SANCO/2630/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

250 Repellenter (lukt) av 

animalsk eller 

vegetabilsk 

opprinnelse/råtallolje 

CAS-nr. 8002-26-4 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

råtallolje Råtallolje er en 

kompleks blanding 

av talloljekolo-

fonium og fettsyrer 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

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 rå 

tallolje (SANCO/2631/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

251 Repellenter (lukt) av 

animalsk eller 

vegetabilsk 

opprinnelse/talloljebek 

CAS-nr. 8016-81-7 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

talloljebek Kompleks blanding 

av estere av fettsyrer, 

kolofonium og små 

mengder av dimerer 

og trimerer av 

harpikssyrer og 

fettsyrer. 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

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 

talloljebek (SANCO/2632/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

252 Havalgeekstrakt 

(tidligere 

havalgeekstrakt og 

tang og tare) 

CAS-nr. ikke tildelt 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

havalgeekstrakt Havalgeekstrakt er 

en kompleks 

blanding. Hoved-

bestanddeler som 

markører: mannitol, 

fucoidaner og 

alginater. Sammen-

fattende rapport 

SANCO/2634/2008 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

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 

havalgeekstrakt (SANCO/2634/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

253 Natriumaluminium-

silikat 

CAS-nr. 1344-00-9 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

natriumaluminiumsilikat: 

Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × 

zH2O 

1 000 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

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 

natriumaluminiumsilikat (SANCO/2635/2008), særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

254 Natriumhypokloritt 

CAS-nr. 7681-52-9 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

natriumhypokloritt 10 % (w/w) uttrykt 

som klor 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som desinfeksjonsmiddel kan tillates. 

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 

natriumhypokloritt (SANCO/2988/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

255 Rettkjedede 

Lepidoptera-feromoner 

Acetatgruppe: Sammenfattende 

rapport (SANCO/ 

2633/2008). 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som lokkestoff kan tillates. 

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 

rettkjedede Lepidoptera-feromoner (SANCO/2633/2008), særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(E)-5-decen-1-yl-

acetat 

CAS-nr. 38421-90-8 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

(E)-5-decen-1-yl-acetat 

(E)-8-dodecen-1-yl-

acetat 

CAS-nr. 38363-29-0 

CIPAC-nr. 

ikke tildelt 

(E)-8-dodecen-1-yl-acetat 

(E/Z)-8-dodecen-1-yl-

acetat 

CAS-nr. foreligger 

ikke 

CIPAC-nr. foreligger 

ikke 

(E/Z)-8-dodecen-1-ylacetat 

som enkle isomerer 

(Z)-8-dodecen-1-yl-

acetat 

CAS-nr. 28079-04-1 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

(Z)-8-dodecen-1-yl-acetat 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

 (Z)-9-dodecen-1-yl-

acetat 

CAS-nr. 16974-11-1 

CIPAC-nr. 422 

(Z)-9-dodecen-1-yl-acetat     

(E,Z)-7,9-dodekadien-

1-yl-acetat 

CAS-nr. 54364-62-4 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

(E,Z)-7,9-dodekadien-1-yl-

acetat 

(E)-11-tetradecen-1-yl-

acetat 

CAS-nr. 33189-72-9 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

(E)-11-tetradecen-1-yl-acetat 

(Z)-9-tetradecen-1-yl-

acetat 

CAS-nr. 16725-53-4 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

(Z)-9-tetradecen-1-yl-acetat 

(Z)-11-tetradecen-1-yl-

acetat 

CAS-nr. 20711-10-8 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

(Z)-11-tetradecen-1-yl-acetat 

(Z, E)-9, 12-

tetradekadien-1-yl-

acetat 

CAS-nr. 31654-77-0 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

(Z, E)-9, 12-tetradekadien-1-

yl-acetat 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

 Z-11-heksadecen-1-yl-

acetat 

CAS-nr. 34010-21-4 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Z-11-heksadecen-1-yl-acetat     

(Z, E)-7, 11-

heksadekadien-1-yl-

acetat 

CAS-nr. 51606-94-4 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

(Z, E)-7, 11-heksadekadien-

1-yl-acetat 

(E, Z)-2, 13-

oktadekadien-1-yl-

acetat. 

CAS-nr. 86252-65-5 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

(E, Z)-2, 13-oktadekadien-1-

yl-acetat. 

Alkoholgruppe: Alkoholgruppe: 

(E)-5-decen-1-ol 

CAS-nr. 56578-18-8 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

(E)-5-decen-1-ol 

(Z)-8-dodecen-1-ol 

CAS-nr. 40642-40-8 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

(Z)-8-dodecen-1-ol 

(E,E)-8,10-

dodekadien-1-ol 

CAS-nr. 33956-49-9 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

(E,E)-8,10-dodekadien-1-ol 



   

 

2
.5

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 3

5
/1

6
5
 

 
Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

 tetradekan-1-ol 

CAS-nr. 112-72-1 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

tetradekan-1-ol     

(Z)-11-heksadecen- 

1-ol 

CAS-nr. 56683-54-6 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

(Z)-11-heksadecen-1-ol 

Aldehydgruppe: Aldehydgruppe: 

(Z)-7-tetradecenal 

CAS-nr. 65128-96-3 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

(Z)-7-tetradecenal 

(Z)-9-heksadecenal 

CAS-nr. 56219-04-6 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

(Z)-9-heksadecenal 

(Z)-11-heksadecenal 

CAS-nr. 53939-28-9 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

(Z)-11-heksadecenal 

(Z)-13-oktadecenal 

CAS-nr. 58594-45-9 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

(Z)-13-oktadecenal 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

 Blandinger av acetater: Blandinger av acetater:     

i)  (Z)-8-dodecen-1-yl-

acetat 

CAS-nr. 28079- 

04-1 

CIPAC-nr. ikke 

tildelt 

og 

i)  (Z)-8-dodecen-1-yl-acetat 

og 

ii) dodecyl-acetat 

CAS-nr. 112-66-3 

CIPAC-nr. ikke 

tildelt 

ii)  dodecyl-acetat 

i)  (Z)-9-dodecen-1-yl-

acetat 

CAS-nr. 16974- 

11-1 

CIPAC-nr. 422 

og 

i)  (Z)-9-dodecen-1-ylacetat 

og 

ii)  dodecyl-acetat 

CAS-nr. 112-66-3 

CIPAC-nr. 422 

ii)  dodecyl-acetat 

i)  (E,Z)-7,9-

dodekadien-1-yl-

acetat 

CAS-nr. 55774- 

32-8 

CIPAC-nr. ikke 

tildelt 

og 

i)  (E,Z)-7,9-dodekadien-1-

ylacetat 

og 
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identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

 ii)  (E,E)-7,9-

dodekadien-1-

ylacetat 

CAS-nr. 54364- 

63-5 

CIPAC-nr. ikke 

tildelt 

ii)  (E,E)-7,9-dodekadien-1-

ylacetat 

    

i)  (Z,Z)-7,11-heksa-

dekadien-1-ylacetat 

og 

i)  (Z,Z)-7,11-heksa-

dekadien-1-ylacetat 

og 

ii)  (Z,E)-7,11-

heksadekadien-1-

ylacetat 

CAS-nr. i) og ii) 

53042-79-8 

CAS-nr. i) 52207-

99-5 

CAS-nr. ii) 51606-

94-4 

CIPAC-nr. ikke 

tildelt 

ii)  (Z,E)-7,11-

heksadekadien-1-ylacetat 

Blandinger av 

aldehyder: 

Blandinger av aldehyder: 

i)  (Z)-9-heksadecenal 

CAS-nr. 56219- 

04-6 

CIPAC-nr. ikke 

tildelt 

og 

i)  (Z)-9-heksadecenal 

og 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

 ii)  (Z)-11-heksa-

decenal 

CAS-nr. 53939- 

28-9 

CIPAC-nr. ikke 

tildelt 

og 

ii)  (Z)-11-heksadecenal 

og 

    

iii)  (Z)-13-oktadekenal 

CAS-nr. 58594- 

45-9 

CIPAC-nr. ikke 

tildelt 

iii)  (Z)-13-oktadekenal 

Blandinger av andre 

blandinger: 

Blandinger av andre 

blandinger: 

i)  (E)-5-decen-1-

ylacetat 

CAS-nr. 38421- 

90-8 

CIPAC-nr. ikke 

tildelt 

og 

i)  (E)-5-decen-1-ylacetat og 

ii)  (E)-5-decen-1-ol 

CAS-nr. 56578- 

18-8 

CIPAC-nr. ikke 

tildelt 

ii)  (E)-5-decen-1-ol 

i)  (E/Z)-8-dodecen-1-

ylacetat 

CAS-nr. som 

individuelle 

isomerer 

i)  (E/Z)-8-dodecen-1-

ylacetat 

og 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

 CIPAC-nr. ikke 

tildelt 

og 

     

i)  (E)-8-dodecen-1-

ylacetat 

CAS-nr. (E) 38363-

29-0 

CIPAC-nr. ikke 

tildelt 

og 

i)  (E)-8-dodecen-1-ylacetat 

og 

i)  (Z)-8-dodecen-1-

ylacetat 

CAS-nr. (Z) 28079-

04-1 

CIPAC-nr. ikke 

tildelt 

og 

i)  (Z)-8-dodecen-1-ylacetat 

og 

ii)  (Z)-8-dodecen-1-ol 

CAS-nr. ii) 40642-

40-8 

CIPAC-nr. ikke 

tildelt 

ii)  (Z)-8-dodecen-1-ol, 

i)  (Z)-11-

heksadecenal 

CAS-nr. 53939- 

28-9 

CIPAC-nr. ikke 

tildelt 

og 

i)  (Z)-11-heksadecenal 

og 

ii)  (Z)-11-heksadecen-

1-ylacetat 

ii)  (Z)-11-heksadecen-1-

ylacetat 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

 CAS-nr. 34010-21-4 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

     

256 trimetylamin-

hydroklorid 

CAS-nr. 593-81-7 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

trimetylaminhydroklorid ≥ 988 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som lokkestoff kan tillates. 

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 

trimetylaminhydroklorid (SANCO/2636/2008), særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

257 Urea 

CAS-nr. 57-13-6 

CIPAC-nr. 8352 

urea ≥ 98 % w/w 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som lokkestoff og soppdrepende middel kan tillates. 

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 urea 

(SANCO/2637/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité 

for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

258 Z-13-heksadecen-11-

yn-1-ylacetat 

CAS-nr. 78617-58-0 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Z-13-heksadecen-11-yn-1-

ylacetat 

≥ 75 % 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som lokkestoff kan tillates. 

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 Z-13-

heksadecen-11-yn-1-yl-acetat (SANCO/2649/2008), særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

259 Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-

dokosatetraen-1-

ylisobutyrat 

CAS-nr. 135459-81-3 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-

dokosatetraen-1-ylisobutyrat 

≥ 90 % 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som lokkestoff kan tillates. 

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 

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-dokosatetraen-1-yl-isobutyrat (SANCO/2650/2008), særlig tillegg I og II 

til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

260 Aluminiumfosfid 

CAS-nr. 20859-73-8 

CIPAC-nr. 227 

aluminiumfosfid ≥ 830 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel, rottegift, talpicid og leporicid i form av bruksferdige produkter 

som inneholder aluminiumfosfid, kan tillates. 

Bruk som rottegift, talpicid og leporicid er bare tillatt utendørs. 

Godkjenninger bør være begrenset til yrkesbrukere. 

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 

aluminiumfosfid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— forbrukervernet, og sikre at brukte, bruksferdige produkter som inneholder 

aluminiumfosfid og som brukes til bekjempelse av skadedyr i lagerrom, fjernes fra 

næringsmidler, og at det deretter følger en passende ventetid, 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr og åndedrettsvern, 

— ved behandling med fumigant innendørs, vern av brukere og arbeidstakere, 

— etter behandling med fumigant innendørs, vern av arbeidstakere som returnerer til det 

behandlede området, 

— ved bruk innendørs, vern av personer i nærheten, mot gasslekkasje, 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — vern av fugler og pattedyr. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak, som at ganger stenges og at granulatet arbeides fullstendig ned i jorden, 

— vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak, som buffersoner mellom behandlede områder og forekomster av 

overflatevann. 

261 Kalsiumfosfid 

CAS-nr. 1305-99-3 

CIPAC-nr. 505 

kalsiumfosfid ≥ 160 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare utendørs bruk som rottegift og talpicid i form av bruksferdige produkter som inneholder 

kalsiumfosfid, kan tillates. 

Godkjenninger bør være begrenset til yrkesbrukere. 

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 

kalsiumfosfid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at bruksvilkårene faststter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr og åndedrettsvern, 

— vern av fugler og pattedyr. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak, som at ganger stenges og at granulatet arbeides fullstendig ned i jorden, 

— vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak, for eksempel buffersoner mellom behandlede områder og forekomster av 

overflatevann. 

262 Magnesiumfosfid 

CAS-nr. 12057-74-8 

CIPAC-nr. 228 

magnesiumfosfid ≥ 880 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel, rottegift, talpicid og leporicid i form av bruksferdige produkter 

som inneholder magnesiumfosfid, kan tillates. 

Bruk som rottegift, talpicid og leporicid er bare tillatt utendørs. 

Godkjenninger bør være begrenset til yrkesbrukere. 
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identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      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 

magnesiumfosfid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av forbrukere, og sikre at brukte, bruksferdige produkter som inneholder 

magnesiumfosfid og som brukes til bekjempelse av skadedyr i lagerrom, fjernes fra 

næringsmidler, og at det deretter følger en passende ventetid, 

— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr og åndedrettsvern, 

— ved behandling med fumigant innendørs, vern av brukere og arbeidstakere, 

— etter behandling med fumigant innendørs, vern av arbeidstakere som returnerer til det 

behandlede området, 

— ved innendørs bruk, vern av personer i nærheten, mot gasslekkasje, 

— vern av fugler og pattedyr. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak, som at ganger stenges og at granulatet arbeides fullstendig ned i jorden, 

— vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak, for eksempelbuffersoner mellom behandlede områder og forekomster av 

overflatevann. 

263 Cymoksanil 

CAS-nr. 57966-95-7 

CIPAC-nr. 419 

1-[(E/Z)-2-cyan-2-

metoksyiminoacetyl]-3-

etylurea 

≥ 970 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

cymoksanil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 
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Vanlig navn, 
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IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold, 

— vern av vannorganismer, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter 

risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner. 

264 Dodemorf 

CAS-nr. 1593-77-7 

CIPAC-nr. 300 

cis/trans-[4-syklododekyl]-

2,6-dimetylmorfolin 

≥ 950 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel på prydplanter i veksthus kan tillates. 

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 

dodemorf, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig 

fastsetter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jordforhold, 

— godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

265 2,5-diklorbenzo-

syremetylester 

CAS-nr. 2905-69-3 

CIPAC-nr. 686 

metyl-2,5-diklorbenzoat ≥ 995 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare innendørs bruk som vekstregulerende middel og soppdrepende middel ved poding av 

vinstokker kan tillates. 

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 2,5-

diklorbenzosyre-metylester, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008. 
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IUPAC-betegnelse Renhet(1) 
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dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

266 Metamitron 

CAS-nr. 41394-05-2 

CIPAC-nr. 381 

4-amino-4,5-dihydro-3-

metyl-6-fenyl-1,2,4-triazin-

5-on 

≥ 960 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

metamitron for annen bruk enn på rotvekster, skal de rette særlig oppmerksomhet mot 

kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige 

data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

metamitron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av 

personlig verneutstyr, 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold, 

— risikoen for fugler og pattedyr og landplanter utenfor målgruppen. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges ytterligere opplysninger om hvordan 

jordmetabolitten M3 påvirker grunnvannet, restmengder i rotasjonsvekster, om langtids-

risikoen for insektetende fugler og den særlige risikoen for fugler og pattedyr som kan 

forurenses av stoffet ved inntak av vann i åkrene. De skal sørge for at de melderne hvis søknad 

lå til grunn for oppføringen av metamitron i dette vedlegg, framlegger disse opplysningene for 

Kommisjonen innen 31. august 2011. 
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IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

267 Sulkotrion 

CAS-nr. 99105-77-8 

CIPAC-nr. 723 

2-(2-klor-4-mesylbenzoyl)-

sykloheksan-1,3-dion 

≥ 950 g/kg 

Urenheter: 

– hydrogencyanid: 

høyst 80 mg/kg 

– toluen: høyst 

4 g/kg 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

sulkotrion, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— risikoen for insektetende fugler, vann- og landplanter utenfor målgruppen og leddyr 

utenfor målgruppen. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges ytterligere opplysninger om 

nedbrytingen av sykloheksadion-delen i jord og vann og om langtidsrisikoen for insektetende 

fugler. De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av sulkotrion i 

dette vedlegg, framlegger disse opplysningene for Kommisjonen innen 31. august 2011. 

268 Tebukonazol 

CAS-nr. 107534-96-3 

CIPAC-nr. 494 

(RS)-1-p-klorfenyl-4,4-

dimetyl-3-(1H-1,2,4-triazol-

1-ylmetyl)-pentan-3-ol 

≥ 905 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

tebukonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— forbrukernes eksponering gjennom kosten for metabolitter av tebukonazol (triazol), 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — vern av frøetende fugler og pattedyr og planteetende pattedyr, og sikre at godkjennings-

vilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, 

— vern av vannorganismer, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter 

risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges ytterligere opplysninger for å få 

bekreftet risikovurderingen for fugler og pattedyr. De skal sørge for at melderen hvis søknad 

lå til grunn for oppføringen av tebukonazol i dette vedlegg, framlegger disse opplysningene 

for Kommisjonen innen 31. august 2011. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere 

opplysninger om de potensielle hormonforstyrrende egenskapene til tebukonazol innen to år 

etter at OECD har vedtatt retningslinjer for testing for forekomst av hormonforstyrrende 

egenskaper, alternativt fellesskapsretningslinjer for testing. 

269 Triadimenol 

CAS-nr. 55219-65-3 

CIPAC-nr. 398 

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-

klorfenoksy)-3,3-dimetyl-1-

(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-

2-ol 

≥ 920 g/kg 

isomer A (1RS,2SR), 

isomer B (1RS,2RS) 

Diastereomer A, RS 

+ SR, intervall: 70 til 

85 % 

Diastereomer B, RR 

+ SS, intervall: 15 til 

30 % 

1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

triadimenol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— forekomsten av N-metylpyrrolidon i preparater når det gjelder eksponeringen som 

brukere, arbeidstakere og andre personer i nærheten, utsettes for, 

— vern av fugler og pattedyr. For disse påviste risikoene bør risikoreduserende tiltak, for 

eksempel buffersoner, iverksettes ved behov. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen 

— tilleggsopplysninger om spesifikasjonen, 

— ytterligere opplysninger om risikovurderingen for fugler og pattedyr, 

— ytterligere opplysninger om risikoen for hormonforstyrrende virkninger på fisk. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av triadimenol i dette 

vedlegg, framlegger disse opplysningene for Kommisjonen innen 31. august 2011. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere 

opplysninger om de potensielle hormonforstyrrende egenskapene til triadimenol innen to år 

etter at OECD har vedtatt retningslinjer for testing for forekomst av hormonforstyrrende 

egenskaper, alternativt fellesskapsretningslinjer for testing. 

270 Metomyl 

CAS-nr. 16752-77-50 

CIPAC-nr. 264 

S-metyl-(EZ)-N-(metyl-

karbamoyloksy)tioacetimidat 

≥ 980 g/kg 1. september 

2009 

31. august 

2019 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel på grønnsaker kan tillates i doseringer som ikke overstiger 

0,25 kg aktivt stoff per hektar per behandling og høyst to ganger per sesong. 

Godkjenninger skal være begrenset til yrkesbrukere. 

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 

metomyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 12. juni 2009. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere: bruksvilkårene skal fastsette bruk av hensiktsmessig personlig 

verneutstyr. Særlig oppmerksomhet skal rettes mot eksponering av brukere som bruker 

ryggbårne sprøyter eller annet håndholdt utstyr for spredning, 

— vern av fugler, 

— vern av vannorganismer: godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, reduksjon av avrenning og dyser som 

reduserer avdriften, 

— vern av leddyr utenfor målgruppen, særlig bier: risikoreduserende tiltak for å unngå all 

kontakt med bier skal iverksettes. 

Medlemsstatene skal sørge for at metomylbaserte utforminger inneholder virksomme 

repellenter og/eller brekkmidler. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte ytterligere risikoreduserende tiltak. 
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Særlige bestemmelser 

271 Bensulfuron 

CAS-nr. 83055-99-6 

CIPAC-nr. 502.201 

α-[(4,6-dimetoksypyrimidin-

2-ylkarbamoyl)sulfamoyl]-o-

toluensyre (bensulfuron) 

metyl α-[(4,6-

dimetoksypyrimidin-2-

ylkarbamoyl)sulfamoyl]-o-

toluat (bensulfuron-metyl) 

≥ 975 g/kg 1. november 

2009 

31. oktober 

2019 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

bensulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 8. desember 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av vannorganismer; for disse påviste risikoene skal risikoreduserende tiltak, for 

eksempel buffersoner, iverksettes ved behov, 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen 

— ytterligere undersøkelser om spesifikasjonen, 

— ytterligere opplysninger om nedbrytingshastighet og nedbrytingsvei for bensulfuron-metyl 

under aerobe forhold i oversvømt jord, 

— opplysninger om metabolitters relevans for vurderingen av risikoen for forbrukerne. 

De skal sørge for at melderne framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen  

31. oktober 2011. 

272 Natrium-5-

nitroguaiakolat 

CAS-nr. 67233-85-6 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

natrium-2-metoksy-5-

nitrofenolat 

≥ 980 g/kg 1. november 

2009 

31. oktober 

2019 

DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

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 

natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat og natrium-p-nitrofenolat, særlig tillegg I og 

II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

2. desember 2008. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal 

bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes 

i toksisitetsdokumentasjonen, bør sammenholdes med og kontrolleres mot spesifikasjonen 

til det tekniske materialet, 

— vernet av brukeres og arbeidstakeres sikkerhet. De godkjente bruksvilkårene skal fastsette 

bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å redusere 

eksponeringen, 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser om risikoen for 

grunnvannet. De skal sørge for at melderne framlegger slike opplysninger for Kommisjonen 

innen 31. oktober 2011. 

273 Natrium-o-nitrofenolat 

CAS-nr. 824-39-5 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

natrium-2-nitrofenolat, 

natrium-o-nitrofenolat 

≥ 980 g/kg 

Følgende urenheter 

er potensielt 

skadelige i 

toksikologisk 

sammenheng: 

Fenol 

Grenseverdi: 

0,1 g/kg 

2,4-dinitrofenol 

Grenseverdi: 

0,14 g/kg 

2,6-dinitrofenol 

Grenseverdi: 

0,32 g/kg 

1. november 

2009 

31. oktober 

2019 

DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

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 

natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat og natrium-p-nitrofenolat, særlig tillegg I og 

II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

2. desember 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal 

bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes 

i toksisitetsdokumentasjonen, bør sammenholdes med og kontrolleres mot spesifikasjonen 

til det tekniske materialet, 

— vernet av brukeres og arbeidstakeres sikkerhet. De godkjente bruksvilkårene skal fastsette 

bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å redusere 

eksponeringen, 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser om risikoen for 

grunnvannet. De skal sørge for at melderne framlegger slike opplysninger for Kommisjonen 

innen 31. oktober 2011. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

274 Natrium-p-nitrofenolat 

CAS-nr. 824-78-2 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

natrium-4-nitrofenolat, 

natrium-p-nitrofenolat 

≥ 998 g/kg 

Følgende urenheter 

er potensielt 

skadelige i 

toksikologisk 

sammenheng: 

Fenol 

Grenseverdi: 

0,1 g/kg 

2,4-dinitrofenol 

Grenseverdi: 

0,07 g/kg 

2,6-dinitrofenol 

Grenseverdi: 

0,09 g/kg 

1. november 

2009 

31. oktober 

2019 

DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

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 

natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat og natrium-p-nitrofenolat, særlig tillegg I og 

II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

2. desember 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal 

bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes 

i toksisitetsdokumentasjonen, bør sammenholdes med og kontrolleres mot spesifikasjonen 

til det tekniske materialet, 

— vern av brukeres og arbeidstakeres sikkerhet. De godkjente bruksvilkårene skal fastsette 

bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å redusere 

eksponeringen, 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. Godkjenningsvilkårene bør om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det foretas ytterligere undersøkelser om risikoen for 

grunnvannet. De skal sørge for at melderne framlegger slike opplysninger for Kommisjonen 

innen 31. oktober 2011. 

275 Tebufenpyrad 

CAS-nr. 119168-77-3 

CIPAC-nr. 725 

N-(4-tert-butylbenzyl)-4-

klor-3-etyl-1-metylpyrazol-

5-karboksamid 

≥ 980 g/kg 1. november 

2009 

31. oktober 

2019 

DEL A 

Bare bruk som middmiddel og insektmiddel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

tebufenpyrad i andre utforminger enn vannløselige poser, skal de rette særlig oppmerksomhet 

mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle 

nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

tebufenpyrad, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 2. desember 2008. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— vern av vannorganismer, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter 

risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, 

— vern av insektetende fugler, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter 

risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen 

— ytterligere opplysninger som bekrefter at det ikke forekommer noen relevante urenheter, 

— ytterligere opplysninger om risikoen for insektetende fugler. 

De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen  

31. oktober 2011. 

276 Klormekvat 

CAS-nr. 7003-89-6 

(klormekvat) 

CAS-nr. 999-81-5 

(klormekvatklorid) 

CIPAC-nr. 143 

(klormekvat) 

CIPAC-nr. 143.302 

(klormekvatklorid) 

2-kloretyltrimetylammonium 

(klormekvat) 

2-kloretyltrimetyl-

ammoniumklorid 

(klormekvatklorid) 

≥ 636 g/kg 

Urenheter 

1,2-dikloretan: høyst 

0,1 g/kg (av 

tørrstoffinnholdet av 

klormekvatklorid) 

kloreten 

(vinylklorid): høyst 

0,0005 g/kg (av 

tørrstoffinnholdet av 

klormekvatklorid) 

1. desember 

2009 

30. november 

2019 

DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel på korn og ikke-spiselige vekster kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

klormekvat for annen bruk enn på bygg og rughvete, særlig med hensyn til forbruker-

eksponering, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik 

godkjenning gis. 

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 

klormekvat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. januar 2009. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr, 

— vern av fugler og pattedyr. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges ytterligere opplysninger om skjebne 

og atferd (adsorpsjonsundersøkelser skal gjennomføres ved 20 °C, ny beregning av forventede 

konsentrasjoner i grunnvann, overflatevann og sediment), overvåkingsmetoder for 

bestemmelse av stoffet i animalske produkter og vann, og risikoen for vannorganismer, fugler 

og pattedyr. De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av 

klormekvat i dette vedlegg, framlegger disse opplysningene for Kommisjonen innen  

30. november 2011. 

277 Kobberforbindelser:   1. desember 

2009 

30. november 

2016 

DEL A 

Bare bruk som bakteriedrepende middel og soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

kobber for annen bruk enn på tomater i veksthus, skal de rette særlig oppmerksomhet mot 

kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige 

data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

kobberforbindelser, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. januar 2009. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal 

bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes 

i toksisitetsdokumentasjonen, bør sammenholdes med og kontrolleres mot spesifikasjonen 

til det tekniske materialet, 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig 

fastsetter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— vern av vannorganismer og organismer utenfor målgruppen. For disse påviste risikoene 

bør risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, iverksettes ved behov, 

— mengden aktivt stoff som brukes, og sørge for at de godkjente mengdene, når det gjelder 

dosering og antall behandlinger, begrenses til det laveste som er nødvendig for å oppnå de 

ønskede virkningene. 

Kobberhydroksid 

CAS-nr. 20427-59-2 

CIPAC-nr. 44.305 

kobber(II)hydroksid ≥ 573 g/kg   

Kobberoksyklorid 

CAS-nr. 1332-65-6 

eller 1332-40-7 

CIPAC-nr. 44.602 

dikobberkloridtrihydroksid ≥ 550 g/kg   

Kobberoksid 

CAS-nr. 1317-39-1 

CIPAC-nr. 44.603 

kobberoksid ≥ 820 g/kg   

Bordeaux-væske 

CAS-nr. 8011-63-0 

CIPAC-nr. 44.604 

Ikke tildelt ≥ 245 g/kg   
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

 Trebasisk kobbersulfat 

CAS-nr. 12527-76-3 

CIPAC-nr. 44.306 

Ikke tildelt ≥ 490 g/kg 

Følgende urenheter 

er potensielt 

skadelige i 

toksikologisk 

sammenheng, og 

innholdet skal ikke 

overstige mengden 

angitt nedenfor: 

bly: høyst 

0,0005 g/kg av 

kobberinnholdet. 

kadmium: høyst 

0,0001 g/kg av 

kobberinnholdet. 

arsen: høyst 

0,0001 g/kg av 

kobberinnholdet. 

  De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges ytterligere opplysninger om 

— risikoen ved innånding, 

— risikovurderingen for organismer utenfor målgruppen og for jord og vann. 

De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av kobberforbindelser i 

dette vedlegg, framlegger disse opplysningene for Kommisjonen innen 30. november 2011. 

Medlemsstatene skal om nødvendig innføre overvåkingsprogrammer i sårbare områder der 

forurensningen av jorden med kopper er potensielt skadelig, for eventuelt å fastsette 

begrensninger, for eksempel høyeste doseringer. 

278 Propakvizafop 

CAS-nr. 111479-05-1 

CIPAC-nr. 173 

2-isopropylidenamino-

oksyetyl-(R)-2-[4-(6-klor-

kinoksalin-2-yloksy)-

fenoksy]propionat 

≥ 920 g/kg 

toluen: høyst 5 g/kg 

1. desember 

2009 

30. november 

2019 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

propakvizafop, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. januar 2009. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal 

bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes 

i toksisitetsdokumentasjonen, bør sammenholdes med og kontrolleres mot spesifikasjonen 

til det tekniske materialet, 

— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr, 

— vern av vannorganismer og planter utenfor målgruppen, og sikre at godkjenningsvilkårene 

om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, 

— vern av leddyr utenfor målgruppen, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig 

omfatter risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen 

— ytterligere opplysninger om den relevante urenheten Ro 41-5259, 
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Godkjennings-
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Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — ytterligere opplysninger om risikoen for vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen. 

De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen  

30. november 2011. 

279 Kizalofop-P:   1. desember 

2009 

30. november 

2019 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

kizalofop-P, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. januar 2009. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal 

bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes 

i toksisitetsdokumentasjonen, bør sammenholdes med og kontrolleres mot spesifikasjonen 

til det tekniske materialet, 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— vern av planter utenfor målgruppen og sørge for at godkjenningsvilkårene om nødvendig 

omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere 

opplysninger om risikoen for leddyr utenfor målgruppen. 

De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen  

30. november 2011. 

Kizalofop-P-etyl 

CAS-nr. 100646-51-3 

CIPAC-nr. 641.202 

etyl (R)-2-[4-(6-klorkin-

oksalin-2-yloksy)-

fenoksy]propionat 

≥ 950 g/kg   

Kizalofop-P-tefuryl 

CAS-nr. 119738-06-6 

CIPAC-nr. 641.226 

(RS)-tetrahydrofurfuryl-(R)-

2-[4-(6-klorkinoksalin-2-

yloksy)fenoksy]propionat 

≥ 795 g/kg   

280 Teflubenzuron 

CAS-nr. 83121-18-0 

CIPAC-nr. 450 

1-(3,5-diklor-2,4-

difluorfenyl)-3-(2,6-

difluorbenzoyl)urea 

≥ 970 g/kg 1. desember 

2009 

30. november 

2019 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel i veksthus (på kunstig substrat eller lukkede hydrosystemer) kan 

tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

teflubenzuron for annen bruk enn på tomater i veksthus, skal de rette særlig oppmerksomhet 

mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle 

nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      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 

teflubenzuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. januar 2009. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere, og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig 

fastsetter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— vern av vannorganismer. Utslipp i forbindelse med bruk i veksthus skal begrenses i størst 

mulig grad, og betydelige mengder bør uansett ikke kunne nå vannforekomster i 

nærheten, 

— vern av bier, som bør hindres i komme inn i veksthuset, 

— vern av bestøvende kolonier som er plassert i veksthuset med hensikt, 

— sikker disponering av kondensvann, dreneringsvann og substrat for å utelukke risikoen for 

organismer utenfor målgruppen og for forurensning av overflatevann og grunnvann. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

281 Zeta-cypermetrin 

CAS-nr. 52315-07-8 

CIPAC-nr. 733 

Blanding av stereoisomerene 

(S)-α-cyano-3-fenoksybenzyl 

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-

diklorvinyl)-2,2 dimetylsy-

klopropankarboksylat der 

forholdet mellom isomer-

parene (S);(1RS,3RS) og 

(S);(1RS,3SR) varierer 

mellom henholdsvis 45-55 

og 55-45 

≥ 850 g/kg 

Urenheter: 

toluen: høyst 2 g/kg 

tjærer: høyst 

12,5 g/kg 

1. desember 

2009 

30. november 

2019 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

zeta-cypermetrin for annen bruk enn på korn, særlig med hensyn til forbrukernes eksponering 

for 3-fenoksybenzaldehyd, et nedbrytingsprodukt som kan dannes under bearbeidingen, skal 

de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik 

godkjenning gis. 

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 zeta-

cypermetrin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. januar 2009. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av 

egnet personlig verneutstyr, 

— vern av fugler, vannorganismer, bier, leddyr utenfor målgruppen og makroorganismer i 

jorden utenfor målgruppen. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges ytterligere opplysninger om skjebne 

og atferd (aerob nedbryting i jorden), langtidsrisikoen for fugler, vannorganismer og leddyr 

utenfor målgruppen. De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av 

zeta-cypermetrin i dette vedlegg, framlegger disse opplysningene for Kommisjonen innen  

30. november 2011. 

282 Klorsulfuron 

CAS-nr. 64902-72-3 

CIPAC-nr. 391 

1-(2-klorfenylsulfonyl)-3-(4-

metoksy-6-metyl-1,3,5-

triazin-2-yl)urea 

≥ 950 g/kg 

Urenheter: 

2-klorbenzen-

sulfonamid (IN-

A4097): høyst 

5 g/kg, og 

4-metoksy-6-metyl-

1,3,5-triazin-2-amin 

(IN-A4098): høyst 

6 g/kg 

1. januar 2010 31. desember 

2019 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

klorsulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av vannorganismer og planter utenfor målgruppen; for disse identifiserte risikoene 

skal risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, iverksettes ved behov, 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. 

De berørte medlemsstatene skal 

— sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere undersøkelser om 

spesifikasjonen innen 1. januar 2010. 

Dersom klorsulfuron klassifiseres om kreftframkallende kategori 2 i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1272/2008, skal de berørte medlemsstatene kreve at det framlegges ytterligere 

opplysninger om relevansen av metabolittene IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 og 

IN-V7160 når det gjelder kreft, og sørge for at melderen framlegger disse opplysningene for 

Kommisjonen innen seks måneder etter underretning om beslutning om klassifisering av 

nevnte stoff. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

283 Cyromazin 

CAS-nr. 66215-27-8 

CIPAC-nr. 420 

N-syklopropyl-1,3,5-triazin-

2,4,6-triamin 

≥ 950 g/kg 1. januar 2010 31. desember 

2019 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel i veksthus kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

cyromazin for annen bruk enn på tomater, særlig med hensyn til forbrukereksponering, skal de 

rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

og de skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

cyromazin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold, 

— vern av vannorganismer, 

— vern av bestøvere. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges ytterligere opplysninger om 

jordmetabolitten NOA 435343s skjebne og atferd og om risikoen for vannorganismer. De skal 

sørge for at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av cyromazin i dette vedlegg, 

framlegger disse opplysningene for Kommisjonen innen 31. desember 2011. 

284 Dimetaklor 

CAS-nr. 50563-36-5 

CIPAC-nr. 688 

2-klor-N-(2-metoksyetyl)-

acet-2′,6′-xylidid 

≥ 950 g/kg 

Urenhet: 2,6-

dimetylanilin: høyst 

0,5 g/kg 

1. januar 2010 31. desember 

2019 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates, med en dosering på høyst 1,0 kg/ha og bare hvert 

tredje år på samme åker. 

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 

dimetaklor, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr, 

— vern av vannorganismer og planter utenfor målgruppen; for disse påviste risikoene skal 

risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, iverksettes ved behov, 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak og det skal 

gjennomføres overvåkingsprogrammer for å påvise mulig forurensning av grunnvannet i 

sårbare områder fra metabolittene CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 og SYN 528702. 

De berørte medlemsstatene skal 

— sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere undersøkelser om 

spesifikasjonen innen 1. januar 2010. 

Dersom dimeklor klassifiseres om kreftframkallende i kategori 2 i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1272/2008, skal de berørte medlemsstatene kreve at det framlegges ytterligere 

opplysninger om relevansen av metabolittene CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 og 

SYN 528702 når det gjelder kreft, og sørge for at melderen framlegger disse opplysningene 

for Kommisjonen innen seks måneder etter underretning om beslutning om klassifisering av 

nevnte stoff. 

285 Etofenproks 

CAS-nr. 80844-07-1 

CIPAC-nr. 471 

2-(4-etoksyfenyl)-2-metyl-

propyl 3-fenoksybenzyl 

eter 

≥ 980 g/kg 1. januar 2010 31. desember 

2019 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

etofenproks, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— vern av vannorganismer; for disse påviste risikoene skal risikoreduserende tiltak, for 

eksempel buffersoner, iverksettes ved behov, 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — vern av bier og leddyr utenfor målgruppen; for disse påviste risikoene skal risikoredu-

serende tiltak, for eksempel buffersoner, iverksettes ved behov. 

De berørte medlemsstatene skal 

— sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere opplysninger om risikoen 

for vannorganismer, herunder risikoen for organismer som lever i sediment, og for 

bioforstørring, 

— framlegge ytterligere undersøkelser av potensialet for hormonforstyrrende virkninger hos 

vannorganismer (undersøkelser av fiskens totale livssyklus). 

De skal sørge for at melderne framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen  

31. desember 2011. 

286 Lufenuron 

CAS-nr. 103055-07-8 

CIPAC-nr. 704 

(RS)-1-[2,5-diklor-4-

(1,1,2,3,3,3-heksafluor-

propoksy)-fenyl]-3-(2,6-

difluorbenzoyl)-urea 

≥ 970 g/kg 1. januar 2010 31. desember 

2019 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel innendørs eller i utendørs feller med lokkestoff kan tillates. 

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 

lufenuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— høy persistens i miljøet og høy risiko for bioakkumulering, og skal sørge for at bruken av 

lufenuron ikke har noen langtidsskadevirkninger på organismer utenfor målgruppen, 

— vern av fugler, pattedyr, jordorganismer utenfor målgruppen, bier, leddyr utenfor 

målgruppen, overflatevann og vannorganismer under sårbare forhold. 

De berørte medlemsstatene skal 

— sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere undersøkelser om 

spesifikasjonen innen 1. januar 2010. 

287 Penkonazol 

CAS-nr. 66246-88-6 

CIPAC-nr. 446 

(RS) 1-[2-(2,4-diklorfenyl)-

pentyl]-1H-[1,2,4]-triazol 

≥ 950 g/kg 1. januar 2010 31. desember 

2019 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

penkonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges ytterligere opplysninger om skjebne 

og atferd til jordmetabolitten CGA179944 i sur jord. De skal sørge for at melderen hvis 

søknad lå til grunn for oppføringen av penkonazol i dette vedlegg, framlegger disse 

opplysningene for Kommisjonen innen 31. desember 2011. 

288 Tri-allat 

CAS-nr. 2303-17-5 

CIPAC-nr. 97 

S-2,3,3-triklorallyl-di-

isopropyl 

(tiokarbamat) 

≥ 940 g/kg 

NDIPA (nitroso-

diisopropylamin) 

høyst 0,02 mg/kg 

1. januar 2010 31. desember 

2019 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

triallat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr, 

— forbrukernes eksponering gjennom kosten for restmengder av tri-allat i behandlede 

vekster samt i etterfølgende vekster ved vekselbruk og i produkter av animalsk 

opprinnelse, 

— vern av vannorganismer og planter utenfor målgruppen, og sikre at godkjenningsvilkårene 

om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, 

— potensialet for forurensning av grunnvannet med nedbrytingsproduktene TCPSA når det 

aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen 

— ytterligere opplysninger for vurderingen av den primære plantemetabolismen, 

— ytterligere opplysninger om jordmetabolitten diisopropylamins skjebne og atferd, 

— ytterligere opplysninger om potensialet for bioforstørring i næringskjeder i vann, 

— ytterligere opplysninger om risikoen for fiskeetende pattedyr og langtidsrisikoen for 

meitemarker. 

De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen 31. 

desember 2011. 

289 Triflusulfuron 

CAS-nr. 126535-15-7 

CIPAC-nr. 731 

2-[4-dimetylamino-6-(2,2,2-

trifluoretoksy)-1,3,5-triazin-

2-ylkarbamoylsulfamoyl]-m-

toluensyre 

≥ 960 g/kg 

N,N-dimetyl-6-

(2,2,2-trifluo-

retoksy)-1,3,5-

triazin-2,4-diamin 

høyst 6 g/kg 

1. januar 2010 31. desember 

2019 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel på sukkerbete og fôrbete kan tillates, med en dosering på høyst 

60 g/ha og bare hvert tredje år på samme åker. Bladverk på behandlede vekster kan ikke gis til 

storfe. 

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 

triflusulfuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— forbrukernes eksponering gjennom kosten for restmengder av metabolittene IN-M7222 og 

IN-E7710 i etterfølgende vekster ved vekselbruk og i produkter av animalsk opprinnelse, 

— vern av vannorganismer og vannplanter mot risikoen som følger av triflusulfuron og 

metabolitten IN-66036, og sørge for at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter 

risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, 

— potensialet for forurensning av grunnvannet med nedbrytingsproduktene IN-M7222 og 

IN-W6725 når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Dersom triflusulfuron klassifiseres om kreftframkallende i kategori 2 i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1272/2008, skal de berørte medlemsstatene kreve at det framlegges 

ytterligere opplysninger om relevansen av metabolittene IN-M7222, IN-D8526 og IN-E771 

når det gjelder kreft. De skal sørge for at melderen framlegger nevnte opplysninger for 

Kommisjonen innen seks måneder etter underretning om beslutning om klassifisering av 

nevnte stoff. 

290 Difenakum 

CAS-nr. 56073-07-5 

CIPAC-nr. 514 

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-

bifenyl-4-yl-1,2,3,4-

tetrahydro-1-naftyl]-4-

hydroksykumarin 

≥ 905 g/kg 1. januar 2010 30. desember 

2019 

DEL A 

Bare bruk som rottegift i form av bruksferdig lokkestoff i særskilt konstruerte, sikrede 

beholdere for lokkestoff, er tillatt. 

Det aktive stoffets nominelle konsentrasjon i produktene må ikke overstige 50 mg/kg. 

Godkjenninger skal være begrenset til yrkesbrukere. 

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 

difenakum, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009. Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler og pattedyr utenfor 

målgruppen mot primær- og sekundærforgiftning. Om nødvendig skal risikoreduserende tiltak 

iverksettes. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere 

opplysninger om metoder for påvisning av restmengder av difenakum i kroppsvæsker. 

De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen  

30. november 2011. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere 

opplysninger om spesifikasjonen til det aktive stoffet slik det produseres. 

De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen  

31. desember 2009. 

291 Didecyldimetyl-

ammoniumklorid 

CAS-nr. ikke tildelt 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Didecyldimetylammonium-

klorid er en blanding av 

kvaternære alkylam-

moniumsalter der 

alkylkjedene typisk har 

lengder på C8, C10 og C12, 

med mer enn 90 % C10 

≥ 70 % (teknisk 

konsentrat) 

1. januar 2010 31. desember 

2019 

DEL A 

Bare innendørs bruk på prydplanter som bakteriedrepende middel, soppdrepende middel, 

ugressmiddel og algemiddel kan tillates. 

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 

didecyldimetylammoniumklorid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 12. mars 2009. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— brukeres og arbeidstakeres sikkerhet. De godkjente bruksvilkårene skal fastsette bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å redusere 

eksponeringen, 

— vern av vannorganismer. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere 

opplysninger om spesifikasjonen til det aktive stoffet slik det produseres innen 1. januar 2010, 

og om risikoen for vannorganismer innen 31. desember 2011. 

292 svovel 

CAS-nr. 7704-34-9 

CIPAC-nr. 18 

svovel ≥ 990 g/kg 1. januar 2010 31. desember 

2019 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel og middmiddel kan tillates. 

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 

svovel, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 12. mars 2009. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av fugler, pattedyr, vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen. Godkjennings-

vilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen ytterligere 

opplysninger for å få bekreftet vurderingen av risikoen for fugler, pattedyr, organismer som 

lever i sediment og leddyr utenfor målgruppen. De skal sørge for at melderen hvis søknad lå til 

grunn for oppføringen av svovel i dette vedlegg, framlegger disse opplysningene for 

Kommisjonen innen 30. juni 2011. 

293 Tetrakonazol 

CAS-nr. 112281-77-3 

CIPAC-nr. 726 

(RS)-2-(2,4-diklorfenyl)-3-

(1H-1.2,4-triazol-1-yl)-

propyl-1.1,2,2-

tetrafluoretyleter 

≥ 950 g/kg (racemisk 

blanding) 

Urenhet: toluen: 

høyst 13 g/kg 

1. januar 2010 31. desember 

2019 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      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 

tetrakonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. februar 2009. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av vannorganismer og planter utenfor målgruppen; for disse påviste risikoene skal 

risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, iverksettes ved behov. 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. 

De berørte medlemsstatene skal kreve 

— framlegging av ytterligere opplysninger om en nærmere vurdering av risikoen for 

forbrukerne, 

— ytterligere opplysninger om spesifikasjonen med hensyn til økotoksisitet, 

— ytterligere opplysninger om potensielle metabolitters skjebne og atferd i alle relevante 

miljøer, 

— en nærmere vurdering av risikoen ved slike metabolitter for fugler, pattedyr, 

vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen, 

— ytterligere opplysninger om potensialet for hormonforstyrrende virkninger hos fugler, 

pattedyr og fisk. 

De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen  

31. desember 2011. 

294 Parafinoljer 

CAS-nr. 64742-46-7 

CAS-nr. 72623-86-0 

CAS-nr. 97862-82-3 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

parafinolje Den europeiske 

farmakopé 6.0 

1. januar 2010 31. desember 

2019 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates. 

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 

parafinoljene CAS-nr. 64742-46-7, CAS-nr. 72623-86-0 og CAS-nr. 97862-82-3, særlig 

tillegg I og II. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve 

— framlegging av spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, 

for å få bekreftet samsvar med Den europeiske farmakopés renhetskriterier. 6.0. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      De skal sørge for at melderne framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen 30. juni 

2010. 

295 Parafinolje 

CAS-nr. 8042-47-5 

CIPAC-nr. foreligger 

ikke 

parafinolje Den europeiske 

farmakopé. 6,0 

1. januar 2010 31. desember 

2019 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates. 

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 

parafinolje 8042-47-5, særlig tillegg I og II. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve 

framlegging av spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, for 

å få bekreftet samsvar med Den europeiske farmakopés renhetskriterier. 6,0 

De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen  

30. juni 2010. 

296 Cyflufenamid 

CAS-nr. 180409-60-3 

CIPAC-nr. 759 

(Z)-N-[α-(syklopropyl-

metoksyimino) – 2,3-difluor-

6-(trifluormetyl)benzyl]-2-

fenylacetamid 

> 980 g/kg 1. april 2010 31. mars 2020 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

cyflufenamid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 2. oktober 2009. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

297 Fluopikolid 

CAS-nr. 

239110-15-7 

CIPAC-nr. 787 

2,6-diklor-N-[3-klor-5-

(trifluormetyl)-2-

pyridylmetyl]benzamid 

≥ 970 g/kg 

Urenheten toluen må 

ikke overstige 3 g/kg 

av det tekniske 

materialet. 

1. juni 2010 31. mai 2020 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      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 

fluopikolid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. november 2009. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av vannorganismer, 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold, 

— risikoen for brukerne ved anvendelsen, 

— potensialet for langtransportert spredning gjennom luften. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak og det ska 

gjennomføres overvåkingsprogrammer for å påvise mulig akkumulering og eksponering i 

sårbare områder. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen innen 30. april 2012 framlegger for 

Kommisjonen ytterligere opplysninger om relevansen av metabolitten M15 for grunnvann. 

298 Heptamaloksyloglukan 

CAS-nr. 

870721-81-6 

CIPAC-nr. 

Foreligger ikke 

Fullstendig IUPAC-

betegnelse i fotnote (1) 

Xyl p: xylopyranosyl 

Glc p: glukopyranosyl 

Fuc p: fukopyranosyl 

Gal p: galaktopyranosyl 

Glc-ol: glucitol 

≥ 780 g/kg 

Urenheten patulin 

må ikke overstige  

50 μg/kg av det 

tekniske materialet. 

1. juni 2010 31. mai 2020 DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

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 

heptamaloksyloglukan, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité 

for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. november 2009. 

299 2-fenylfenol (herunder 

saltene, for eksempel 

natriumsalt) 

CAS-nr. 90-43-7 

CIPAC-nr. 246 

bifenyl-2-ol ≥ 998 g/kg 1. januar 2010 31. desember 

2019 

DEL A 

Bare innendørs bruk som soppdrepende middel etter innhøsting kan tillates. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      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 2-

fenylfenol, særlig tillegg I og II til denne, sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. november 2009, endret av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sikre at bruksvilkårene fastsetter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— sikre at det innføres egnede avfallshåndteringsrutiner for å ta seg av den avfallsløsningen 

som er igjen etter behandlingen, herunder vannet fra rengjøring i sprøytekammeret og 

andre behandlingssystemer. Medlemsstater som tillater at spillvannet slippes ut i 

kloakksystemet, skal sørge for at det foretas en lokal risikovurdering. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen 

— ytterligere opplysninger om potensialet for depigmentering av huden hos arbeidstakere og 

forbrukere som følge av mulig eksponering for metabolitten 2-fenylhydrokinon (PHQ) på 

sitrusskall, 

— ytterligere opplysninger for å få bekreftet at analysemetoden som er benyttet i 

restanalyseforsøk, gir korrekte tall for restmengdene av 2-fenylfenol, PHQ og deres 

konjugater. 

De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen  

31. desember 2011. 

De berørte medlemsstatene skal dessuten sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen 

ytterligere opplysninger for å få bekreftet nivået av restmengder som oppstår ved andre 

behandlingsmetoder enn bruk av sprøytekammer. 

De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen  

31. desember 2012. 

300 Malation 

CAS-nr. 121-75-5 

CIPAC-nr. 12 

dietyl (dimetoksy-

fosfinotioyltio)suksinat 

eller 

S-1,2-bis(etoksykarbonyl)-

etyl O,O-dimetyl-

fosforditioat 

racemat 

≥ 950 g/kg 

Urenheter: 

isomalation: høyst 

2 g/kg 

1. mai 2010 30. april 2020 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. Godkjenninger skal være begrenset til yrkesbrukere. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      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 

malation, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere: bruksvilkårene skal fastsette bruk av hensikts-

messig personlig verneutstyr, 

— vern av vannorganismer: godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak, for eksempel hensiktsmessige buffersoner, 

— vern av insektetende fugler og honningbier: godkjenningsvilkårene skal om nødvendig 

omfatte risikoreduserende tiltak. Når det gjelder bier, skal nødvendige opplysninger om 

hvordan eksponering kan unngås, angis på etiketten og i medfølgende instruks. 

Medlemsstatene skal sørge for at malationbaserte utforminger ledsages av nødvendige 

instrukser for å unngå risiko for at det under lagring og transport dannes større mengder av 

isomalation enn største tillatte mengde. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen 

— opplysninger som bekrefter vurderingen av risikoen for forbrukerne og vurderingen av 

akutt risiko og langtidsrisiko for insektetende fugler, 

— opplysninger om kvantifiseringen av forskjellen i virkning mellom malaokson og 

malation. 

301 Penoxsulam 

CAS-nr. 219714-96-2 

CIPAC-nr. 758 

3-(2,2-difluoretoksy)-N-(5,8-

dimetoksy[1,2,4]triazol[1,5-

c]pyrimidin-2-yl)-α,α,α-

trifluortoluen-2-sulfonamid 

> 980 g/kg 

Urenheten 

bis-CHYMP 

2-klor-4-[2-(2-klor-

5-metoksy-4-

pyrimidinyl)-

hydrazino]-5-

metoksypyrimidin 

kan ikke overstige 

0,1 g/kg i det 

tekniske materialet 

1. august 2010 31. juli 2020 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

penoxsulam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2010. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av vannorganismer, 

— forbrukernes eksponering gjennom kosten for restmengder av metabolitten BSCTA i 

etterfølgende vekster ved vekselbruk, 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen 

tilleggsopplysninger om risikoen for høyerestående vannplanter utenfor området som 

behandles. De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen 

innen 31. juli 2012. 

Rapporterende medlemsstat skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1107/2009 

underrette Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres 

kommersielt. 

302 Prokvinazid 

CAS-nr. 189278-12-4 

CIPAC-nr. 764 

6-iodo-2-propoksy-3-

propylkinazolin-4(3H)-on 

> 950 g/kg 1. august 2010 31. juli 2020 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

prokvinazid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— langtidsrisikoen for meitemarketende fugler ved bruk på vinranker, 

— risikoen for vannorganismer, 

— forbrukernes eksponering gjennom kosten for restmengder av prokvinazid i produkter av 

animalsk opprinnelse og i etterfølgende vekster ved vekselbruk, 

— brukernes sikkerhet. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Rapporterende medlemsstat skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1107/2009 

underrette Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres 

kommersielt. 

303 Spirodiklofen 

CAS-nr. 148477-71-8 

CIPAC-nr. 737 

3-(2,4-diklorfenyl)-2-okso-1-

oksaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 

2,2-dimetylbutyrat 

> 965 g/kg 

Følgende urenheter 

må ikke overstige en 

viss mengde av det 

tekniske materialet: 

3-(2,4-diklorfenyl)-

4-hydroksy-1-

oksaspiro[4.5]dec-3-

en-2-on (BAJ-2740 

enol): ≤ 6 g/kg 

N,N-dimety-

lacetamid: ≤ 4 g/kg 

1. august 2010 31. juli 2020 DEL A 

Bare bruk som middmiddel eller insektmiddel kan tillates. 

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 

spirodiklofen, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— langtidsrisikoen for vannorganismer, 

— sikkerheten for brukere, 

— risikoen for biyngel. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

304 Metalaksyl 

CAS-nr. 57837-19-1 

CIPAC-nr. 365 

metyl-N-(metoksyacetyl)-N-

(2,6-xylyl)-DL-alaninat 

950 g/kg 

Urenheten 2,6-

dimetylanilin ble 

ansett som potensielt 

skadelig i 

toksikologisk 

sammenheng, og et 

høyeste innhold på 

1 g/kg er fastsatt. 

1. juli 2010 30. juni 2020 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

metalaksyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 12. mars 2010. 

Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot potensialet for forurensning av 

grunnvannet med det aktive stoffet eller av dets nedbrytingsprodukt CGA 62826 og 

CGA 108906 når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. Om nødvendig bør risikoreduserende tiltak iverksettes. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

305 Flonikamid (IKI-220) 

CAS-nr. 158062-67-0 

CIPAC-nr. 763 

N-cyanmetyl-4-

(trifluormetyl)nikotinamid 

≥ 960 g/kg 

Urenheten toluen må 

ikke overstige 3 g/kg 

av det tekniske 

materialet. 

1. september 

2010 

31. august 

2020 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

flonikamid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 22. januar 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— risikoen for brukerne og arbeidstakerne som returnerer til det behandlede området, 

— risikoen for bier. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette 

Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt. 

306 Triflumizol 

CAS-nr. 99387-89-0 

CIPAC-nr. 730 

(E)-4-klor-α,α,α-trifluor-N-

(1-imidazol-1-yl-2-propok-

syetyliden)-o-toluidin 

≥ 980 g/kg 

Urenheter: 

toluen: høyst 1 g/kg 

1. juli 2010 30. juni 2020 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel i veksthus på kunstig dyrkingsmedium kan tillates. 

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 

triflumizol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 12. mars 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere: bruksvilkårene skal fastsette bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— den potensielle virkningen på vannorganismer og sørge for at godkjenningsvilkårene om 

nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

307 Sulfurylfluorid 

CAS-nr. 002699-79-8 

CIPAC-nr. 757 

sulfurylfluorid > 994 g/kg 1. november 

2010 

31. oktober 

2020 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel/nematicid (røykdesinfeksjonsmiddel) av yrkesbrukere i lukkbare 

lokaler 

— som er tomme, eller 

— der bruksvilkårene sikrer at forbrukernes eksponering er akseptabel, 

kan tillates. 

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 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mai 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— risikoen som utgjøres av uorganisk fluorid 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 slike produkter ikke havner i 

næringsmiddel- eller fôrkjeden, 

— risikoen for brukerne og risikoen for arbeidstakerne, for eksempel når returnerer til et 

anlegget 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. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at melderen framlegger for Kommisjonen 

tilleggsopplysninger og særlig data som bekrefter 

— de forholdene som kreves for bearbeiding i møllen, for å sikre at restmengdene av 

fluoridioner i mel, kli og korn ikke overstiger de naturlige bakgrunnsnivåene, 

— konsentrasjoner av sulfurylfluorid i troposfæren. Målte konsentrasjoner bør oppdateres 

regelmessig. Påvisningsgrensen for analysen skal være minst 0,5 ppt (tilsvarende 2,1 ng 

sulfurylfluorid per m3 luft i troposfæren), 

— anslag over levetiden i atmosfæren for sulfurylfluorid, basert på det verst tenkelige 

tilfelle, idet det tas hensyn til potensialet for global oppvarming (GWP). 

De skal sørge for at melderen framlegger slike opplysninger for Kommisjonen innen  

31. august 2012. 



   

 

N
r. 3

5
/2

0
4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
.5

.2
0
1

9
 

 
Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

308 FEN 560 (også kalt 

bukkehornkløver eller 

bukkehornkløverfrø i 

pulverform) 

CAS-nr. 

Ingen 

CIPAC-nr. 

Ingen 

Det aktive stoffet 

framstilles av 

pulveriserte frø av 

Trigonella foenum-

graecum L. 

(bukkehornkløver). 

Ikke relevant 100 % 

bukkehornkløverfrø i 

pulverform uten 

tilsetningsstoffer og 

ingen ekstraksjon; 

frøene er av 

næringsmid-

delkvalitet. 

1. november 

2010 

31. oktober 

2020 

DEL A 

Bare bruk som middel for å utløse plantens selvforsvar kan tillates. 

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 FEN 

560 (bukkehornkløverfrø i pulverform), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mai 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

brukere, arbeidstakere og personer i nærheten. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

309 Haloksyfop-P 

CAS-nr. Syre: 95977-

29-0 

Ester: 72619-32-0 

CIPAC-nr. Syre: 526 

Ester: 526.201 

Syre: (R)-2-[4-(3-klor-5-

trifluormetyl-2-

pyridyloksy)fenoksy]-

propansyre 

Ester: metyl-(R)-2-{}{4-[3-

klor-5-(trifluormetyl)-2-

pyridyloksy]fenoksy}}-

propionat 

≥ 940 g/kg 

(Haloksyfop-P-

metylester) 

1. januar 2011 31. desember 

2020 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

haloksyfop-P, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere: bruksvilkårene skal fastsette bruk av hensiktsmessig personlig 

verneutstyr, 

— vern av vannorganismer: godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak, for eksempel hensiktsmessige buffersoner, 

— forbrukersikkerhet med hensyn til forekomsten i grunnvannet av metabolittene DE-535 

pyridinol og DE-535 pyridinon. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren innen 31. desember 2012 framlegger for 

Kommisjonen opplysninger som bekrefter vurderingen av grunnvannets eksponering når det 

gjelder det aktive stoffet og dets jordmetabolitter DE-535 fenol, DE-535 pyridinol og DE-535 

pyridinon. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

310 Napropamid 

CAS-nr. 15299-99-7 

(RS)-N,N-dietyl-2-(1-

naftyloksy)propionamid 

≥ 930 g/kg 

(Racemisk blanding) 

Relevant urenhet: 

toluen: høyst 

1,4 g/kg 

1. januar 2011 31. desember 

2020 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

napropamid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere: bruksvilkårene skal om nødvendig fastsette bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— vern av vannorganismer: godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak, for eksempel hensiktsmessige buffersoner, 

— forbrukersikkerhet med hensyn til forekomsten i grunnvannet av metabolitten 2-(1-

naftyloksy)propionsyre, heretter kalt «NOPA». 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren innen 31. desember 2012 framlegger for 

Kommisjonen opplysninger som bekrefter vurderingen av overflatevannets eksponering med 

hensyn til fotolysemetabolittene og metabolitten NOPA og opplysninger om vurderingen av 

risikoen for vannplanter. 

311 Kinmerak 

CAS-nr. 90717-03-6 

CIPAC-nr. 563 

7-klor-3-metylkinolin-8-

karboksylsyre 

≥ 980 g/kg 1. mai 2011 30. april 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

kinmerak, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold, 

— forbrukernes eksponering gjennom kosten for restmengder av kinmerak (og dets 

metabolitter) i etterfølgende vekster ved vekselbruk, 

— risikoen for vannorganismer og langtidsrisikoen for meitemarker. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges opplysninger med hensyn til 

— plantemetabolismens potensial for å fører til en åpning av kinolinringen, 

— restmengder i rotasjonsvekster og langtidsrisikoen for meitemarker på grunn av 

metabolitten BH 518-5. 

De skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende data og opplysninger for 

Kommisjonen innen 30. april 2013. 

312 Metosulam 

CAS-nr. 139528-85-1 

CIPAC-nr. 707 

2′,6′-diklor-5,7-dimetoksy-

3′-metyl[1,2,4]triazol 

[1,5-a]pyrimidin-2-

sulfonanilid 

≥ 980 g/kg 1. mai 2011 30. april 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

metosulam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold, 

— risikoen for vannorganismer, 

— risikoen for planter utenfor målgruppen utenfor området som behandles. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren innen 30. oktober 2011 framlegger for 

Kommisjonen ytterligere opplysninger om spesifikasjonen til det aktive stoffet slik det 

produseres. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren innen 30. april 2013 framlegger for 

Kommisjonen bekreftende opplysninger med hensyn til 

— potensiell pH-avhengighet ved jordadsorpsjon, lekkasje til grunnvannet av metabolittene 

M01 og M02 og overflatevannets eksponering for metabolittene M01 og M02, 

— en av urenhetenes potensielle genotoksisitet. 



   

 

2
.5

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 3

5
/2

0
7
 

 
Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

313 Pyridaben 

CAS-nr. 96489-71-3 

CIPAC-nr. 583 

2-tert-butyl-5-(4-tert-

butylbenzyltio)-4-

klorpyrididazin-3(2H)-on 

>980 g/kg 1. mai 2011 30. april 2021 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates. 

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 

pyridaben, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— risikoen for vannorganismer og pattedyr, 

— risikoen for leddyr utenfor målgruppen, herunder honningbier. 

Godkjenningsvilkårene bør omfatte risikoreduserende tiltak og det bør ved behov innføres 

egnede overvåkingsprogrammer for å fastsette honningbienes faktiske eksponering for 

pyridaben i områder der bier i stor utstrekning trekker, eller som hyppig brukes av birøktere. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til 

— risikoene for vannmiljøet som følge av eksponering for metabolittene W-1 og B-3, som 

dannes ved fotolyse i vann, 

— potensiell langtidsrisiko for pattedyr, 

— vurderingen av fettløselige restmengder. 

De skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende opplysninger for Kommisjonen 

innen 30. april 2013. 

314 Sinkfosfid 

CAS-nr. 1314-84-7 

CIPAC-nr. 69 

trisinkdifosfid ≥ 800 g/kg 1. mai 2011 30. april 2021 DEL A 

Bare bruk som rottegift i form av bruksferdig lokkestoff i feller eller på særskilt utvalgte 

steder kan tillates. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      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 

sinkfosfid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av organismer utenfor målgruppen. Risikoreduserende tiltak bør iverksettes ved 

behov, særlig for unngå spredning av lokkestoff når bare en del av innholdet er forbrukt. 

315 Fenbukonazol 

CAS-nr. 114369-43-6 

CIPAC-nr. 694 

(R,S) 4-(4-klorfenyl)-2-

fenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-

ylmetyl)butyronitril 

≥ 965 g/kg 1. mai 2011 30. april 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

fenbukonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— forbrukernes eksponering gjennom kosten for restmengder av metabolitter av 

triazolderivater, 

— risikoen for vannorganismer og pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger om 

restmengder av metabolitter av triazolderivater i primærvekster, rotasjonsvekster og produkter 

av animalsk opprinnelse. 

De skal sørge for at søkeren innen 30. april 2013 framlegger slike opplysninger for 

Kommisjonen. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen ytterligere 

opplysninger om de potensielle hormonforstyrrende egenskapene til fenbukonazol innen to år 

etter at OECD har vedtatt retningslinjer for testing av hormonforstyrrende egenskaper, 

alternativt fellesskapsretningslinjer for testing. 

316 Sykloksydim 

CAS-nr. 101205-02-1 

CIPAC-nr. 510 

(5RS)-2-[(EZ)-1-

(etoksyimino)butyl]-3-

hydroksy-5-[(3RS)-tian-3-

yl]sykloheks-2-en-1-on 

≥ 940 g/kg 1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

sykloksydim, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. november 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemstatene rette særlig oppmerksomhet mot risikoen 

for planter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges tilleggsopplysninger om metodene for 

analyse av restmengder av sykloksydim i planteprodukter og animalske produkter. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike analysemetoder for 

Kommisjonen innen 31. mai 2013. 

317 6-benzyladenin 

CAS-nr. 1214-39-7 

CIPAC-nr. 829 

N6-benzyladenin ≥ 973 g/kg 1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

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 6-

benzyladenin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. november 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

vannorganismer. Risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, skal iverksettes der det er 

hensiktsmessig. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

318 Bromukonazol 

CAS-nr. 116255-48-2 

CIPAC-nr. 680 

1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4-

brom-2-(2,4-diklorfenyl)-

tetrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4-

triazol 

≥ 960 g/kg 1. februar 2011 31. januar 

2021 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

bromukonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. november 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— sikkerheten for brukere og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak, for eksempel hensiktsmessige buffersoner. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen 

— ytterligere opplysninger om restmengder av metabolitter av triazolderivater i primær-

vekster, rotasjonsvekster og produkter av animalsk opprinnelse, 

— opplysninger for å undersøke nærmere langtidsrisikoen for planteetende pattedyr. 

De skal sørge for at søkeren hvis søknad lå til grunn for oppføringen av bromukonazol i dette 

vedlegg, framlegger disse bekreftende opplysningene for Kommisjonen innen 31. januar 2013. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen ytterligere 

opplysninger om de potensielle hormonforstyrrende egenskapene til bromukonazol innen to år 

etter at OECD har vedtatt retningslinjer for testing for hormonforstyrrende egenskaper, 

alternativt fellesskapsretningslinjer for testing. 

319 Myklobutanil 

CAS-nr. 88671-89-0 

CIPAC-nr. 442 

RS)-2-(4-klorfenyl)-2-(1H-

1,2,4-triazol-1-ylmetyl)-

heksanenitril 

≥ 925 g/kg 

Urenheten 1-

metylpyrrolidin-2-on 

må ikke overstige 

1 g/kg av det 

tekniske materialet. 

1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

myklobutanil, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. november 2010. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

sikkerheten for brukere og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av egnet 

personlig verneutstyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger om 

restmengdene av myklobutanil og dets metabolitter i etterfølgende vekstsesonger og 

opplysninger som bekrefter at tilgjengelige data om restmengder omfatter alle forbindelser 

som inngår i definisjonen av restmengde. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende 

opplysninger for Kommisjonen innen 31. januar 2013. 

320 Buprofezin 

CAS-nr. 953030-84-7 

CIPAC-nr. 681 

(Z)-2-tert-butylimino-3-

isopropyl-5-fenyl-1,3,5-

tiadiazinan-4-on 

≥ 985 g/kg 1. februar 2011 31. januar 

2021 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates. 

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 

buprofezin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. november 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av brukere og arbeidstakere, og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig inneholder 

retningslinjer for bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— forbrukernes eksponering gjennom kosten for metabolitter av buprofezin (anilin) i 

bearbeidede næringsmidler, 

— anvendelse av en hensiktsmessig venteperiode når det gjelder rotasjonsvekster i veksthus, 

— risikoen for vannorganismer og sikre at bruksvilkårene om nødvendig omfatter 

hensiktsmessige risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til bearbeidings- og omdanningsfaktorer for vurderingen av risikoen for forbrukerne. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende 

opplysninger for Kommisjonen innen 31. januar 2013. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

321 Triflumuron 

CAS-nr. 64628-44-0 

CIPAC-nr. 548 

1-(2-klorbenzoyl)-3-[4-

trifluormetoksyfenyl]urea 

≥ 955 g/kg 

Urenheter: 

— N,N′-bis-[4-

(trifluormetoksy)

fenyl]urea: høyst 

1 g/kg 

— 4-trifluor-

metoksyanilin: 

høyst 5 g/kg 

1. april 2011 31. mars 2021 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

triflumuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av vannmiljøet, 

— vern av honningbier. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen bekreftende 

opplysninger med hensyn til langtidsrisikoen for fugler, risikoen for virvelløse vanndyr og 

risikoen for biyngels utvikling. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike opplysninger for 

Kommisjonen innen 31. mars 2013. 

322 Hymeksazol 

CAS-nr. 10004-44-1 

CIPAC-nr. 528 

5-metylisoksazol-3-ol (eller 

5-metyl-1,2-oksazol-3-ol) 

≥ 985 g/kg 1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel ved frøpelletering av sukkerbete i profesjonelle anlegg 

for frøbeising kan tillates. 

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 

hymeksazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. november 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av brukere og arbeidstakere. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte 

vernetiltak, 

— risikoen for frøspisende fugler og pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til arten av restmengder i rotvekster og risikoen for frøetende fugler og pattedyr. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende 

opplysninger for Kommisjonen innen 31. mai 2013. 

323 Dodin 

CAS-nr. 2439-10-3 

CIPAC-nr. 101 

1-dodecylguanidiniumacetat ≥ 950 g/kg 1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

dodin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. november 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— potensialet for langtidsrisiko for fugler og pattedyr, 

— risikoen for vannorganismer, og sikre at bruksvilkårene omfatter hensiktsmessige 

risikoreduserende tiltak, 

— risikoen for planter utenfor målgruppen utenfor området som behandles, og sikre at 

bruksvilkårene omfatter hensiktsmessige risikoreduserende tiltak, 

— overvåkingen av restmengdenivåer i kjernefrukt. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger om 

— en vurdering av langtidsrisikoen for fugler og pattedyr, 

— en vurdering av risikoen i naturlige systemer av overflatevann der det kan ha dannet seg 

viktige metabolitter. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende 

opplysninger for Kommisjonen innen 31. mai 2013. 

324 Dietofenkarb 

CAS-nr. 87130-20-9 

CIPAC-nr. 513 

isopropyl-3,4-

dietoksykarbanilat 

≥ 970 g/kg 

Urenheter: 

toluen: høyst 1 g/kg 

1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      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 

dietofenkarb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

risikoen for vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen og sørge for at bruksvilkårene 

omfatter bruk av egnede risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til 

— potensielt opptak av metabolitten 6-NO2-DFC i etterfølgende vekster, 

— risikovurderingen for leddyrarter utenfor målgruppen. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike opplysninger for 

Kommisjonen innen 31. mai 2013. 

325 Etridiazol 

CAS-nr. 2593-15-9 

CIPAC-nr. 518 

etyl-3-triklormetyl-1,2,4-

tiadiazol-5-yl-eter 

≥ 970 g/kg 1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel i dyrkingssystemer med inaktivt substrat i veksthus kan 

tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

etridiazol for annen bruk enn på prydplanter, skal de rette særlig oppmerksomhet mot 

kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige 

data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

etridiazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for brukere og arbeidstakere og sørge for at 

bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessige risikoreduserende tiltak, 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — sørge for at hensiktsmessige ordninger for avfallshåndtering benyttes når det gjelder 

håndtering av spillvann fra vanning av dyrkingssystemer med inaktivt substrat; medlems-

stater som tillater at spillvannet slippes ut i kloakksystemet eller i naturlige vannfore-

komster, skal sørge for at det foretas en hensiktsmessig risikovurdering, 

— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for vannorganismer og sørge for at bruks-

vilkårene omfatter anvendelse av egnede risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til 

— 1. spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, ved hjelp av 

relevante analysedata, 

— 2. betydningen av urenhetene, 

— 3. likeverdigheten mellom spesifikasjonene av det tekniske materialet slik det produseres 

kommersielt, og spesifikasjonene til det tekniske materialet som brukes i økotoksisitets-

dokumentasjonen, 

— 4. betydningen av plantemetabolittene 5-hydroksy-etoksyetridiazolsyre og 3-hydroksy-

metyletridiazol, 

— 5. indirekte eksponering av grunnvannet og jordorganismer for etridiazol og dets jord-

metabolitter diklor-etridiazol og etridiazolsyre, 

— 6. lang- og korttransportert spredning av etridiazolsyre gjennom luften. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen opplys-

ningene angitt i nr. 1), 2) og 3) innen 30. november 2011 og opplysningene angitt i  

nr. 4), 5) og 6) innen 31. mai 2013. 

326 Indolylsmørsyre 

CAS-nr. 133-32-4 

CIPAC-nr. 830 

4-(1H-indol-3-yl)smørsyre ≥ 994 g/kg 1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel for prydplanter kan tillates. 

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 

indolylsmørsyre, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

brukere og arbeidstakere. Godkjenningsvilkårene skal omfatte bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å redusere eksponeringen. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges tilleggsopplysninger for å få bekreftet 

— fravær av potensialet for klastogene virkninger hos indolylsmørsyre, 

— indolylsmørsyrens damptrykk, og følgelig en undersøkelse av giftigheten ved innånding, 

— den naturlige bakgrunnskonsentrasjonen av indolylsmørsyre i jorden. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende 

opplysninger for Kommisjonen innen 31. mai 2013. 

327 Oryzalin 

CAS-nr. 19044-88-3 

CIPAC-nr. 537 

3,5-dinitro-N4,N4-

dipropylsulfanilamid 

≥ 960 g/kg 

N-nitrosodi-

propylamin: 

> 0,1 mg/kg 

toluen: > 4 g/kg 

1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

oryzalin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— brukernes sikkerhet, og sørge for at bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr, 

— vern av vannorganismer og planter utenfor målgruppen, 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold, 

— risikoen for frøspisende fugler og pattedyr, 

— risikoen for bier i blomstringssesongen. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal om nødvendig gjennomføre overvåkingsprogrammer for å 

påvise mulig forurensning av grunnvannet i sårbare områder fra metabolittene OR13(4) og 

OR15(5). De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger 

om 

1) spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, ved hjelp av 

relevante analysedata, herunder opplysninger om betydningen av urenhetene som av 

fortrolighetsårsaker er kalt urenhet 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      2) relevansen av analysestoffet som brukes i toksisitetsdokumentasjonen, med henblikk på 

spesifikasjonen til det tekniske materialet, 

3) risikovurderingen for vannorganismer, 

4) relevansen av metabolittene OR13 og OR15 samt tilsvarende risikovurdering for 

grunnvannet, dersom oryzalin klassifiseres i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 

som «mistenkes for å kunne forårsake kreft». 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen opplys-

ningene angitt i nr. 1) og 2) innen 30. november 2011 og opplysningene angitt i nr. 3) innen 

31. mai 2013. Opplysningene angitt i nr. 4) skal framlegges innen seks måneder etter 

underretning om beslutning om klassifisering av oryzalin. 

328 Tau-fluvalinat 

CAS-nr. 102851-06-9 

CIPAC-nr. 786 

(RS)-α-cyano-3-fenoksy-

benzyl N-(2-klor-α,α α- 

trifluor-p-tolyl)-D-valinat 

(Isomerforhold 1:1) 

≥ 920 g/kg 

(R-α-cyano- og S-α-

cyano-isomerer i 

forholdet 1:1) 

Urenheter: 

toluen: høyst 5 g/kg 

1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates. 

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 tau-

fluvalinat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— risikoen for vannorganismer, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensikts-

messige risikoreduserende tiltak, 

— risikoen for leddyr utenfor målgruppen, og sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av 

hensiktsmessige risikoreduserende tiltak, 

— analysestoffet som brukes i toksisitetsdokumentasjonen, skal sammenholdes med og 

kontrolleres mot spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres 

kommersielt, 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til 

— risikoen for bioakkumulering/bioforstørring i vannmiljøet, 

— risikoen for leddyr utenfor målgruppen. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende 

opplysninger for Kommisjonen innen 31. mai 2013. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren to år etter vedtakelsen av særlige 

retningslinjer framlegger bekreftende opplysninger med hensyn til: 

— mulige miljøvirkninger av potensiell selektiv nedbryting av enantiomer i miljømatriser. 

329 Kletodim 

CAS-nr. 99129-21-2 

CIPAC-nr. 508 

(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-

klorallyloksyimino]propyl}-

5-[(2RS)-2-(etyltio)propyl]-

3-hydroksysykloheks-2-en- 

1-on 

≥ 930 g/kg 

Urenheter: 

toluen: høyst 4 g/kg 

1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel på sukkerbete kan tillates. 

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 

kletodim, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

vannorganismer, fugler og pattedyr, og sørge for at bruksvilkårene omfatter bruk av 

hensiktsmessige risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det på grunnlag av den vitenskapelige utvikling 

framlegges bekreftende opplysninger om 

— vurderingene av eksponeringen av jord og grunnvann, 

— definisjonen av restmengder med hensyn til risikovurdering. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende opplys-

ninger for Kommisjonen innen 31. mai 2013. 

330 Bupirimat 

CAS-nr. 41483-43-6 

CIPAC-nr. 261 

5-butyl-2-etylamino-6-

metylpyrimidin-4-yl 

dimetylsulfamat 

≥ 945 g/kg 

Urenheter: 

etirimol: høyst 

2 g/kg 

toluen: høyst 3 g/kg 

1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

bupirimat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak, 



   

 

2
.5

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 3

5
/2

1
9
 

 
Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, 

— risikoen i åkeren for leddyr utenfor målgruppen. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til 

1)  spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, ved hjelp av 

relevante analysedata, herunder opplysninger om betydningen av urenhetene, 

2)  likeverdigheten mellom spesifikasjonene av det tekniske materialet slik det produseres 

kommersielt, og spesifikasjonene til det tekniske materialet som brukes i toksisitets-

dokumentasjonen, 

3)  de kinetiske parametrene, nedbrytingen i jord og adsorpsjons- og desorpsjonsparameteren 

for den viktige jordmetabolitten DE-B(6). 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen slike 

bekreftende data og opplysninger som angitt i nr. 1) og 2) innen 30. november 2011, og 

opplysningene angitt i nr. 3) innen 31. mai 2013. 

331 Fenbutatinoksid 

CAS-nr. 13356-08-6 

CIPAC-nr. 359 

bis[tris(2-metyl-2-

fenylpropyl)-tin]oksid 

≥ 970 g/kg 

Urenheter: 

bis[hydroksybis(2-

metyl-2-fenyl-

propyl)tin]oksid (SD 

31723): høyst 3 g/kg 

1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som middmiddel i veksthus kan tillates. 

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 

fenbutatinoksid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— den tekniske spesifikasjonen av innholdet av urenheter, 

— restmengdenivåene i sorter av små tomater (kirsebærtomater), 

— brukernes sikkerhet. Bruksvilkårene skal om nødvendig fastsette bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr, 

— risikoen for vannorganismer. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det på grunnlag av den vitenskapelige utvikling 

framlegges opplysninger som bekrefter resultatene av risikovurderingen med hensyn til 

urenheten SD 31723. Disse opplysningene skal omfatte 

— genotoksikologisk potensial, 

— økotoksikologisk relevans, 

— spektre, lagringsstabilitet og analysemetoder for utformingen. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike bekreftende opplys-

ninger for Kommisjonen innen 31. mai 2013. 

332 Fenoksykarb 

CAS-nr. 79127-80-3 

CIPAC-nr. 425 

etyl 2-(4-fenoksyfenoksy)-

etylkarbamat 

≥ 970 g/kg 

Urenheter: 

toluen: høyst 1 g/kg 

1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

fenoksykarb, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak, 

— risikoen for bier og leddyr utenfor målgruppen. Godkjenningsvilkårene skal om 

nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges opplysninger som bekrefter 

risikovurderingen for leddyr utenfor målgruppen og for biyngel. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike opplysninger for 

Kommisjonen innen 31. mai 2013. 

333 1-dekanol 

CAS-nr. 112-30-1 

CIPAC-nr. 831 

Dekan-1-ol ≥ 960 g/kg 1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      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  

1-dekanol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— risikoen for forbrukerne på grunn av restmengder ved bruk på vekster beregnet til konsum 

eller fôr, 

— risikoen for brukeren, og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold, 

— risikoen for vannorganismer, 

— risikoen for leddyr utenfor målgruppen og bier som kan eksponeres for det aktive stoffet 

når de søker til blomstrende ugress i avlingen på tidspunktet for behandling. 

Om nødvendig skal risikoreduserende tiltak iverksettes. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til risikoen for vannorganismer og opplysninger som bekrefter vurderingene av risikoen for 

grunnvann, overflatevann og sedimenter. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren innen 31. mai 2013 framlegger slike 

bekreftende opplysninger for Kommisjonen. 

334 Isoksaben 

CAS-nr. 82558-50-7 

CIPAC-nr. 701 

N-[3-(1-etyl-1-metylpropyl)-

1,2-oksazol-5-yl]-2,6-

dimetoksybenzamid 

≥ 910 g/kg 

toluen: ≤ 3 g/kg 

1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

isoksaben, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. januar 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

risikoen for vannorganismer, risikoen for landplanter utenfor målgruppen og mulig utlekking 

av metabolitter til grunnvannet. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til 

a) spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, 

b) betydningen av urenhetene, 

c) restmengder i rotasjonsvekster, 

d) potensiell risiko for vannorganismer. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen 

opplysningene angitt i bokstav a) og b) innen 30. november 2011 og opplysningene angitt i 

bokstav c) og d) innen 31. mai 2013. 

335 Fluometuron 

CAS-nr.: 2164-17-2 

CIPAC-nr. 159 

1,1-dimetyl-3-(α,α,α-trifluor-

m-tolyl)urea 

≥ 940 g/kg 1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel på bomull kan tillates. 

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 

fluometuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot brukernes og arbeidstakernes sikkerhet, og sørge for at 

bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold; de skal sørge for at godkjennings-

vilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak og plikt til å gjennomføre 

overvåkingsprogrammer for å påvise mulig utlekking av fluometuron og jord-

metabolittene desmetyl-fluometuron og trifluormetylanilin i sårbare områder, 

— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for andre makroorganismer i jorden utenfor 

målgruppen enn meitemarker og planter utenfor målgruppen, og sørge for at 

godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkerne framlegger for Kommisjonen bekreftende 

opplysninger med hensyn til 

a) de toksikologiske egenskapene til plantemetabolitten trifluoreddiksyre, 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      b) analysemetodene for overvåking av fluometuron i luften, 

c) analysemetodene for overvåkingen av jordmetabolitten trifluormetylanilin i jord og vann, 

d) jordmetabolittene desmetyl-fluometurons og trifluormetylanilins relevans for grunn-

vannet, dersom fluometuron klassifiseres i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 som 

«mistenkes for å kunne forårsake kreft». 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkerne framlegger for Kommisjonen opplys-

ningene angitt i bokstav a), b) og c) innen 31. mars 2013 og opplysningene angitt i bokstav d) 

innen seks måneder etter underretning om beslutning om klassifisering av fluometuron. 

336 Karbetamid 

CAS-nr. 16118-49-3 

CIPAC-nr. 95 

(R)-1-(etylkarbamoyl)-

etylkarbanilat 

≥ 950 g/kg 1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

karbetamid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

a) vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold, 

b) risikoen for planter utenfor målgruppen, 

c) risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

337 Karboksin 

CAS-nr. 5234-68-4 

CIPAC-nr. 273 

5,6-dihydro-2-metyl-1,4-

oksatiin-3-karboksanilid 

≥ 970 g/kg 1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel til frøbeising kan tillates. 

Medlemsstatene skal sørge for at godkjenningene fastsetter at frøbeising utelukkende skal skje 

i profesjonelle anlegg for frøbeising og at det i disse anleggene benyttes de best tilgjengelige 

teknikker for å hindre utslipp av støvskyer under lagring, transport og bruk. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      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 

karboksin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for nærings-

middelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— risikoen for brukere, 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold, 

— risikoen for fugler og pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til 

a) spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, herunder 

hensiktsmessige analysedata, 

b) betydningen av urenhetene, 

c) sammenligning og verifisering av testmaterialet som brukes for dokumentasjon av 

toksisitet hos pattedyr og økotoksisitet, med spesifikasjonen til det tekniske materialet, 

d) analysemetoder for overvåkingen av metabolitt M6(7) i jord, grunnvann og overflatevann 

og for overvåking av metabolitt M9(8) i grunnvann, 

e) ytterligere verdier som gjelder perioden som kreves for at 50 prosent av jordmetabolittene 

P/V-54(9) og P/V-55(10) skal brytes ned i jord, 

f) rotasjonsveksters metabolisme, 

g) langtidsrisikoen for frøetende fugler, frøetende pattedyr og planteetende pattedyr, 

h) jordmetabolittene P/V-54s(11), P/V-55s(12) og M9s(13) relevans for grunnvannet, dersom 

karboksin klassifiseres i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 som «mistenkes for å 

kunne forårsake kreft». 



   

 

2
.5

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 3

5
/2

2
5
 

 
Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen opplys-

ningene angitt i bokstav a), b) og c) innen 30. november 2011, opplysningene angitt i bokstav 

d), e), f) og g) innen 31. mai 2013 og opplysningene angitt i bokstav h) seks måneder etter 

underretning om beslutning om klassifisering av karboksin. 

338 Cyprokonazol 

CAS-nr. 94361-06-5 

CIPAC-nr. 600 

(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-

klorfenyl)-3-syklopropyl-1-

(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-

2-ol 

≥ 940 g/kg 1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

cyprokonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— forbrukernes eksponering gjennom kosten for restmengder av metabolitter av 

triazolderivater, 

— risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til 

a) den toksikologiske relevansen av urenhetene angitt i den tekniske spesifikasjonen, 

b) analysemetoder for overvåking av cyprokonazol i jord, kroppsvæsker og vev, 

c) restmengder av metabolitter av triazolderivater i primærvekster, rotasjonsvekster og 

produkter av animalsk opprinnelse, 

d) langtidsrisikoen for planteetende pattedyr, 

e) den mulige miljøvirkning av isomerblandingens foretrukne nedbryting og/eller 

omdanning. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger fram for Kommisjonen 

opplysningene angitt i bokstav a) innen 30. november 2011, opplysningene angitt i bokstav b), 

c) og d) innen 31. mai 2013 og opplysningene angitt i bokstav e) to år etter vedtakelsen av 

særlige retningslinjer. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

339 Dazomet 

CAS-nr. 533-74-4 

CIPAC-nr. 146 

3,5-dimetyl-1,3,5-

tiadiazinan-2-tion 

eller 

tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-

tiadiazin-2-tion 

≥ 950 g/kg 1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som nematicid, soppdrepende middel, ugressmiddel og insektmiddel kan tillates. 

Bare bruk til behandling av jord med fumigant kan tillates. Bruken skal være begrenset til én 

behandling hvert tredje år. 

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 

dazomet, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— risikoen for brukerne, arbeidstakerne og personer i nærheten, 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold, 

— risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til 

a) potensialet for forurensning av grunnvannet med metylisotiocyanat, 

b) vurderingen av potensialet for langtransportert spredning gjennom luften av 

metylisotiocyanat og tilknyttede miljørisikoer, 

c) den akutte risikoen for insektetende fugler, 

d) langtidsrisikoen for fugler og pattedyr. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen 

opplysningene angitt i bokstav a), b), c) og d) innen 31. mai 2013. 

340 Metaldehyd 

CAS-nr. 108-62-3 

(tetramer) 

9002-91-9 

(homopolymer) 

CIPAC-nr. 62 

r-2, c-4, c-6, c-8-tetrametyl-

1,3,5,7-tetroksokan 

≥ 985 g/kg 

Acetaldehyd: høyst 

1,5 g/kg 

1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som bløtdyrmiddel kan tillates. 

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 

metaldehyd, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— risikoen for brukere og arbeidstakere, 

— forbrukernes eksponering gjennom kosten, med henblikk på framtidige endringer av 

grenseverdier for restmengder, 

— den akutte risikoen og langtidsrisikoen for fugler og pattedyr. 

Medlemsstatene skal sørge for at godkjenningene inneholder krav om en effektiv repellent for 

hund. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

341 Sintofen 

CAS-nr. 130561-48-7 

CIPAC-nr. 717 

1-(4-klorfenyl)-1,4-dihydro-

5-(2-metoksyetoksy)-4-

oksocinnolin-3-

karboksylsyre 

≥ 980 g/kg 

Urenheter: 

2-metoksyetanol, 

høyst 0,25 g/kg 

N,N-dimetyl-

formamid, høyst 

1,5 g/kg 

1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel på hvete ved produksjon av hybridfrø som ikke er 

beregnet på konsum kan tillates. 

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 

sintofen, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

risikoen for operatører og arbeidstakere og sikre at bruksvilkårene omfatter bruk av 

hensiktsmessige risikoreduserende tiltak. De skal sørge for at hvete behandlet med sintofen 

ikke kommer inn i næringsmiddel- eller fôrkjeden. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til 

1) spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som støttes av 

relevante analysedata, 

2) betydningen av urenhetene som angis i de tekniske spesifikasjonene, unntatt urenhetene 

2-metoksyetanol og N,N-dimetylformamid, 

3) betydningen av analysestoffet som brukes i toksisitets- og økotoksisitetsdokumentasjonen, 

med henblikk på spesifikasjonen til det tekniske materialet, 

4) den metabolske profilen til sintofen i rotasjonsvekster. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen opplys-

ningene angitt i nr. 1), 2) og 3) innen 30. november 2011 og opplysningene angitt i nr. 4) 

innen 31. mai 2013. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

342 Fenazakin 

CAS-nr. 120928-09-8 

CIPAC-nr. 693 

4-tert-butylfenetyl-kinazolin-

4-yl-eter 

≥ 975 g/kg 1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som middmiddel på prydplanter i veksthus kan tillates. 

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 

fenazakin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer, 

— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for brukere og sørge for at bruksvilkårene 

omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av bier og sikre at bruksvilkårene om nødvendig 

omfatter risikoreduserende tiltak, 

— fastsette bruksvilkår som sikrer at det ikke finnes restmengder av fenazakin i vekster 

beregnet på konsum og til fôr. 

343 Azadiraktin 

CAS-nr. 11141-17-6 

(azadiraktin A) 

CIPAC-nr. 627 

(azadiraktin A) 

Azadirachtin A: 

dimetyl 

(2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,1

0R,10aS,10bR)-10-acetoksy-

3,5-dihydroksy-4-

[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-

6a-hydroksy-7a-metyl-

3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-

metanofuro[2,3-b]-

oksireno[e]oksepin-1a(2H)-

yl]-4-metyl-8-{[(2E)-2-

metylbut-2-enoyl]oksy}-

oktahydro-1H-nafto[1,8a-

c:4,5-b′c′]difuran-5,10a(8H)-

dikarboksylat. 

Uttrykt som 

azadiraktin A: 

≥ 111 g/kg 

Summen av 

aflatoksinene B1, 

B2, G1 og G2 må 

ikke overstige 

300 μg/kg av 

innholdet av 

azadiraktin A. 

1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

azadiraktin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— forbrukernes eksponering gjennom kosten, med henblikk på framtidige endringer av 

grenseverdier for restmengder, 

— vern av leddyr utenfor målgruppen og vannorganismer. Om nødvendig skal 

risikoreduserende tiltak iverksettes. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til 

— forholdet mellom azadiraktin A og de øvrige aktive bestanddelene i neemfrø-ekstrakt med 

hensyn til mengde, biologisk aktivitet og persistens, for å underbygge oppfatningen at 

azadiraktin A er den viktigste aktive forbindelsen, og bekrefte spesifikasjonen til det 

tekniske materialet, definisjonen av restmengder og vurderingen av risikoen for 

grunnvannet. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike opplysninger for 

Kommisjonen innen 31. desember 2013. 

344 Diklofop 

CAS-nr. 40843-25-2 

(opprinnelig stoff) 

CAS-nr. 257-141-8 

(diklofopmetyl) 

CIPAC-nr. 358 

(opprinnelig stoff) 

CIPAC-nr. 358.201 

(diklofop-metyl) 

diklofop 

(RS)-2-[4-(2,4-

diklorfenoksy)fenoksy]-

propionsyre 

diklofop-metyl 

metyl-(RS)-2-[4-(2,4-

diklorfenoksy)fenoksy]-

propionat 

≥ 980 g/kg (uttrykt 

som diklofop-metyl) 

1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

diklofop, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot brukernes og arbeidstakernes sikkerhet, og sørge for at 

godkjenningsvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for vannorganismer og planter utenfor 

målgruppen og kreve at risikoreduserende tiltak iverksettes. 

De berørte medlemsstatene skal anmode om at det framlegges bekreftende opplysninger med 

hensyn til 

a) en metabolismeundersøkelse hos korn, 

b) en ajourføring av risikovurderingen når det gjelder mulige miljøvirkninger av isomerenes 

foretrukne nedbryting/omdanning. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen 

opplysningene angitt i bokstav a) innen 31. mai 2013, og opplysningene angitt i bokstav b) 

innen to år etter vedtakelsen av særlige retningslinjer for vurdering av isomerblandinger. 

345 Svovelpolysulfid 

CAS-nr. 1344 - 81 - 6 

CIPAC-nr. 17 

kalsiumpolysulfid ≥ 290 g/kg 1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

svovelpolysulfid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— brukernes sikkerhet, og sørge for at godkjenningsvilkårene omfatter hensiktsmessige 

vernetiltak, 

— mot vern av vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen og sikre at godkjennings-

vilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak. 

346 Aluminiumsulfat 

CAS-nr. 10043-01-3 

CIPAC-nr. foreligger 

ikke 

aluminiumsulfat 970 g/kg 1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare innendørs bruk etter innhøsting som bakteriedrepende middel for prydplanter kan tillates. 

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 

aluminiumsulfat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, i form av 

hensiktsmessige analysedata. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike opplysninger for 

Kommisjonen innen 30. november 2011. 

347 Bromadiolon 

CAS-nr. 28772-56-7 

CIPAC-nr. 371 

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-

(4′-brombifenyl-4-yl)-3-

hydroksy-1-fenylpropyl]-4-

hydroksykumarin 

≥ 970 g/kg 1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som rottegift i form av bearbeidet lokkestoff som legges i gnagerganger kan tillates. 

Det aktive stoffets nominelle konsentrasjon i plantevernmidler skal ikke overstige 50 mg/kg. 

Godkjenninger skal være begrenset til yrkesbrukere. 

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 

bromadiolon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for yrkesbrukere og sørge for at bruksvilkårene 

om nødvendig omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for fugler og pattedyr utenfor målgruppen fra 

primær- og sekundærforgiftning. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til 

a) spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, i form av 

hensiktsmessige analysedata, 

b) betydningen av urenhetene, 

c) bestemmelsen av bromadiolon i vann med en grense for mengdebestemmelse på 

0,01 μg/l, 

d) effektiviteten ved foreslåtte risikoreduserende tiltak for å redusere risikoen for fugler og 

pattedyr utenfor målgruppen, 

e) vurderingen av grunnvannets eksponering når det gjelder metabolitter. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen opplys-

ningene angitt i bokstav a), b) og c) innen 30. november 2011, og opplysningene angitt i 

bokstav d) og e) innen 31. mai 2013. 

348 Paklobutrazol 

CAS-nr. 76738-62-0 

CIPAC-nr. 445 

(2RS,3RS)-1-(4-klorfenyl)-

4,4-dimetyl-2-(1H-1,2,4-

triazol-1-yl)pentan-3-ol 

≥ 930 g/kg 1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

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 

paklobutrazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

risikoen for vannplanter og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig omfatter risikoredu-

serende tiltak. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til 

1) spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, 

2) analysemetodene i jord og overflatevann for metabolitten NOA457654, 

3) restmengder av metabolittene av triazolderivater i primærvekster, rotasjonsvekster og 

produkter av animalsk opprinnelse, 

4) potensielle hormonforstyrrende egenskaper hos paklobutrazol, 

5) de potensielle skadevirkningene av nedbrytingsproduktene fra de ulike optiske strukturene 

av paklobutrazol og metabolitten CGA 149907 på de ulike miljødelene jord, vann og luft. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen opplys-

ningene angitt i nr. 1) og 2) innen 30. november 2011, opplysningene angitt i nr. 3) innen  

31. mai 2013, opplysningene angitt i nr. 4) innen to år etter vedtakelsen av OECD retnings-

linjer for testing for hormonforstyrrende egenskaper og opplysningene angitt i nr. 5) innen to 

år etter vedtakelsen av særlige retningslinjer. 

349 Pencykuron 

CAS-nr. 66063-05-6 

CIPAC-nr. 402 

1-(4-klorbenzyl)-1-

syklopentyl-3-fenylurea 

≥ 980 g/kg 1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

pencykuron, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

store altetende pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til 

1) skjebne og atferd i jord for klorfenyl- og cyklopentyl-delene av pencykuron, 

2) skjebne og atferd i naturlig overflatevann og sedimentsystemer for klorfenyl- og fenyl-

delene av pencykuron, 

3) langtidsrisikoen for store altetende pattedyr, 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      De berørte medlemsstater skal sørge for at søkeren legger fram for Kommisjonen opplys-

ningene angitt i nr. 1), 2) og 3) innen 31. mai 2013. 

350 Tebufenozid 

CAS-nr. 112410-23-8 

CIPAC-nr. 724 

N-tert-butyl-N′-(4-

etylbenzoyl)-3,5-

dimetylbenzohydrazid 

≥ 970 g/kg 

Relevant urenhet: 

t-butylhydrazin 

< 0,001 g/kg 

1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

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 

tebufenozid, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot sikkerheten til brukere og arbeidstakere når de returnerer 

til det behandlede området, og sørge for at godkjenningsvilkårene fastsetter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer og sikre at bruksvilkårene 

fastsetter egnede risikoreduserende tiltak, 

— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for Lepidoptera utenfor målgruppen. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til 

1) betydningen av metabolittene RH-6595, RH-2651, M2, 

2) nedbrytingen av tebufenozid i anaerob jord og jord med basisk pH. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren innen 31. mai 2013 framlegger for 

Kommisjonen opplysningene angitt i nr. 1) og 2). 

351 Ditianon 

CAS-nr. 3347-22-6 

CIPAC-nr. 153 

5,10-dihydro-5,10-diok-

sonafto[2,3-b]-1,4-ditiin-2,3-

dikarbonitril 

≥ 930 g/kg 1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      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 

ditianon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av vannorganismer; bruksvilkårene skal om 

nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, 

— rette særlig oppmerksomhet mot sikkerheten for brukere; bruksvilkårene skal om 

nødvendig omfatte bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— rette særlig oppmerksomhet mot langtidsrisikoen for fugler; bruksvilkårene skal om 

nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til 

— lagringsstabilitet og arten av restmengder i bearbeidede produkter, 

— vurderingen av akvatisk eksponering og grunnvannets eksponering for ftalsyre, 

— risikovurderingen for vannorganismer med hensyn til ftalsyre, ftalaldehyd og 1,2 

benzendimetanol. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger slike opplysninger for 

Kommisjonen innen 31. mai 2013. 

352 Heksytiazoks 

CAS-nr. 78587-05-0 

CIPAC-nr. 439 

(4RS,5RS)-5-(4-klorfenyl)-

N-sykloheksyl-4-metyl-2-

okso-1,3-tiazolidin-3-

karboksamid 

≥ 976 g/kg 

(Blanding av (4R, 

5R) og (4S, 5S) i 

forholdet 1:1)) 

1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som middmiddel kan tillates. 

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 

heksytiazoks, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av vannorganismer. Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak, 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — vern av brukere og arbeidstakere. Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte vernetiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det framlegges bekreftende opplysninger med hensyn 

til 

a) toksikologisk relevans av metabolitten PT-1-3(14), 

b) potensiell forekomst av metabolitten PT-1-3 i bearbeidede produkter, 

c) potensielle skadevirkninger av heksytiasoks hos biyngel, 

d) mulige virkninger av isomerblandingens foretrukne nedbryting og/eller omdanning for 

vurderingen av risikoen for arbeidstakene, forbrukerne og miljøet. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen opplys-

ningene angitt i bokstav a), b) og c) innen 31. mai 2013, og opplysningene angitt i bokstav d) 

to år etter vedtakelsen av særlige retningslinjer. 

353 Flutriafol 

CAS-nr. 76674-21-0 

CIPAC-nr. 436 

(RS)-2,4′-difluor-α-(1H-

1,2,4-triazol-1-ylmetyl)-

benzhydrylalkohol 

≥ 920 g/kg 

(racemat) 

Relevante urenheter: 

dimetylsulfat: høyst 

0,1 g/kg 

dimetylformamid: 

høyst 1 g/kg 

metanol: høyst 

1 g/kg 

1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

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 

flutriafol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot sikkerheten for arbeidstakere og sørge for at bruks-

vilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— rette særlig oppmerksomhet mot langtidsrisikoen for insektetende fugler. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 



   

 

N
r. 3

5
/2

3
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
.5

.2
0
1

9
 

 
Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen bekreftende 

opplysninger med hensyn til 

a) den toksikologiske betydningen av urenhetene angitt i den tekniske spesifikasjonen, 

b) restmengder av metabolittene av triazolderivater i primærvekster, rotasjonsvekster og 

produkter av animalsk opprinnelse, 

c) langtidsrisikoen for insektetende fugler. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen opplys-

ningene angitt i bokstav a) innen 30. november 2011 og opplysningene angitt i bokstav b) og 

c) innen 31. mai 2013. 

354 Flurokloridon 

CAS-nr. 61213-25-0 

CIPAC-nr. 430 

(3RS,4RS,3RS,4SR)-3-klor-4-

klormetyl-1-(α,α,α-trifluor-

m-tolyl)-2-pyrrolidon 

≥ 940 g/kg 

Relevante urenheter: 

Toluen: høyst 8 g/kg 

1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 

flurokloridon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 4. februar 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

1. rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for planter utenfor målgruppen og vann-

organismer, 

2. rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen bekreftende 

opplysninger med hensyn til 

1. betydningen av andre urenheter enn toluen, 

2. det økotoksikologiske analysematerialets samsvar med de tekniske spesifikasjonene, 

3. grunnvannsmetabolitten R42819s relevans(1), 

4. de potensielle hormonforstyrrende egenskapene til flurokloridon. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for Kommisjonen opplys-

ningene angitt i punkt 1) og 2) innen 1. desember 2011, opplysningene angitt i punkt 3) innen 

31. mai 2013 og opplysningene angitt i punkt 4) innen to år etter at OECD har vedtatt 

retningslinjer for testing for hormonforstyrrende egenskaper. 

(1) R42819; (4RS)-4-klormetyl-1-[3-(trifluormetyl)fenylpyrrolidin-2-on. 

(2) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om de aktive stoffenes identitet samt spesifikasjon av stoffene. 

(3) Opphevet ved Underrettens pålegg av 19. juli 2007 i sak T-31/07 R, Du Pont de Nemours (France) SAS m.fl. mot Kommisjonen, Domstolens domssamling 2007 II, s. 2767. 

(4) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(5) 2-etyl-7-nitro-1-propyl-1H-benzimidazol-5-sulfonamid. 

(6) 2-etyl-7-nitro-1H-benzimidazol-5-sulfonamid. 

(7) De-etyl-bupirimat. 

(8) 2-{[anilin(okso)acetyl]sulfanyl}}etylacetat. 

(9) (2RS)-2-hydroksy-2-metyl-N-fenyl-1,4-oksatian-3-karboksamid 4-oksid. 

(10) 2-metyl-5,6-dihydro-1,4-oksatiin-3-karboksamid-4-oksid. 

(11) 2-metyl-5,6-dihydro-1,4-oksatiin-3-karboksamid-4,4-dioksid. 

(12) 2-metyl-5,6-dihydro-1,4-oksatiin-3-karboksamid-4-oksid. 

(13) 2-metyl-5,6-dihydro-1,4-oksatiin-3-karboksamid-4,4-dioksid. 

(14) (2RS)-2-hydroksy-2-metyl-N-fenyl-1,4-oksatian-3-karboksamid-4-oksid. 

(15) (4S,5S)-5-(4-klorfenyl)-4-metyl-1,3-tiazolidin-2-on og (4R,5R)-5-(4-klorfenyl)-4-metyl-1,3-thiazolidin-2-on. 

 



Nr. 35/238 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 541/2011 

av 1. juni 2011 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer(*) 

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 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Aktive stoffer som anses som godkjente i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009 og aktive stoffer som er 

godkjent i henhold til denne forordning bør føres opp i 

egne deler i vedlegget til gjennomføringsforordning 

nr. 540/2011(2). 

2)  Forordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

3)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 153 av 11.6.2011,  

s. 187, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 57. 

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

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

 De aktive stoffene som er fastsatt i del A i vedlegget, skal 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

 De aktive stoffene som er godkjent i henhold til forord-

ning (EF) nr. 1107/2009 er fastsatt i del B i vedlegget.» 

2)  Vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. juni 2011. 

2019/EØS/35/03 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlems-

stater. 

Utferdiget i Brussel 1. juni 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO  

 President 

 _____ 
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I tittelen i vedlegget skal ordene «AKTIVE STOFFER SOM ER GODKJENT FOR BRUK I PLANTEVERNMIDLER» erstattes med: 

«DEL A 

Aktive stoffer som anses som godkjente i forordning (EF) nr. 1107/2009» 

2)  Ordene «Alminnelige bestemmelser som gjelder for alle stoffene som er oppført i dette vedlegg» erstattes med «Alminnelige bestemmelser som gjelder for alle stoffer oppført i denne del:» 

3)  Ny del B skal lyde: 

«DEL B 

Aktive stoffer som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 

 Alminnelige bestemmelser som gjelder for alle stoffer oppført i denne delen: 

— Ved gjennomføring av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det for hvert stoff tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten, særlig vedlegg I  

og II, 

— Medlemsstatene skal sørge for at alle sammenfattende rapporter (unntatt konfidensielle opplysninger i henhold til artikkel 63 i forordning (EF)) nr. 1107/2009 er tilgjengelig for alle berørte parter, eller at de 

gjøres tilgjengelig på særskilt anmodning. 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-navn Renhet(*) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

       

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet» 

 



Nr. 35/240 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 544/2011 

av 10. juni 2011 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til 

opplysningskrav for aktive stoffer(*) 

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 oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF 

og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 8 nr. 4 første punktum, 

etter samråd med Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 skal 

dokumentasjonen som skal framlegges i forbindelse 

med godkjenning av et aktivt stoff eller et plantevern-

middel, oppfylle de samme opplysningskravene som 

gjelder for plantevernmidler i henhold til de tidligere 

gjeldende reglene fastsatt i vedlegg II og III til 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 155 av 11.6.2011,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 57. 

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

rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om 

omsetning av plantevernmidler(2). 

2) For at forordning (EF) nr. 1107/2009 skal kunne 

gjennomføres, er det derfor nødvendig å vedta en 

forordning som fastsetter disse opplysningskravene for 

aktive stoffer. En slik forordning skal ikke inneholde 

vesentlige endringer. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Opplysningskravene for godkjenning av et aktivt stoff i 

henhold til artikkel 8 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 er fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. juni 2011. 

  

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

2019/EØS/35/04 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlems-

stater. 

Utferdiget i Brussel 10. juni 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

OPPLYSNINGSKRAV FOR AKTIVE STOFFER, SOM FASTSATT I ARTIKKEL 8 NR. 1 BOKSTAV b) I 

FORORDNING (EF) NR. 1107/2009 

INNLEDNING 

1.  Opplysningene skal 

1.1  omfatte teknisk dokumentasjon med de opplysninger som er nødvendige for å vurdere forutsigbare risikoer, 

umiddelbare eller forsinkede, som det aktive stoffet kan medføre for mennesker, dyr og miljøet, og skal 

minst inneholde opplysningene og resultatene av undersøkelsene nevnt nedenfor, 

1.2  dersom det er relevant, framskaffes i samsvar med den sist vedtatte versjonen av retningslinjene for 

forsøkene nevnt eller beskrevet i dette vedlegg; i de tilfeller der undersøkelsene er påbegynt før endringene i 

dette vedlegg ble vedtatt, skal opplysningene framskaffes i samsvar med egnede internasjonalt eller 

nasjonalt anerkjente retningslinjer for forsøk, eller i mangel av slike retningslinjer, i samsvar med 

retningslinjer for forsøk godkjent av vedkommende myndighet, 

1.3  dersom en retningslinje er uegnet eller ikke er beskrevet, eller dersom andre retningslinjer enn dem 

beskrevet i dette vedlegg er fulgt, omfatte en begrunnelse for den retningslinje som er fulgt, som 

vedkommende myndighet kan godta. Medlemsstatene kan, særlig når det i dette vedlegg vises til en metode 

fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008(1), som omfatter innarbeiding av en metode utviklet av 

en internasjonal organisasjon (f.eks. OECD), godta at de påkrevde opplysningene framskaffes i samsvar 

med siste versjon av nevnte metode dersom metoden fastsatt i forordning (EU) nr. 440/2008, ennå ikke er 

ajourført når undersøkelsen påbegynnes, 

1.4  dersom vedkommende myndighet krever det, omfatte en fullstendig beskrivelse av retningslinjene for 

forsøket som er fulgt når de ikke er nevnt eller beskrevet i dette vedlegg, samt en fullstendig beskrivelse av 

alle avvik fra disse og en begrunnelse for avvikene, som vedkommende myndighet kan godta, 

1.5  omfatte en fullstendig og objektiv rapport om undersøkelsene som er utført, samt en fullstendig beskrivelse 

av dem, eller en begrunnelse som vedkommende myndighet kan godta dersom 

— særlige data og opplysninger som ikke er nødvendige på grunn av stoffets art eller planlagte 

bruksområder, ikke framlegges, eller 

— det ikke er vitenskapelig nødvendig eller teknisk mulig å framlegge opplysninger og data, 

1.6  dersom det er relevant, være framskaffet i samsvar med bestemmelsene i direktiv 86/609/EØF(2). 

2. Forsøk og analyser 

2.1  Forsøk og analyser for å framskaffe data om egenskaper og/eller sikkerhet med hensyn til menneskers eller 

dyrs helse eller miljøet, skal utføres i samsvar med prinsippene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/10/EF(3). 

2.2  Medlemsstatene kan, som unntak fra nr. 2.1, fastsette at forsøk og analyser som utføres på deres territorium 

for å framskaffe data om de aktive stoffenes egenskaper og/eller sikkerhet med hensyn til honningbier og 

andre nytteleddyr enn bier, skal gjennomføres av offentlige eller offentlig godkjente forsøkslaboratorier eller 

organisasjoner som minst tilfredsstiller kravene i nr. 2.2 og 2.3 i innledningen til vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 545/2011(4). 

Dette unntaket gjelder forsøk som ble igangsatt 31. desember 1999 eller tidligere. 

2.3  Medlemsstatene kan, som unntak fra nr. 2.1, fastsette at kontrollerte restanalyseforsøk som utføres på deres 

territorium i samsvar med avsnitt 6 «Restmengder i eller på behandlede produkter, næringsmidler og fôr» på 

plantevernmidler som inneholder aktive stoffer som allerede var på markedet to år etter underretning om 

direktiv 91/414/EØF, skal utføres av offentlige eller offentlig godkjente forsøkslaboratorier eller 

organisasjoner som minst tilfredsstiller kravene i nr. 2.2 og 2.3 i innledningen til vedlegget til forordning 

(EF) nr. 545/2011. 

Dette unntaket gjelder kontrollerte restanalyseforsøk som ble igangsatt på eller før 31. desember 1999.  

  

(1) EUT L 142 av 31.5.2008, s. 1. 

(2) EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1. 

(3) EUT L 50 av 20.2.2004, s. 44. 

(4) EUT L 155 av 11.6.2011, s. 67. 
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2.4  Uten hensyn til nr. 2.1 kan forsøk og analyser som utføres på aktive stoffer som består av mikroorganismer 

eller virus for å framskaffe opplysninger om egenskaper og/eller sikkerhet med hensyn til andre aspekter 

enn menneskers helse, utføres av offentlige eller offentlig godkjente forsøkslaboratorier eller organisasjoner 

som minst tilfredsstiller kravene i nr. 2.2 og 2.3 i innledningen til vedlegget til forordning (EU)  

nr. 545/2011. 

DEL A 

KJEMISKE STOFFER 

1. Det aktive stoffets identitet 

De opplysninger som framskaffes, skal være tilstrekkelige til at hvert enkelt stoff kan identifiseres, defineres 

ut fra sine spesifikasjoner og karakteriseres ut fra sin natur. Disse dataene og opplysningene kreves for alle 

aktive stoffer, med mindre annet er oppgitt. 

1.1 Søker (navn, adresse osv.) 

Søkerens navn og adresse skal oppgis, samt navn, stilling og telefon- og telefaksnummer til en kontakt-

person. 

Dersom søkeren i tillegg har et kontor, en agent eller en representant i den medlemsstaten som søknaden om 

godkjenning er sendt til, og dersom denne medlemsstaten er en annen enn den rapporterende medlemsstat 

utpekt av Kommisjonen, skal navn og adresse til det lokale kontor, den lokale agent eller den lokale 

representant oppgis sammen med navn, stilling, telefon- og telefaksnummer til kontaktpersonen. 

1.2 Produsent (navn, adresse, herunder anleggets beliggenhet) 

Navn og adresse til produsenten(e) av det aktive stoffet skal oppgis sammen med navn og adresse til det 

enkelte produksjonsanlegg som framstiller det aktive stoffet. Det må oppgis et kontaktpunkt (helst et sentralt 

punkt, med navn, telefon- og telefaksnummer) med henblikk på ajourføring av opplysninger og som vil 

besvare eventuelle forespørsler om framstillingsteknologien og -prosessene og produktets kvalitet (herunder 

eventuelt om de enkelte partier). Dersom produsentens plassering eller antall produsenter endres etter at det 

aktive stoffet er godkjent, skal de påkrevde opplysningene meddeles Kommisjonen og medlemsstatene på 

nytt.  

1.3 Vanlig navn som er foreslått eller godtatt av ISO (Den internasjonale standardiseringsorganisasjon), og 

synonymer 

Det vanlige ISO-navnet eller navnet som er foreslått av ISO, og eventuelle andre alminnelige navn som er 

foreslått eller godtatt (synonymer) skal oppgis, herunder navnet (tittelen) på den myndighet som er ansvarlig 

for den aktuelle nomenklaturen. 

1.4 Kjemisk navn (IUPAC- og CA-nomenklatur) 

Det kjemiske navnet skal oppgis som angitt i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008(1), eller, dersom det ikke er nevnt i forordningen, i samsvar med både IUPAC- og  

CA-nomenklaturen. 

1.5 Produsentens utviklingskodenummer/-numre 

Det skal opplyses om hvilke kodenumre som er benyttet under utviklingsarbeidet til å identifisere det aktive 

stoffet og eventuelle utforminger som inneholder dette aktive stoffet. For hvert kodenummer skal det 

opplyses hvilket materiale det viser til, i hvilken periode det er brukt, og i hvilke medlemsstater eller øvrige 

stater det er blitt eller blir brukt. 

1.6 CAS-, EF- og CIPAC-nummer (om tilgjengelig) 

Oppgi CA-nummer, EØF-nummer (EINECS eller ELINCS) og CIPAC-nummer dersom disse foreligger. 

1.7 Molekyl- og strukturformel, molekylmasse 

Oppgi molekylformel, molekylmasse og strukturformel for det aktive stoffet og om nødvendig strukturell 

formel for hver stereoisomer og optisk isomer som finnes i det aktive stoffet.  

  

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 
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1.8 Produksjonsmetode (syntesevei) for det aktive stoffet 

For hvert produksjonsanlegg skal produksjonsmetode beskrives med opplysninger om utgangsstoffer, 

kjemiske reaksjoner som er brukt, og identiteten til de biprodukter og urenheter som er til stede i 

sluttproduktet. Produksjonstekniske opplysninger kreves i alminnelighet ikke. 

Dersom opplysningene som gis, gjelder et produksjonssystem ved et forsøksanlegg, skal opplysningene gis 

på nytt når metodene og framgangsmåtene for produksjon i industriell skala har stabilisert seg. 

1.9 Angivelse av det aktive stoffets renhet i g/kg 

Minsteinnholdet av aktivt stoff i ren form i g/kg (med unntak av inaktive isomerer) i det framstilte 

materialet som er brukt til produksjon av preparater, skal angis. 

Dersom opplysningene som gis, gjelder et produksjonssystem ved et forsøksanlegg, skal opplysningene gis 

på nytt til Kommisjonen og medlemsstatene når metodene og framgangsmåtene for produksjon i industriell 

skala har stabilisert seg, dersom produksjonsendringer har ført til endringer i renhetsgraden. 

1.10 Identiteten til isomerer, urenheter og tilsetningsstoffer (f.eks. stabilisatorer), sammen med strukturformelen 

og innholdet uttrykt i g/kg  

Høyeste innhold av inaktive isomerer i g/kg samt forholdet mellom innholdet av eventuelle isomerer/ 

diastereoisomerer skal eventuelt oppgis. I tillegg skal det høyeste innhold av alle andre bestanddeler enn 

tilsetningstoffer, herunder biprodukter, og urenheter oppgis i g/kg. For tilsetningsstoffer skal innholdet i 

g/kg oppgis. 

For hver bestanddel som finnes i en mengde på minst 1 g/kg, skal om nødvendig følgende opplysninger gis: 

— kjemisk navn i samsvar med IUPAC- og CA-nomenklaturen, 

— det vanlige ISO-navnet eller navnet som er foreslått av ISO, om tilgjengelig, 

— CAS-nummer, EF-nummer (EINECS- eller ELINCS-nummer) og CIPAC-nummer, om tilgjengelig, 

— molekylformel og strukturformel, 

— molekylmasse og 

— høyeste innhold i g/kg. 

Dersom produksjonsprosessen er slik at det aktive stoffet kan inneholde urenheter og biprodukter som er 

særlig uønsket på grunn av deres toksikologiske, økotoksikologiske eller miljømessige egenskaper, skal 

innholdet i hver av disse forbindelsene bestemmes og rapporteres. I slike tilfeller skal de anvendte 

analysemetodene og bestemmelsesgrensene, som må være tilstrekkelig lave, for hver berørte forbindelse, 

rapporteres. I tillegg skal følgende opplysninger oppgis om relevant: 

— kjemisk betegnelse i samsvar med IUPAC- og CA-nomenklaturen, 

— det vanlige ISO-navnet eller navnet som er foreslått av ISO, om tilgjengelig, 

— CAS-nummer, EF-nummer (EINECS- eller ELINCS-nummer) og CIPAC-nummer, om tilgjengelig, 

— molekylformel og strukturformel, 

— molekylmasse og 

— høyeste tillatte innhold i g/kg. 

Dersom opplysningene gjelder et produksjonssystem ved et forsøksanlegg, skal de påkrevde opplysningene 

gis på nytt når metodene og framgangsmåtene for produksjon i industriell skala har stabilisert seg, dersom 

produksjonsendringer har ført til endringer i renhetsgraden.  
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Dersom opplysningene som oppgis, ikke identifiserer en bestanddel fullt ut, f.eks. et kondensat, skal 

fullstendige opplysninger om sammensetningen oppgis for hver slik bestanddel. 

Handelsnavnet til eventuelle bestanddeler som tilsettes det aktive stoffet før produksjon av et preparat for å 

bevare stabiliteten og gjøre det enklere å håndtere, skal også oppgis. I tillegg skal følgende opplysninger 

oppgis for slike tilsetningsstoffer om relevant: 

— kjemisk betegnelse i samsvar med IUPAC- og CA-nomenklaturen, 

— det vanlige ISO-navnet eller navnet som er foreslått av ISO, om tilgjengelig, 

— CAS-nummer, EF-nummer (EINECS eller ELINCS) og CIPAC-nummer om tilgjengelig, 

— molekylformel og strukturformel, 

— molekylmasse og 

— høyeste innhold i g/kg. 

For tilsatte bestanddeler, dvs. andre bestanddeler enn det aktive stoffet og urenheter som dannes i 

produksjonsprosessen, skal funksjonen til bestanddelen (tilsetningsstoff) oppgis: 

— skumdempende middel, 

— frostsikringsmiddel, 

— bindemiddel, 

— stabilisator, 

— buffer, 

— dispergeringsmiddel, 

— annet (gi nærmere opplysninger). 

1.11 Partienes analyseprofil 

Representative prøver av det aktive stoffet skal analyseres for innhold av aktivt stoff i ren form, inaktive 

isomerer, urenheter og tilsetningsstoffer, alt etter omstendighetene. Analyseresultatene som oppgis, skal 

omfatte kvantitative data, uttrykt i g/kg for alle bestanddeler som finnes i en mengde på over 1 g/kg; 

vanligvis skal det gjøres rede for minst 98 % av det analyserte stoffet. Det faktiske innholdet av 

bestanddeler som er særlig uønskede på grunn av deres toksikologiske, økotoksikologiske eller 

miljømessige egenskaper, skal bestemmes og oppgis. De rapporterte dataene skal omfatte analyseresultater 

av enkeltprøver og et sammendrag av disse dataene for å vise det laveste eller det høyeste og det typiske 

innholdet av hver relevante bestanddel, avhengig av hva som er relevant. 

Dersom et aktivt stoff framstilles ved ulike anlegg, skal disse opplysningene gis separat for hvert enkelt 

anlegg.  

Dersom det er nødvendig og mulig, skal i tillegg prøver av det aktive stoffet som er framstilt i et labora-

torium eller i et anlegg for forsøksproduksjon analyseres dersom dette stoffet er blitt brukt til å utarbeide 

toksikologiske eller økotoksikologiske data.  

2. Det aktive stoffets fysiske og kjemiske egenskaper 

i) Opplysningene som gis, skal beskrive de aktive stoffenes fysiske og kjemiske egenskaper, og de skal 

sammen med andre relevante opplysninger kunne karakterisere stoffene. Særlig skal opplysningene 

gjøre det mulig å 

— identifisere hvilke fysiske, kjemiske og tekniske farer som er forbundet med de aktive stoffene, 

— klassifisere de aktive stoffene etter fare,  
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— fastsette egnede begrensninger og vilkår i forbindelse med oppføringen i vedlegg I, 

— spesifisere egnede fare- og sikkerhetssetninger. 

Nevnte opplysninger og data kreves for alle aktive stoffer, med mindre annet er angitt. 

ii) Opplysningene som gis, skal sammen med opplysninger som gis for relevante preparater, gjøre det 

mulig å identifisere hvilke fysiske, kjemiske og tekniske farer som er forbundet med preparatene, gjøre 

det mulig å klassifisere preparatene og å godtgjøre at preparatene kan brukes uten unødige vansker og 

på en slik måte at mennesker, dyr og miljø eksponeres minst mulig, idet det tas hensyn til bruksmåten. 

iii) Det skal angis i hvilket omfang aktive stoffer som søkes opptatt i vedlegg I, oppfyller relevante FAO-

spesifikasjoner. Avvik fra FAO-spesifikasjonene skal beskrives utførlig og begrunnes.  

iv) I visse nærmere angitte tilfeller skal forsøk utføres på kjemisk rent stoff med angitt spesifikasjon. I slike 

tilfeller skal det opplyses om prinsippene for den eller de rensemetodene som brukes. Dette forsøks-

stoffets renhet, som skal være så høy som den beste tilgjengelige teknologi tillater, skal oppgis. I de 

tilfellene der den oppnådde renheten er mindre enn 980 g/kg, skal dette begrunnes utførlig. 

I begrunnelsen skal det påvises at alle tekniske gjennomførbare og rimelige muligheter for å framstille 

det aktive stoffet i ren form er brukt. 

2.1 Smeltepunkt og kokepunkt 

2.1.1  Det rene aktive stoffets smeltepunkt eller, om nødvendig, fryse- eller størknepunkt skal bestemmes og 

oppgis i samsvar med metode A 1 i forordning (EF) nr. 440/2008. Det skal foretas målinger opp til 360 °C. 

2.1.2  Om nødvendig skal kokepunktet for det rene aktive stoffet bestemmes og oppgis i samsvar med metode A 2 

i forordning (EF) nr. 440/2008. Det skal foretas målinger opp til 360 °C. 

2.1.3  Dersom smeltepunkt og/eller kokepunkt ikke kan bestemmes på grunn av nedbryting eller sublimasjon, 

oppgis den temperatur der det skjer nedbryting eller sublimasjon. 

2.2 Relativ tetthet 

For flytende eller faste aktive stoffer skal det rene aktive stoffets tetthet bestemmes og oppgis i samsvar med 

metode A 3 i forordning (EF) nr. 440/2008. 

2.3 Damptrykk (i Pa), flyktighet (f.eks. konstanten i Henrys lov) 

2.3.1  Damptrykket for det rene aktive stoffet skal oppgis i samsvar med metode A 4 i forordning (EF)  

nr. 440/2008. Dersom damptrykket er lavere enn 10–5 Pa, kan damptrykket ved 20 eller 25 °C anslås ved 

hjelp av en damptrykkskurve. 

2.3.2  For flytende eller faste aktive stoffer skal flyktigheten (konstanten i Henrys lov) av det rene aktive stoffet 

bestemmes eller beregnes ut fra dets vannløselighet og damptrykk og oppgis (i Pa × m3 × mol–1). 

2.4 Utseende (fysisk tilstand, farge og lukt, dersom dette er kjent) 

2.4.1  Det skal gis en beskrivelse av både det aktive stoffets eventuelle farge og fysiske tilstand, både i teknisk og 

ren form. 

2.4.2  Det skal gis en beskrivelse av enhver lukt som forbindes med det aktive stoffet, både i teknisk og ren form, 

og som merkes ved håndtering av materialet i laboratoriet eller i produksjonsanlegget. 

2.5 Spektra (ultrafiolett/synlig, infrarødt, NMR, MS), molekylær ekstinksjon ved relevante bølgelengder 

2.5.1 Følgende spektra skal bestemmes og oppgis, vedlagt en tabell over de karakteristiske signalene som er 

nødvendige for tolkningen: ultrafiolett/synlig (UV/VIS), infrarød (IR), kjernemagnetisk resonans (NMR) og 

massespektrometri (MS) for det rene aktive stoffet og molekylær ekstinksjon ved relevante bølgelengder.   
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Bølgelengdene der den molekylære UV/VIS-ekstinksjonen skjer, skal bestemmes og oppgis og skal om 

nødvendig omfatte en bølgelengde med høyeste absorbans på over 290 nm. 

For aktive stoffer som er atskilte optiske isomerer, skal den optiske renheten måles og oppgis. 

2.5.2  UV/VIS-, IR-, NMR- og MS-absorpsjonsspektre skal bestemmes og oppgis dersom det er nødvendig for 

identifisering av alle urenheter som anses å være av toksikologisk, økotoksikologisk eller miljømessig 

betydning. 

2.6 Løselighet i vann, herunder pH-verdiens (4 til 10) innvirkning på løselighet 

Det rene aktive stoffets vannløselighet under atmosfærisk trykk skal bestemmes og oppgis i samsvar med 

metode A 6 i forordning (EF) nr. 440/2008. Disse bestemmelsene av vannløseligheten skal foretas i det 

nøytrale området (dvs. i destillert vann i likevekt med luftens karbondioksid). Dersom det aktive stoffet kan 

danne ioner, skal det også bestemmes og oppgis verdier for det sure (pH 4 til 6) og det basiske (pH 8 til 10) 

området. Dersom det aktive stoffet har en så dårlig stabilitet i vandig medium at vannløseligheten ikke kan 

bestemmes, skal det gis en begrunnelse som underbygges med forsøksdata. 

2.7 Løselighet i organiske løsemidler 

Løseligheten ved 15 til 25 °C av det aktive stoffet i teknisk form i følgende organiske løsemidler, skal 

bestemmes og oppgis dersom den er mindre enn 250 g/kg, med angivelse av den temperatur som er brukt: 

— alifatisk hydrokarbon: helst n-heptan, 

— aromatisk hydrokarbon: helst xylen, 

— halogenert hydrokarbon: helst 1,2-dikloretan, 

— alkohol: helst metanol eller 2-propanol, 

— keton: helst aceton, 

— ester: helst etylacetat. 

Dersom ett eller flere av disse løsemidlene er uegnet for et bestemt aktivt stoff (f.eks. fordi det reagerer med 

stoffet), kan det erstattes av andre løsemidler. I så fall skal valget begrunnes ut fra løsemidlenes struktur og 

polaritet. 

2.8 Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann, herunder pH-verdiens (4 til 10) innvirkning 

Det rene aktive stoffets fordelingskoeffisient N-oktanol/vann skal bestemmes og oppgis i samsvar med 

metode A 8 i forordning (EF) nr. 440/2008. pH-verdiens (4 til 10) innvirkning skal undersøkes når stoffet er 

surt eller basisk (pKa, < 12 for syrer, pK, > 2 for baser). 

2.9 Stabilitet i vann, hydrolysehastighet, fotokjemisk nedbryting, kvanteutbytte og identitet til nedbrytnings-

produkt(er), dissosiasjonskonstant, herunder pH-verdiens (4 til 9) innvirkning 

2.9.1  Hydrolysehastigheten for det rene aktive stoffet (vanligvis merket aktivt stoff med renhet på > 95 %) skal 

bestemmes for hver av pH-verdiene 4, 7 og 9 under sterile forhold i mørke og oppgis i samsvar med metode 

C 7 i forordning (EF) nr. 440/2008. For stoffer med lav hydrolysehastighet kan denne bestemmes ved 50 °C 

eller annen egnet temperatur. 

Dersom nedbryting observeres ved 50 °C, skal nedbrytingshastigheten bestemmes ved en annen temperatur, 

og det skal tegnes et Arrhenius-diagram for å kunne anslå hydrolysen ved 20 °C. Hydrolyseproduktenes 

identitet og nedbrytingshastighet, fastsatt gjennom konstante observasjoner, skal oppgis. Beregnet DT50-

verdi skal også oppgis.  



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/247 

 

2.9.2  For forbindelser med en molar (dekadisk) absorpsjonskoeffisient (ε) > 10 (1 × mol–1 × cm–1) ved en 

bølgelengde på λ ≥ 290 nm, skal den direkte fotolyse i rent (f.eks. destillert) vann av det rene aktive stoffet 

(vanligvis radioaktivt merket) bestemmes ved 20 til 25 °C ved kunstig lys og under sterile forhold, om 

nødvendig ved bruk av et oppløsende stoff, og oppgis. Sensibiliserende stoffer som aceton skal ikke 

benyttes som løsemiddel eller oppløsende stoff. Lyskilden skal simulere sollys og være utstyrt med filtre 

som utelukker stråling med bølgelengder λ < 290 nm. Identiteten til de nedbrytingsprodukter som dannes og 

som til enhver tid av undersøkelsen finnes i en mengde på ≥ 10 % av det tilsatte aktive stoffet, en massevekt 

som gjør rede for minst 90 % av den tilsatte radioaktivitet, samt den fotokjemiske halveringstiden, skal 

oppgis 

2.9.3  Dersom det er nødvendig for å undersøke direkte fotolyse, skal kvanteutbyttet ved direkte fotokjemisk 

nedbryting i vann bestemmes og oppgis sammen med beregninger som gjør det mulig å anslå det aktive 

stoffets teoretiske levetid i det øvre lag i vandige systemer og stoffets faktiske levetid.  

Metoden er beskrevet i FAO Revised Guidelines on Environmental Criteria for the Registration of 

Pesticides(1). 

2.9.4  Dersom dissosiasjon i vann oppstår, skal det rensede aktive stoffets dissosiasjonskonstant(er) (pK-verdier) 

bestemmes og oppgis i samsvar med OECD-retningslinje 112. Identiteten av dissosiasjonsproduktene basert 

på teoretiske overveielser, skal oppgis. Dersom det aktive stoffet er et salt, skal det aktive stoffets pKa-verdi 

oppgis.  

2.10 Stabilitet i luft, fotokjemisk nedbryting, identitet til nedbrytingsprodukt(er) 

Det skal framlegges et overslag over det aktive stoffets fotokjemiske oksidative nedbryting (indirekte 

fotoolyse). 

2.11 Antennelighet, herunder selvantennelighet  

2.11.1  For aktive stoffer i teknisk form som foreligger som fast stoff, gass eller som utvikler lett antennelige 

gasser, skal antennelighet bestemmes og oppgis i samsvar med A 10, A 11 eller A 12 i forordning (EF)  

nr. 440/2008, alt etter omstendighetene. 

2.11.2  For aktive stoffer i teknisk form skal selvantennelighet bestemmes og oppgis i samsvar med i forordning 

(EF) nr. 440/2008 alt etter omstendighetene, og/eller eventuelt etter UN-Bowes-Cameron-Cage-Test (UN-

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Chapter 14, No. 14.3.4). 

2.12 Flammepunkt 

Flammepunktet for aktive stoffer i teknisk form med et smeltepunkt på under 40 °C skal bestemmes og 

oppgis etter metode A 9 i forordning (EF) nr. 440/2008; det bør bare anvendes metoder med lukket tank. 

2.13 Eksplosive egenskaper 

Om nødvendig skal de eksplosive egenskapene til aktive stoffer i teknisk form bestemmes og oppgis i 

samsvar med metode A 14 i forordning (EF) nr. 440/2008. 

2.14 Overflatespenning 

Overflatespenningen skal bestemmes og oppgis i samsvar med metode A 5 i forordning (EF) nr. 440/2008. 

2.15 Oksiderende egenskaper 

De oksiderende egenskapene til de aktive stoffene i teknisk form skal bestemmes og oppgis i samsvar med 

metode A 17 i forordning (EF) nr. 440/2008, med mindre det på grunnlag av stoffets strukturformel er hevet 

over enhver tvil at det aktive stoffet ikke kan reagere eksotermt med brennbart materiale. I slike tilfeller er 

det tilstrekkelig å framlegge disse opplysningene som begrunnelse for at stoffets oksiderende egenskaper 

ikke er bestemt.  

  

(1) De forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk – desember 1989. http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Code/ 

Download/ENVICRI.pdf 
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3. Tilleggsopplysninger om det aktive stoffet 

i) Opplysningene som gis, skal beskrive hvilke formål preparatene som inneholder det aktive stoffet 

brukes eller skal brukes til, samt i hvilken dose og på hvilken måte de brukes eller foreslås brukt. 

ii) Opplysningene som gis, skal beskrive hvilke metoder og forholdsregler som vanligvis skal følges ved 

håndtering, lagring og transport av det aktive stoffet. 

iii) De undersøkelser, data og opplysninger som framlegges, skal sammen med andre relevante 

undersøkelser, data og opplysninger både beskrive og begrunne hvilke metoder og forholdsregler som 

skal følges i tilfelle brann. På bakgrunn av det aktive stoffets kjemiske struktur og kjemiske og fysiske 

egenskaper skal det gjøres en vurdering av hvilke forbrenningsprodukter som kan utvikles ved brann. 

iv) De undersøkelser, data og opplysninger som framlegges skal sammen med andre relevante under-

søkelser, data og opplysninger vise at de foreslåtte nødtiltakene er hensiktsmessige. 

v) Nevnte opplysninger og data kreves for alle aktive stoffer, med mindre annet er angitt. 

3.1 Funksjon, f.eks. soppdrepende middel, ugressmiddel, insektmiddel, repellent, vekstregulator 

Funksjonen skal angis med en av følgende betegnelser: 

— middmiddel 

— bakteriedrepende middel 

— soppdrepende middel 

— ugressmiddel 

— insektmiddel 

— bløtdyrmiddel 

— nematicid 

— vekstregulerende middel 

— repellent 

— rottegift 

— semiokjemikalier 

— talpicid 

— virusdrepende middel 

— annet (skal spesifiseres). 

3.2 Virkninger på skadelige organismer, f.eks. kontaktgift, innåndingsgift, magegift, fungitoksisk middel osv., 

systemisk virkning eller ikke i planter 

3.2.1  Oppgi virkningene på skadelige organismer: 

— virkning ved kontakt 

— virkning via magen 

— virkning ved innånding 

— fungitoksisk virkning 

— fungistatisk virkning  
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— uttørkende virkning 

— reproduksjonshemmende virkning 

— annet (angi nærmere). 

3.2.2  Det skal oppgis om det aktive stoffet translokeres i plantene, og eventuelt om translokasjonen er apoplastisk, 

symplastisk eller begge deler. 

3.3 Planlagt bruksområde, f.eks. felt, beskyttede vekster, lagring av planteprodukter, private hager 

Det skal opplyses hvilke(t) av følgende eksisterende og planlagte bruksområder preparater som inneholder 

det aktive stoffet, er beregnet på: 

— til bruk på jorder, f.eks. jordbruk, hagebruk, skogbruk og vindyrking, 

— beskyttede vekster 

— parker 

— ugressbekjempelse utenfor dyrket mark 

— private hager 

— stueplanter 

— lagring av planteprodukter 

— annet (gi nærmere opplysninger). 

3.4. Skadelige organismer som skal bekjempes, og vekster eller produkter som skal beskyttes eller behandles 

3.4.1  Det skal gis nærmere opplysninger om nåværende og planlagt bruk i form av hvilke vekster, grupper av 

vekster, planter eller planteprodukter som behandles eller beskyttes. 

3.4.2  Det skal gis nærmere opplysninger om hvilke skadelige organismer det gis beskyttelse mot. 

3.4.3  Det skal eventuelt opplyses om oppnådde virkninger som spiringshemming, forsinket modning, stråfor-

kortelse og økt fruktbarhet osv. 

3.5 Virkemåte 

3.5.1  Det skal oppgis hvordan det aktive stoffet virker, eventuelt uttrykt ved den eller de involverte biokjemiske 

og fysiologiske mekanismer og den eller de biokjemiske prosesser, i den grad disse er kjent. Resultatene av 

eventuelle relevante eksperimentelle undersøkelser skal oppgis. 

3.5.2  Dersom det er kjent at det aktive stoffet må omdannes til en metabolitt eller et nedbrytingsprodukt etter 

behandling eller bruk av preparater som inneholder stoffet for å oppnå tilsiktet virkning, skal opplysningene 

nedenfor oppgis for den aktive metabolitt eller det aktive nedbrytningsprodukt, idet det i relevante tilfeller 

vises til og bygges på opplysninger som gis i punkt 5.6, 5.11, 6.1, 6.2, 6.7, 7.1, 7.2 og 9, eventuelt 

— kjemisk betegnelse i samsvar med IUPAC- og CA-nomenklaturen, 

— vanlig ISO-navn eller foreslått vanlig navn, 

— CAS-nummer, EF-nummer (EINECS eller ELINCS) og CIPAC-nummer dersom det foreligger, 

— empirisk formel og strukturformel og 

— molekylmasse.  
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3.5.3  Tilgjengelige opplysninger om dannelse av aktive metabolitter eller nedbrytingsprodukter skal oppgis, 

herunder 

— involverte prosesser, mekanismer og reaksjoner, 

— kinetiske og andre data om omdanningshastigheten og det hastighetsbegrensende trinn, dersom det er 

kjent, 

— miljøfaktorer og andre faktorer som innvirker på omdanningshastighet og -grad. 

3.6 Opplysninger om forekomst eller mulig forekomst av resistensutvikling og eventuelle hensiktsmessige tiltak  

Eventuelle tilgjengelige opplysninger om forekomst av resistensutvikling eller kryssresistens skal oppgis. 

3.7 Anbefalte metoder og forholdsregler for håndtering, lagring, transport eller brann 

Det skal framskaffes et produktdatablad, utformet i henhold til artikkel 31 i europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 1907/2006(1), for alle aktive stoffer. 

3.8 Framgangsmåter for destruering eller dekontaminering 

3.8.1 K o n t r o l l e r t  f o r b r e n n i n g  

I mange tilfeller er kontrollert forbrenning i et godkjent forbrenningsanlegg den eneste eller beste metoden 

for sikker disponering av aktive stoffer, kontaminert materiale eller kontaminert emballasje. 

Dersom halogeninnholdet i det aktive stoffet er over 60 %, skal stoffets atferd ved pyrolyse under 

kontrollerte vilkår (herunder eventuelt oksygentilførsel og fastsatt oppholdstid) ved 800 °C samt innholdet 

av polyhalogenerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzo-furaner i pyroproduktene oppgis. Søkeren skal gi 

nøyaktige anvisninger for sikker disponering. 

3.8.2 A n n e t  

Dersom det foreslås andre metoder for disponering av det aktive stoffet, kontaminert materiale og 

kontaminert emballasje, skal disse beskrives fullstendig. Det skal framlegges data for slike metoder for å 

dokumentere at de er effektive og sikre. 

3.9 Nødtiltak ved ulykker 

Det skal opplyses om framgangsmåter for dekontaminering av vann ved en ulykke. 

4. Analysemetoder 

Innledning 

Bestemmelsene i dette avsnitt omfatter bare de analysemetoder som kreves for kontroll og overvåking etter 

godkjenning. 

Når det gjelder analysemetodene som er brukt for å framskaffe de dataene som kreves i henhold til denne 

forordning eller for andre formål, skal søkeren framlegge en begrunnelse for den metode som er brukt. Om 

nødvendig vil det utarbeidet særskilte retningslinjer for slike metoder på grunnlag av de samme krav som 

for metodene for kontroll og overvåking etter godkjenning. 

Det skal framlegges beskrivelser av metodene, med alle relevante opplysninger om utstyr, materialer og 

bruksvilkår. 

Disse metodene skal benytte den enklest mulige tilnærmingsmåte, være så lite kostnadskrevende som mulig 

og bare kreve alminnelig tilgjengelig utstyr. 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 
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I dette avsnitt menes med: 

Urenheter, metabolitter, relevante 

metabolitter 

som definert i forordning (EF) nr. 1107/2009 

Relevante urenheter Urenheter som har toksikologisk og/eller økotoksikologisk eller miljø-

messig betydning 

Signifikante urenheter Urenheter med et innhold som utgjør ≥ 1 g/kg i det aktive stoffet i 

teknisk form 

På anmodning skal følgende prøver framlegges: 

i) analysestandarder for det aktive stoffet i ren form, 

ii) prøver av det aktive stoffet i teknisk form, 

iii) analysestandarder for relevante metabolitter og alle andre bestanddeler som omfattes av definisjonen av 

restmengde, 

iv) prøver av referansestoffer for relevante urenheter, dersom de er tilgjengelige. 

4.1 Analysemetoder for det aktive stoffet i teknisk form 

I dette nummer menes med: 

i) S p e s i f i s i t e t  

Spesifisitet er en metodes evne til å skjelne mellom den analytt som måles, og andre stoffer. 

ii) L i n e a r i t e t  

Linearitet defineres som en metodes evne til, innenfor et gitt område, å oppnå en akseptabel lineær 

korrelasjon mellom resultatene og konsentrasjonen av analytten i prøvene. 

iii) N ø y a k t i g h e t  

En metodes nøyaktighet defineres som graden av samsvar mellom den målte verdien av analytten i en 

prøve og den anerkjente referanseverdi (f.eks. ISO 5725). 

iv) P r e s i s j o n  

Presisjon defineres som graden av samsvar mellom uavhengige forsøksresultater oppnådd under 

bestemte forhold. 

Repeterbarhet: Den presisjon som oppnås ved repeterbare forhold, dvs. forhold der det framskaffes 

uavhengige forsøksresultater med den samme metode på identisk analysestoff ved det samme 

laboratorium av den samme person med det samme utstyr innenfor korte tidsintervaller. 

Reproduserbarhet kreves ikke for det aktive stoffet i teknisk form (for definisjon av reproduserbarhet, 

se ISO 5725). 

4.1.1  Metodene for bestemmelse av det aktive stoffet i ren form i det aktive stoffet i teknisk form skal beskrives i 

sin helhet, i samsvar med dokumentasjonen som er framlagt til støtte for godkjenning. Det skal angis om 

eksisterende Cipac-metoder kan anvendes.  

4.2.1  Det skal også framlegges metoder for bestemmelse av signifikante og/eller relevante urenheter og 

tilsetningsstoffer (f.eks. stabilisatorer) i det aktive stoffet i teknisk form.  

4.1.3 S p e s i f i s i t e t ,  l i n e a r i t e t ,  n ø y a k t i g h e t  o g  r e p e t e r b a r h e t  

4.1.3.1  De framlagte metodenes spesifisitet skal påvises og rapporteres. I tillegg skal graden av forstyrrelse fra 

andre stoffer (isomerer, urenheter, tilsetningsstoffer) som finnes i det aktive stoffet i teknisk form, 

bestemmes. 
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Selv om forstyrrelse fra andre bestanddeler kan anses som systematiske feil ved vurderingen av de foreslåtte 

metodenes nøyaktighet med hensyn til bestemmelse av det aktive stoffet i ren form i det aktive stoffet i 

teknisk form, skal det gis en forklaring på eventuell forstyrrelse som bidrar med mer enn ±3 % av den 

samlede bestemte mengde. Graden av forstyrrelse skal også bestemmes for metodene for bestemmelse av 

urenheter. 

4.1.3.2  De foreslåtte metodenes linearitet i et egnet område skal bestemmes og rapporteres. For bestemmelse av 

aktivt stoff i ren form skal kalibreringsområdet overskride (med minst 20 %) det høyeste og laveste 

nominelle innholdet av analytten i de aktuelle analyseløsningene. Til kalibreringen skal det foretas en 

dobbeltbestemmelse av minst tre ulike konsentrasjoner eller en enkeltbestemmelse av fem konsentrasjoner. 

Framlagte rapporter skal inneholde ligningen for kalibreringskurven og korrelasjonsfaktoren samt 

representativ og behørig merket dokumentasjon fra analysen, f.eks. kromatogrammer. 

4.1.3.3  For metodene for bestemmelse av aktivt stoff i ren form og signifikante og/eller relevante urenheter i det 

aktive stoffet i teknisk form. skal det gis opplysninger om nøyaktighetsgrad. 

4.1.3.4  For repeterbarheten ved bestemmelsen av det aktive stoffet i ren form kreves det i prinsippet minst fem 

bestemmelser. Det relative standardavvik (% RSD) skal oppgis. Sterkt avvikende verdier som oppnås ved en 

egnet metode (f.eks. Dixons eller Grubbs' test), kan forkastes. Dersom disse verdiene forkastes, skal dette 

uttrykkelig oppgis. Årsaken til sterkt avvikende verdier skal søkes forklart. 

4.2 Metoder for bestemmelse av restmengder 

Metodene skal kunne brukes til å bestemme det aktive stoffet og/eller relevante metabolitter. For hver 

metode og hver relevante matrise skal spesifisitet, nøyaktighet, gjenfinning og bestemmelsesgrenser 

bestemmes ved hjelp av forsøk og oppgis. 

I prinsippet bør de foreslåtte metoder for bestemmelse av restmengder være multirestmetoder. En standard 

multirestmetode skal vurderes med hensyn til egnethet for bestemmelse av restmengder, og dens egnethet 

rapporteres. Dersom metodene ikke er multirestmetoder eller ikke er forenlige med slike metoder, skal det 

foreslås en annen metode. Dersom dette kravet fører til et for omfattende antall metoder for enkelte 

forbindelser, kan en metode for felles bestemmelse av de enkelte forbindelser («common moiety method») 

godtas. 

I dette avsnitt menes med: 

i) S p e s i f i s i t e t  

Spesifisitet er en metodes evne til å skjelne mellom den analytt som måles, og andre stoffer. 

ii) P r e s i s j o n  

Presisjon defineres som graden av samsvar mellom uavhengige forsøksresultater oppnådd under 

bestemte forhold. 

Repeterbarhet: Den presisjon som oppnås ved repeterbare forhold, dvs. forhold der det framskaffes 

uavhengige forsøksresultater med den samme metode på identisk analysestoff ved det samme 

laboratorium av den samme person med det samme utstyr innenfor korte tidsintervaller. 

Reproduserbarhet: Ettersom reproduserbarhet som definert i relevante publikasjoner (f.eks. i ISO 5725) 

i sin alminnelighet ikke er praktisk anvendelig på analysemetoder for restmengder, defineres reprodu-

serbarhet i dette direktiv som en vurdering av repeterbarheten av gjenfinningen av representative 

matriser i representative konsentrasjoner av minst ett laboratorium som er uavhengig av laboratoriet 

som opprinnelig validerte undersøkelsen (dette uavhengige laboratoriet kan tilhøre samme selskap) 

(uavhengig laboratorievalidering).  

iii) G j e n f i n n i n g  

Prosentandelen av mengden aktivt stoff eller relevant metabolitt opprinnelig tilsatt en prøve av den 

egnede matrise som ikke inneholder noen påviselig mengde av analytten.  
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iv) B e s t e m m e l s e s g r e n s e  

Bestemmelsesgrensen (ofte kalt kvantifiseringsgrense) defineres som den laveste konsentrasjon brukt i 

forsøk der det oppnås en akseptabel gjennomsnittsgjenfinning (normalt 70-110 % med et relativt 

standardavvik på fortrinnsvis ≤ 20 %; i visse begrunnede tilfeller kan lavere eller høyere gjennom-

snittlig gjenfinningsprosenter og høyere relative standardavvik godtas). 

4.2.1 R e s t m e n g d e r  i  o g / e l l e r  p å  p l a n t e r ,  p l a n t e p r o d u k t e r ,  n æ r i n g s m i d l e r  ( a v  

v e g e t a b i l s k  e l l e r  a n i m a l s k  o p p r i n n e l s e ) ,  f ô r v a r e r  

Foreslåtte metoder skal være egnet til bestemmelse av alle bestanddeler omfattet av definisjonen av 

restmengder foreslått i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.1 og 6.2, slik at medlemsstatene kan avgjøre om 

de er i samsvar med de fastsatte MRL-verdiene eller bestemme ubundne restmengder. 

Metodenes spesifisitet skal gjøre det mulig å bestemme alle bestanddeler som omfattes av definisjonen av 

restmengder, eventuelt ved hjelp av en ytterligere bekreftende metode. 

Repeterbarheten skal bestemmes og rapporteres. De identiske prøvene til analyse kan tilberedes fra én og 

samme prøve behandlet i felten med innhold av gjenfunne restmengder. Alternativt kan det tilberedes 

identiske prøver til analyse fra en felles ubehandlet prøve der delmengdene tilsettes den definerte mengde av 

stoffet. 

Resultatene av en validering fra et uavhengig laboratorium skal rapporteres. 

Bestemmelsesgrensen samt den individuelle og gjennomsnittlige gjenfinning skal bestemmes og 

rapporteres. Det samlede relative standardavviket og det relative standardavviket for hver tilsatt mengde 

skal bestemmes ved hjelp av forsøk og oppgis. 

4.2.2 R e s t m e n g d e r  i  j o r d  

Det skal framlegges metoder for analyse av jord for bestemmelse av opprinnelig forbindelse og/eller 

relevante metabolitter. 

Metodenes spesifisitet skal gjøre det mulig å bestemme den opprinnelige forbindelsen og/eller relevante 

metabolitter, eventuelt ved hjelp av en ytterligere bekreftende metode. 

Repeterbarhet, gjenfinning og bestemmelsesgrense, herunder individuell og gjennomsnittlig gjenfinning, 

skal bestemmes og rapporteres. Det samlede relative standardavviket og det relative standardavviket for 

hver tilsatt mengde skal bestemmes ved hjelp av forsøk og oppgis. 

Foreslått bestemmelsesgrense skal ikke overstige en konsentrasjon som er potensielt skadelig for organismer 

utenfor målgruppen dersom de blir eksponert, eller på grunn av fytotoksiske virkninger. Normalt bør den 

foreslåtte bestemmelsesgrensen ikke overstige 0,05 mg/kg.  

4.2.3 R e s t m e n g d e r  i  v a n n  ( h e r u n d e r  d r i k k e v a n n ,  g r u n n v a n n  o g  o v e r f l a t e v a n n )  

Det skal framlegges metoder for analyse av vann for bestemmelse av opprinnelig forbindelse og/eller 

relevante metabolitter. 

Metodenes spesifisitet skal gjøre det mulig å bestemme den opprinnelige forbindelsen og/eller relevante 

metabolitter, eventuelt ved hjelp av en ytterligere bekreftende metode. 

Repeterbarhet, gjenfinning og bestemmelsesgrense, herunder individuell og gjennomsnittlig gjenfinning, 

skal bestemmes og rapporteres. Det samlede relative standardavviket og det relative standardavviket for 

hver tilsatt mengde skal bestemmes ved hjelp av forsøk og oppgis. 

Den foreslåtte bestemmelsesgrensen for drikkevann skal ikke overstige 0,1 μg/l. For overflatevann skal den 

foreslåtte bestemmelsesgrensen ikke overstige en konsentrasjon med uakseptabel virkning på organismer 

utenfor målgruppen, i henhold til kravene i vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2011(1).  

  

(1) EUT L 155 av 11.6.2011, s. 127. 
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4.2.4 R e s t m e n g d e r  i  l u f t  

Det skal framlegges metoder for analyser av det aktive stoffet og/eller relevante metabolitter som 

forekommer i luften under eller kort tid etter behandlingen, med mindre det kan godtgjøres at det er lite 

sannsynlig at brukere, arbeidstakere eller andre tilstedeværende eksponeres. 

Metodenes spesifisitet skal gjøre det mulig å bestemme den opprinnelige forbindelsen og/eller relevante 

metabolitter, eventuelt ved hjelp av en ytterligere bekreftende metode. 

Repeterbarhet, gjenfinning og bestemmelsesgrense, herunder individuell og gjennomsnittlig gjenfinning, 

skal bestemmes og rapporteres. Det samlede relative standardavviket og det relative standardavviket for 

hver tilsatt mengde skal bestemmes ved hjelp av forsøk og oppgis. 

Den foreslåtte bestemmelsesgrensen skal ta hensyn til relevante helsebaserte grenseverdier eller relevante 

eksponeringsnivåer.  

4.2.5 R e s t m e n g d e r  i  k r o p p s v æ s k e r  o g  - v e v  

Dersom et aktivt stoff er klassifisert som giftig eller meget giftig, skal det framlegges egnede analyse-

metoder. 

Metodenes spesifisitet skal gjøre det mulig å bestemme den opprinnelige forbindelsen og/eller relevante 

metabolitter, eventuelt ved hjelp av en ytterligere bekreftende metode. 

Repeterbarhet, gjenfinning og bestemmelsesgrense, herunder individuell og gjennomsnittlig gjenfinning, 

skal bestemmes og oppgis. Det samlede relative standardavviket og det relative standardavviket for hver 

tilsatt mengde skal bestemmes ved hjelp av forsøk og oppgis. 

5. Toksikologiske undersøkelser og stoffskifteundersøkelser 

Innledning 

i) De framlagte opplysningene skal, sammen med opplysningene framlagt om ett eller flere preparater 

som inneholder det aktive stoffet, være tilstrekkelige til at det kan foretas en vurdering av risikoen for 

mennesker ved håndtering og bruk av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet, og av risiko 

for mennesker på grunn av restmengder i næringsmidler og vann. Opplysningene skal videre være 

tilstrekkelige til at 

— det kan treffes en beslutning om hvorvidt det aktive stoffet kan godkjennes, 

— det kan fastsettes relevante vilkår eller begrensninger forbundet med godkjenning, 

— det aktive stoffet kan plasseres i en fareklasse, 

— det kan fastsettes et akseptabelt daglig inntak (ADI) for mennesker, 

— det kan fastsettes akseptable nivåer for brukereksponering (AOEL), 

— det kan fastsettes piktogrammer, varselord og relevante fare- og sikkerhetssetninger for vern av 

mennesker, dyr og miljøet som skal finnes på emballasjen (beholderne), 

— det kan fastsettes relevante førstehjelpstiltak samt hensiktsmessige diagnostiserings- og 

behandlingstiltak ved forgiftning hos mennesker, 

— det kan foretas en vurdering av arten og omfanget av risikoen for mennesker og dyr (arter som 

mennesker normalt fôrer opp og holder eller inntar) og av risikoen for virveldyrarter utenfor 

målgruppen. 

ii) Det er nødvendig å undersøke og rapportere alle potensielle skadevirkninger påvist ved toksikologiske 

rutineundersøkelser (herunder virkninger på organer og bestemte systemer, f.eks. giftvirkninger på 

immunsystemet og nervesystemet) og foreta og rapportere tilleggsforsøk som kan være nødvendige 

for å analysere sannsynlig virkemåte, fastsette NOAEL (doser uten observert skadevirkning) og 

vurdere betydningen av disse virkningene. Alle foreliggende biologiske data og opplysninger som er 

relevante for vurderingen av det undersøkte stoffets toksikologiske profil, skal rapporteres.  
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iii) Av hensyn til den innflytelse som urenheter kan ha på toksikologisk atferd, er det vesentlig at det for 

hver undersøkelse som framlegges, gis en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av materialet som er 

brukt, som nevnt i nr. 1.11 i del A. Forsøkene skal utføres med et aktivt stoff som tilsvarer 

spesifikasjonen for framstilling av preparatene som skal godkjennes, unntatt når det kreves eller 

tillates radioaktivt merket materiale. 

iv) Dersom det utføres undersøkelser med bruk av et aktivt stoff framstilt i laboratorium eller i et 

produksjonssystem ved et forsøksanlegg, skal undersøkelsene gjentas ved bruk av det aktive stoffet i 

teknisk form, med mindre det kan godtgjøres at det anvendte analysestoffet i hovedsak er det samme 

når det gjelder toksikologisk prøving og vurdering. Ved tvil skal det framlegges overførbarhetsunder-

søkelser som kan danne grunnlag for en beslutning om det er nødvendig å gjenta undersøkelsene.  

v) Ved undersøkelser der doseringen strekker seg over tid, skal doseringen fortrinnsvis skje med samme 

vareparti av det aktive stoffet dersom stoffets stabilitet gjør dette mulig. 

vi) For alle undersøkelser skal den faktisk oppnådde dosen, uttrykt i mg per kg kroppsvekt og i andre 

egnede enheter, rapporteres. Dersom doseringen skjer gjennom fôret, skal analyseforbindelsen 

fordeles jevnt i fôret.  

vii) Dersom den endelige restmengde (som forbrukere eller arbeidstakere nevnt i nr. 7.2.3 i del A vil bli 

eksponert for) som følge av stoffskifte eller andre prosesser i eller på behandlede planter eller som 

følge av bearbeiding av behandlede produkter inneholder et stoff som ikke er selve det aktive stoffet, 

og som ikke er identifisert som en metabolitt hos pattedyr, vil det være nødvendig å utføre 

giftighetsundersøkelser av bestanddelene i den endelige restmengde, med mindre det kan påvises at 

forbruker- eller yrkeseksponeringen for disse stoffene ikke utgjør en relevant helserisiko. Toksikoki-

netiske undersøkelser og stoffskifteundersøkelser med hensyn til metabolitter og nedbrytingsprodukter 

skal foretas bare dersom metabolittens giftighet ikke kan vurderes ut fra de foreliggende resultatene 

for det aktive stoffet. 

viii) Det avhenger av de viktigste eksponeringsveiene hvordan analysestoffet skal tilføres. I tilfeller der 

eksponeringen i hovedsak skjer i gassfasen, kan det være mer hensiktsmessig å foreta innåndings-

forsøk enn orale forsøk. 

5.1 Absorpsjons-, fordelings-, ekskresjons- og stoffskifteforsøk i pattedyr 

Ganske få data som beskrevet nedenfor og begrenset til en enkelt dyreart (vanligvis rotte) kan være alt som 

kreves på dette området. Slike data kan gi opplysninger som er nyttige for utforming og fortolkning av 

senere giftighetsundersøkelser. Det er imidlertid viktig å huske at opplysninger om forskjeller mellom artene 

kan være av avgjørende betydning ved ekstrapolering til mennesker av data for dyr, og opplysninger om 

opptak gjennom huden, absorpsjon, fordeling, ekskresjon og stoffskifte kan være nyttige ved vurdering av 

brukerrisikoen. Det er ikke mulig å angi detaljerte databehov på alle områder ettersom de eksakte kravene 

vil avhenge av resultatene som oppnås for hvert enkelt analysestoff.  

Forsøkets formål: 

Forsøkene skal frambringe tilstrekkelige data til 

— at det kan foretas en vurdering av absorpsjonens hastighet og omfang, 

— at det kan foretas en vurdering av fordelingen i vevet og av hastigheten og omfanget av utskillingen av 

analysestoffet og de relevante metabolittene, 

— at metabolittene og stoffskifteveien kan identifiseres. 

Også virkningen av doseringsnivået på disse parametrene bør undersøkes, likeledes om resultatene etter 

enkeltdoser er annerledes enn etter gjentatte doser. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

En toksikokinetisk undersøkelse med enkeltdose på rotter (oral tilførsel) ved minst to doseringsnivåer samt 

en toksikokinetisk undersøkelse med gjentatte doser på rotter (oral tilførsel) ved ett doseringsnivå må foretas 

og rapporteres. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å foreta ytterligere undersøkelser på en annen art 

(f.eks. geit eller kylling).   
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R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forordning (EF) nr. 440/2008, metode B 36, toksikokinetikk. 

5.2 Akutt giftighet 

Undersøkelser, data og opplysninger som skal framlegges og vurderes, skal være tilstrekkelige til at 

virkningene etter en enkelt eksponering for det aktive stoffet kan påvises, og særlig til at følgende kan 

fastslås eller angis: 

— det aktive stoffets giftighet, 

— virkningenes forløp over tid og deres kjennetegn, med fullstendige opplysninger om atferdsendringer og 

mulige makropatologiske funn ved post mortem-kontroll, 

— om mulig, den toksiske virkemåten, 

— relativ fare forbundet med forskjellige eksponeringsveier. 

Selv om det skal legges størst vekt på å bestemme giftvirkningen, skal opplysningene som framskaffes, også 

gjøre det mulig å klassifisere det aktive stoffet i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. Opplys-

ningene som framskaffes gjennom akuttgiftighetsforsøk, er av særlig betydning ved vurdering av farer som 

kan oppstå ved en ulykke. 

5 .2 .1  Ora l t  

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det aktive stoffets akutte giftighet ved oralt inntak skal alltid oppgis. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøket skal utføres i samsvar med vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode B 1 bis eller B 1 ter. 

5 .2 .2  Ved  h u d k on tak t  

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det aktive stoffets akutte giftighet ved hudkontakt skal alltid oppgis. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Både lokale og systemiske virkninger må undersøkes. Forsøket skal utføres i samsvar med vedlegget til 

forordning (EF) nr. 440/2008, metode B 3. 

5 .2 .3  Ved  in n ån d in g  

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det aktive stoffets giftighet ved innånding skal rapporteres dersom det aktive stoffet 

— er en gass eller en flytende gass, 

— skal brukes som fumigant, 

— skal inngå i et preparat som danner røyk, aerosol eller damp, 

— skal brukes i tåkesprøyte, 

— har et damptrykk > 1 × 10–2 Pa og skal inngå i preparater som skal brukes i lukkede rom, f.eks. lagre 

eller drivhus, 

— skal inngå i preparater i pulverform som inneholder en betydelig andel av partikler med diameter 

< 50 μm (> 1 % på vektbasis), eller 

— skal inngå i preparater som skal brukes på en måte som gir en betydelig andel av partikler eller dråper 

med diameter < 50 μm (> 1 % på vektbasis).  
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R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøket skal utføres i samsvar med vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode B 2. 

5.2.4 H u d i r r i t a s j o n  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal vise det aktive stoffets evne til å framkalle hudirritasjon, herunder de observerte virkningenes 

potensielle reversibilitet. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det aktive stoffets evne til å framkalle hudirritasjon skal bestemmes, med mindre det framgår av 

retningslinjene for forsøket at det er sannsynlig at det kan oppstå alvorlige virkninger på huden, eller at slike 

virkninger kan utelukkes. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Den akutte hudirritasjonen skal bestemmes i samsvar med vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, 

metode B 4. 

5.2.5 Ø y e i r r i t a s j o n  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal vise det aktive stoffets evne til å framkalle øyeirritasjon, herunder de observerte virkningenes 

potensielle reversibilitet. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Øyeirritasjonsforsøk skal utføres, med mindre det framgår av retningslinjene for forsøket at det er 

sannsynlig at det kan oppstå alvorlige virkninger på øynene. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Den akutte øyeirritasjonen skal bestemmes i samsvar med vedlegg til forordning (EF) nr. 440/2008, metode 

B 5. 

5.2.6 H u d s e n s i b i l i s e r i n g  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal gi tilstrekkelige opplysninger til at det aktive stoffets evne til å framkalle allergireaksjon på 

huden kan vurderes. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Forsøket skal alltid gjennomføres, med mindre stoffet er kjent for å være sensibiliserende. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøket skal utføres i samsvar med vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode B 6. 

5.3 Korttidsgiftighet 

Undersøkelser av korttidsgiftighet må gi opplysninger om hvor stor mengde aktivt stoff som kan tolereres 

uten at det oppstår giftvirkninger under forsøksforholdene. Slike undersøkelser gir nyttige data om risiko for 

dem som håndterer og bruker preparater som inneholder det aktive stoffet. Korttidsforsøk gir avgjørende 

innsikt i det aktive stoffets mulige kumulative virkninger og risikoen for arbeidstakere som er intenst 

eksponert. I tillegg gir korttidsforsøk opplysninger som er nyttige i forbindelse med utforming av 

undersøkelser av kronisk giftighet.  

Undersøkelser, data og opplysninger som skal framlegges og vurderes, må være tilstrekkelige til at 

virkningene av gjentatt eksponering for det aktive stoffet kan påvises, og videre til at særlig følgende 

opplysninger kan fastslås eller vurderes: 

— forholdet mellom dose og skadevirkninger, 

— det aktive stoffets giftighet, herunder om mulig NOAEL,  
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— målorganer, om relevant, 

— forgiftningens forløp over tid og dens kjennetegn med fullstendige opplysninger om atferdsendringer og 

mulige patologiske funn ved post-mortem-kontroll, 

— særlige giftvirkninger og patologiske forandringer som er framkommet, 

— dersom det er relevant, visse observerte giftvirkningers persistens og reversibilitet etter dose-

ringsopphør,  

— om mulig, den toksiske virkemåten, og  

— den relative faren forbundet med de forskjellige eksponeringsveiene. 

5.3.1 O r a l t  2 8 - d a g e r s f o r s ø k  

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Selv om det ikke er obligatorisk å foreta 28-dagers korttidsforsøk, kan de være nyttige som orienterings-

forsøk. Når de foretas, må de rapporteres, ettersom resultatene kan være av særlig betydning for påvisning 

av tilpasningsreaksjoner som kan maskeres i undersøkelser av kronisk giftighet. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøket skal utføres i samsvar med vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode B 7. 

5.3.2 O r a l t  9 0 - d a g e r s f o r s ø k  

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det aktive stoffets korttidsgiftighet (90 dager) for både rotte og hund må alltid oppgis. Dersom det viser seg 

at hund er mer følsom, og dersom slike data trolig kan ha betydning med sikte på ekstrapolering til 

mennesket av resultatene som oppnås, må et 12-måneders giftighetsforsøk på hunder foretas og oppgis. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøket skal utføres i samsvar med vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode B 26 og B 27, 

forsøk med hensyn til subkronisk oral giftighet (oral giftighet med gjentatt dose, 90 dager). 

5.3.3 A n d r e  e k s p o n e r i n g s v e i e r  

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Ytterligere undersøkelser av giftighet ved hudkontakt kan være nyttige for vurdering av brukereksponering. 

For flyktige stoffer (damptrykk > 10–2 Pascal) kreves det ekspertbedømmelse for å avgjøre om det må 

foretas korttidsforsøk ved oralt inntak eller ved innånding. 

Re tn in g s l in j e r  f o r  f o rsø ke t  

— 28-dagers undersøkelse av giftighet ved hudkontakt: vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode 

B 9, giftighet ved gjentatt dose (hudkontakt), 

— 90-dagers undersøkelse av giftighet ved hudkontakt: vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode 

B 28, subkronisk giftighet ved hudkontakt, 

— 28-dagers undersøkelse av giftighet ved innånding: vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode 

B 8, giftighet ved gjentatt dose (innånding), 

— 90-dagers undersøkelse av giftighet ved innånding: vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode 

B 29, undersøkelse av subkronisk giftighet ved innånding. 

5.4 Genotoksisitetsforsøk 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Disse forsøkene er av betydning for 

— forutsigelse av genotoksisk potensial  
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— tidlig identifikasjon av genotoksiske kreftframkallende stoffer, 

— klarlegging av enkelte kreftframkallende stoffers virkemåte. 

For å unngå reaksjoner som er kunstig framkalt av forsøkssystemet, må det ikke benyttes altfor giftige doser 

i forsøkene med arvestoffskadelighet, verken in vitro eller in vivo. Denne framgangsmåten skal betraktes 

som en generell retningslinje. Det er viktig å innta en fleksibel holdning og gjøre valget av ytterligere forsøk 

avhengig av fortolkningen av resultatene på hvert trinn. 

5.4.1 I n  v i t r o - f o r s ø k  

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det skal alltid utføres forsøk med arvestoffskadelighet in vitro (genmutasjonsforsøk på bakterier, klastogen-

forsøk på pattedyrceller og genmutasjonsforsøk på pattedyrceller). 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Følgende retningslinjer for forsøk er godkjent: 

— vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode B 13/14 – tilbakemutasjonsforsøk på bakterier, 

— vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode B 10 – forsøk in vitro for å undersøke kromosom-

forstyrrelser hos pattedyr, 

— vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode B 17 – forsøk in vitro for å undersøke genmutasjon i 

pattedyrceller. 

5.4.2 I n  v i v o - f o r s ø k  p å  s o m a t i s k e  c e l l e r  

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Dersom alle resultatene av in vitro-forsøkene er negative, skal det gjøres ytterligere forsøk samtidig som det 

tas hensyn til andre foreliggende relevante opplysninger (herunder toksikokinetiske, toksikodynamiske og 

fysisk-kjemiske data samt data om liknende stoffer). Disse forsøkene kan være in vivo-forsøk eller in vitro-

forsøk med tilsetning av et annet metaboliserende system enn det eller dem som tidligere er benyttet.  

Dersom det cytogenetiske in vitro-forsøket er positivt, må det utføres et in vivo-forsøk ved bruk av 

somatiske celler (metafaseanalyse i benmarg fra gnager eller mikrokjerneforsøk i gnagere). 

Dersom det ene av forsøkene som er utført in vitro for å undersøke genmutasjon er positivt, skal det foretas 

et in vivo-forsøk for å undersøke reparasjonssyntesen av DNA eller et flekkforsøk med mus. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Følgende retningslinjer for forsøket er godkjent: 

— vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode B 12 – mikrokjerneforsøk in vitro på røde 

blodlegemer hos pattedyr, 

— vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode B 13/24 – flekkforsøk på mus, 

— vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode B 11 – forsøk in vitro for å undersøke kromosom-

forstyrrelser i beinmarg hos pattedyr. 

5.4.3 I n  v i v o - f o r s ø k  p å  k j ø n n s c e l l e r  

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Dersom resultatene av et in vivo-forsøk med somatiske celler er positive, kan det være berettiget å foreta et 

in vivo-forsøk for å bestemme virkningene på kjønnsceller. Behovet for å foreta slike forsøk må vurderes i 

det enkelte tilfellet på grunnlag av opplysninger om toksikokinetikk, bruk og forventet eksponering. 

Hensiktsmessige forsøk skal gjøre det mulig å undersøke interaksjon med DNA (for eksempel dominant-

letal-forsøk), se på potensialet for nedarvede virkninger og om mulig foreta en kvantitativ vurdering av 

arvelige virkninger. Det erkjennes at bruk av kvantitative forsøk vil kreve solid begrunnelse på grunn av 

forsøkenes kompleksitet.  
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5.5 Langtidsgiftighet og kreftframkallende egenskaper 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Langtidsforsøk som foretas og rapporteres, skal sammen med andre relevante data og opplysninger om det 

aktive stoffet, være tilstrekkelige til at virkningene etter gjentatt eksponering for det aktive stoffet kan 

påvises, og være tilstrekkelige særlig til 

— at skadevirkninger etter eksponering for det aktive stoffet kan påvises, 

— at målorgan kan identifiseres dersom det er relevant, 

— at forholdet dose-reaksjon kan fastslås, 

— at forandringer i observerte toksiske tegn og symptomer kan påvises, og 

— at NOAEL kan fastsettes. 

Likeledes må kreftforsøk sammen med andre relevante data og opplysninger om det aktive stoffet være 

tilstrekkelige til at farer for mennesker etter gjentatt eksponering for det aktive stoffet kan vurderes, og 

særlig være tilstrekkelige til 

— at kreftframkallende virkninger som følge av eksponering for det aktive stoffet kan påvises, 

— at arter og organspesifisitet med hensyn til induserte tumorer kan fastsettes, 

— at forholdet dose-reaksjon kan fastsettes, og 

— at den maksimale dosen som ikke har skadevirkninger (terskeldose), kan fastsettes for ikke-

genotoksiske kreftframkallende stoffer. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Alle aktive stoffers langtidsgiftighet og kreftframkallende egenskaper skal bestemmes. Dersom det i særlige 

tilfeller hevdes at slike forsøk er overflødige, må en slik påstand være fullstendig underbygd, f.eks. med at 

toksikokinetiske data viser at det aktive stoffet ikke absorberes fra tarmen, gjennom huden eller via 

lungesystemet.  

F o r s ø k s v i l k å r  

Et langtidsforsøk (to år) for å undersøke det aktive stoffets orale giftighet og kreftframkallende egenskaper 

skal foretas med rotter som forsøksdyr. Forsøkene kan kombineres. 

Et kreftforsøk med det aktive stoffet skal foretas med mus som forsøksdyr. 

Dersom det antas at de kreftfremkallende egenskapene har en ikke-genotoksisk virkemåte, skal det 

framlegges en utførlig begrunnelse for dette, underbygget med relevante forsøksdata, herunder slike 

opplysninger som er nødvendige for å belyse den aktuelle virkemåten. 

Selv om standardreferansepunktene for reaksjoner på behandling er data som kommer fra parallelle 

kontroller, kan historiske kontrolldata være til hjelp ved fortolkningen av visse kreftforsøk. Dersom det 

legges fram historiske kontrolldata, bør slike data gjelde den samme arten og den samme stammen holdt 

under like forhold og være fra samtidige forsøk. Framlagte opplysninger om historiske kontrolldata skal 

omfatte 

— identifikasjon av art og stamme, leverandørens navn og spesifikk identifikasjon av kolonien dersom 

leverandøren er etablert på flere geografiske steder,  

— laboratoriets navn og datoene da forsøket ble utført, 

— beskrivelse av de generelle forholdene dyrene ble holdt under, herunder fôrtype eller -merke og, om 

mulig, inntatt mengde, 

— kontrolldyrenes omtrentlige alder, uttrykt i dager, ved forsøkets begynnelse og ved avlivingstidspunktet 

eller tidspunktet for død,  
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— beskrivelse av dødelighetsmønsteret observert i kontrollgruppen i løpet av eller ved avslutningen av 

forsøket samt andre relevante observasjoner (f.eks. sykdommer, infeksjoner), 

— laboratoriets navn og navn på forskerne som har vært ansvarlige for innsamlingen og fortolkningen av 

patologiske data fra forsøket, 

— en redegjørelse for arten av tumorer som kan ha vært kombinert for å gi insidensdata. 

Dosene som prøves, herunder den høyeste dosen som prøves, skal velges ut på grunnlag av resultatene av 

korttidsforsøk og, dersom slike data foreligger når de aktuelle forsøkene planlegges, på grunnlag av data om 

stoffskifte og toksikokinetikk. Høyeste doseringsnivå som anvendes i kreftforsøket, skal framkalle minimale 

forgiftningssymptomer, f.eks. en noe redusert økning i kroppsvekt (under 10 %), uten å forårsake vevsdød 

eller metabolsk overmetning og uten at den normale livslengden endres vesentlig av andre årsaker enn 

tumorer. Dersom langtidsgiftighetsforsøket utføres separat, bør høyeste dosenivå framkalle tydelige 

forgiftningssymptomer uten å forårsake ekstrem dødelighet. Høyere doser, som forårsaker alvorlig 

forgiftning, anses ikke for å være relevante for de vurderingene som skal foretas. 

Ved innsamlingen av data og sammenstillingen av rapportene skal godartede og ondartede tumorer ikke 

kombineres, med mindre det foreligger klare bevis for at godartede tumorer med tiden blir ondartede. 

Forskjellige tumorer som opptrer i samme organ men som ikke er forbundet med hverandre, enten de er 

godartede eller ondartede, skal heller ikke kombineres i rapporteringsøyemed. For å unngå misforståelser 

skal terminologien som benyttes i nomenklaturen for tumorer og i rapporteringen av disse, være i samsvar 

med terminologien utviklet av American Society of Toxicologic Pathologists(1) eller Hannover Tumour 

Registry (RENI). Det skal opplyses hvilket system som benyttes. 

Det er av vesentlig betydning at biologisk materiale utvalgt til histopatologisk undersøkelse omfatter 

materiale som er utvalgt for å gi ytterligere opplysninger om skader påvist ved den makropatologiske 

undersøkelsen. Dersom det er relevant for å belyse virkemåten, og dersom slike metoder er tilgjengelige, 

skal spesielle histologiske metoder (farging), histokjemiske metoder og undersøkelser i elektronmikroskop 

foretas og rapporteres. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøkene skal utføres i samsvar med vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode B 30, kronisk 

giftighetsprøving, metode B 32, kreftforsøk, eller metode B 33, kombinert kronisk giftighetsprøving/ 

kreftforsøk. 

5.6 Reproduksjonstoksisitet 

Skadevirkningene for reproduksjonen kan inndeles i to hovedtyper: 

— nedsatt fruktbarhet hos hanner og hunner og 

— virkninger for avkommets normale utvikling (utviklingstoksisitet). 

Mulige virkninger på alle aspekter ved forplantningsfysiologien hos både hunner og hanner samt mulige 

virkninger på utviklingen før og etter fødselen skal undersøkes og rapporteres. Dersom det i særlige tilfeller 

hevdes at slike forsøk er overflødige, skal en slik påstand være fullstendig underbygd. 

Standardreferansepunkt for vurdering av behandlingsreaksjonene er data som kommer fra parallelle 

kontroller, men historiske kontrolldata kan også være nyttige i fortolkningen av reproduksjonsforsøk. 

Dersom det legges fram historiske kontrolldata, skal slike data gjelde den samme arten og den samme 

stammen under like forhold og være fra samtidige forsøk. Framlagte opplysninger om historiske kontroll-

data skal omfatte 

— identifikasjon av art og stamme, leverandørens navn og spesifikk identifikasjon av kolonien dersom 

leverandøren er etablert på flere geografiske steder, 

— laboratoriets navn og datoene da forsøket ble utført,  

  

(1) Standardised System of Nomenclature and Diagnostic Criteria — Guides for Toxicologic Pathology. 
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— beskrivelse av de generelle forholdene dyrene ble holdt under, herunder fôrtype eller -merke og, om 

mulig, inntatt mengde, 

— kontrolldyrenes omtrentlige alder, uttrykt i dager, ved forsøkets begynnelse og ved avlivingstidspunktet 

eller tidspunktet for død, 

— beskrivelse av dødelighetsmønsteret observert i kontrollgruppen i løpet av eller ved avslutningen av 

forsøket samt andre relevante observasjoner (f.eks. sykdommer, infeksjoner) og 

— laboratoriets navn og navn på forskerne som har vært ansvarlige for innsamlingen og fortolkningen av 

patologiske data fra forsøket. 

5.6.1 F l e r g e n e r a s j o n s u n d e r s ø k e l s e r  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøkene som rapporteres, skal sammen med andre relevante data og opplysninger om det aktive stoffet, 

være tilstrekkelige til at virkningene for reproduksjonen etter gjentatt eksponering for det aktive stoffet kan 

påvises, og særlig være tilstrekkelige til at 

— direkte og indirekte virkninger for reproduksjonen som følge av eksponering for det aktive stoffet kan 

påvises, 

— en eventuell forverring av de generelle toksiske virkningene (fastslått under undersøkelse av 

korttidsgiftighet og kronisk giftighet) kan påvises, 

— forholdet dose-reaksjon kan fastslås, 

— forandringer i observerte toksiske tegn og symptomer kan påvises og 

— at NOAEL kan fastsettes. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

En undersøkelse av reproduksjonstoksisiteten over minst to generasjoner hos rotter skal alltid oppgis. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøkene skal utføres i samsvar med vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode B 35, 

undersøkelse av reproduksjonstoksisitet over to generasjoner. I tillegg skal forplantningsorganenes vekt 

rapporteres. 

T i l l e g g s u n d e r s ø k e l s e r  

For å kunne foreta en bedre fortolkning av virkningene for reproduksjonen og så lenge slike opplysninger ikke 

foreligger, kan det være nødvendig å utføre tilleggsundersøkelser for å framskaffe følgende opplysninger: 

— separate forsøk på hanner og hunner, 

— forsøk i tre trinn («three segment designs»), 

— dominant-letal-forsøk med hannenes fruktbarhet, 

— kryssing av behandlede hanner med ubehandlede hunner og omvendt, 

— virkninger for spermatogenesen, 

— virkninger for oogenesen, 

— sædens motilitet, mobilitet og morfologi, og 

— undersøkelse av hormonaktivitet.  
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5.6.2 U t v i k l i n g s t o k s i s i t e t s f o r s ø k  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøkene som rapporteres, skal sammen med andre relevante data og opplysninger om det aktive stoffet, 

være tilstrekkelige til at virkningene for embryo- og fosterutviklingen etter gjentatt eksponering for det 

aktive stoffet kan vurderes, og særlig være tilstrekkelige til 

— at direkte og indirekte virkninger for embryo- og fosterutviklingen som følge av eksponering for det 

aktive stoffet kan påvises, 

— at en eventuell giftighet hos moren kan påvises, 

— at forholdet mellom observerte reaksjoner og dose i både mordyr og avkom kan fastslås, 

— at forandringer i observerte toksiske tegn og symptomer kan påvises, og 

— at NOAEL kan fastsettes. 

Videre skal forsøkene gi ytterligere opplysninger om en eventuell forverring av de generelle giftvirkningene 

hos drektige dyr. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Forsøkene skal alltid utføres. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Utviklingstoksisitet skal bestemmes hos både rotte og kanin ved oralt inntak. Misdannelser og forandringer 

skal rapporteres for seg. Rapporten skal inneholde en ordliste over terminologi og de diagnostiske 

prinsippene for alle misdannelser og forandringer. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøkene skal utføres i samsvar med vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode B 31, under-

søkelse av prenatal utviklingstoksisitet. 

5.7 Undersøkelse av forsinket nevrotoksisitet 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan vurderes om det aktive stoffet kan framkalle 

forsinket nevrotoksisitet etter akutt eksponering. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Undersøkelsene skal utføres for stoffer med en struktur som likner eller er beslektet med strukturen til 

stoffer som kan indusere forsinket nevrotoksisitet, f.eks. organofosfater. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøket skal utføres i samsvar med EPPO-retningslinje 418. 

5.8 Andre toksikologiske undersøkelser 

5.8.1 T o k s i k o l o g i s k e  u n d e r s ø k e l s e r  a v  m e t a b o l i t t e r  s o m  n e v n t  i  v i i )  i  i n n l e d -

n i n g e n  

Tilleggsundersøkelser som gjelder andre stoffer enn det aktive stoffet, er ikke et rutinekrav. 

Beslutninger om behovet for tilleggsundersøkelser må treffes i det enkelte tilfellet.  
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5.8.2 T i l l e g g s u n d e r s ø k e l s e r  a v  d e t  a k t i v e  s t o f f e t  

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å utføre tilleggsundersøkelser for å avklare observerte virkninger. 

Slike undersøkelser vil kunne omfatte 

— absorpsjons-, fordelings-, ekskresjons- og stoffskifteforsøk, 

— undersøkelser av nevrotoksisk potensial, 

— undersøkelser av immuntoksikologisk potensial, 

— undersøkelser av andre tilførselsveier. 

Beslutninger om behovet for tilleggsundersøkelser må treffes i det enkelte tilfellet, samtidig som det tas 

hensyn til resultatene av foreliggende giftighets- og stoffskifteundersøkelser samt til de viktigste 

eksponeringsveiene. 

Forsøkene som kreves, kan utformes på individuell basis i lys av de særlige parametrene som skal 

undersøkes, og de mål som skal nås. 

5.9 Medisinske data 

Uten at bestemmelsene i artikkel 10 i rådsdirektiv 98/24/EF(1) berøres, skal det, dersom slike data og 

opplysninger foreligger, framlegges data og opplysninger av betydning for gjenkjenning av forgiftnings-

symptomer og om effektiviteten av førstehjelps- og behandlingstiltak. Det skal legges fram mer detaljerte 

opplysninger om undersøkelser på dyr av antidot- og sikkerhetsfarmakologi. Når det er relevant, bør 

potensielle antidoters effektivitet ved forgiftning undersøkes og rapporteres. 

Data og opplysninger om virkningene av menneskers eksponering, dersom slike er tilgjengelige og har den 

nødvendige kvalitet, er av særlig verdi for å bekrefte gyldigheten av ekstrapoleringer og konklusjoner med 

hensyn til målorganer, forholdet mellom dose og reaksjon og giftvirkningers reversibilitet. Slike data kan 

hentes fra tilfeller av eksponering ved uhell eller i arbeidsmiljøet. 

5.9.1 M e d i s i n s k  o v e r v å k i n g  a v  p e r s o n e l l  v e d  p r o d u k s j o n s a n l e g g  

Det skal framlegges rapporter om programmer for overvåking av personalets helse, underbygd med 

detaljerte opplysninger om hvordan programmet er lagt opp, om eksponering for det aktive stoffet og om 

eksponering for andre kjemikalier. Dersom det lar seg gjøre, skal slike rapporter inneholde data om det 

aktive stoffets virkemåte. Rapportene skal, dersom slike data foreligger, omfatte data om personer eksponert 

i produksjonsanlegg eller etter anvendelse av det aktive stoffet (f.eks. i effektivitetsforsøk). 

Foreliggende opplysninger om allergi, herunder allergiske reaksjoner hos arbeidstakere og andre som 

eksponeres for det aktive stoffet, skal meddeles og eventuelt omfatte opplysninger om overfølsomhets-

reaksjoner. De framlagte opplysningene bør inneholde nærmere enkeltheter om eksponeringshyppighet, -nivå 

og -tid, observerte symptomer og andre relevante kliniske opplysninger. 

5.9.2 D i r e k t e  o b s e r v a s j o n ,  f . e k s .  k l i n i s k e  t i l f e l l e r  o g  t i l f e l l e r  a v  f o r g i f t n i n g  

Foreliggende rapporter fra allment tilgjengelig litteratur om kliniske tilfeller og tilfeller av forgiftning skal, 

dersom de er hentet fra autoritative tidsskrifter eller offisielle rapporter, framlegges sammen med rapporter 

om eventuelle oppfølgingsforsøk som er igangsatt. Slike rapporter skal inneholde fullstendige beskrivelser 

av eksponeringsart, -nivå og -tid samt av observerte kliniske symptomer, av førstehjelps- og behandlings-

tiltak som er satt inn, og av målinger og observasjoner som er foretatt. Opplysninger i form av sammendrag 

eller utdrag er verdiløse.  

Når slik dokumentasjon er underbygd med tilstrekkelige opplysninger i nødvendig omfang, kan den være av 

særlig verdi for å bekrefte gyldigheten av ekstrapoleringer av data fra dyr til mennesker og for påvisning av 

uventede skadevirkninger som er spesifikke for mennesker.  

  

(1) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11. 
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5.9.3 O b s e r v a s j o n e r  a v  e k s p o n e r i n g  a v  b e f o l k n i n g e n  i  s i n  a l m i n n e l i g h e t  o g  

e v e n t u e l t  e p i d e m i o l o g i s k e  u n d e r s ø k e l s e r  

Dersom det foreligger epidemiologiske undersøkelser som er underbygd med data om eksponeringsnivå og  

-tid og utført i samsvar med anerkjente standarder(1), er de av særlig betydning og må framlegges. 

5.9.4 D i a g n o s t i s e r i n g  a v  f o r g i f t n i n g  ( b e s t e m m e l s e  a v  d e t  a k t i v e  s t o f f e t ,  a v  

m e t a b o l i t t e r ) ,  s æ r s k i l t e  s y m p t o m e r  p å  f o r g i f t n i n g ,  k l i n i s k e  f o r s ø k  

En detaljert beskrivelse av kliniske tegn og symptomer på forgiftning, herunder tidlige tegn og symptomer 

og, dersom de foreligger, fullstendige opplysninger om kliniske forsøk som er nyttige for diagnostiserings-

formål, skal framlegges og omfatte fullstendige opplysninger om tidsforløp ved oralt inntak, eksponering 

ved hudkontakt eller innånding av forskjellige mengder av det aktive stoffet. 

5.9.5 F o r e s l å t t  b e h a n d l i n g :  f ø r s t e h j e l p ,  a n t i d o t e r ,  m e d i s i n s k  b e h a n d l i n g  

Førstehjelpstiltakene som skal anvendes ved forgiftning (faktisk eller mistenkt) og ved smitte på øynene, 

skal oppgis. 

Behandlingstiltak ved forgiftning eller ved smitte på øynene, herunder eventuell bruk av antidoter, skal 

beskrives i detalj. Opplysninger basert på praktisk erfaring, dersom slike opplysninger finnes og er 

tilgjengelige, og ellers på teoretisk grunnlag, om alternative behandlingstiltaks effektivitet skal eventuelt 

framlegges. Kontraindikasjoner forbundet med bestemte behandlingstiltak, særlig tiltak som gjelder 

allmenne helseproblemer, og vilkårene, skal beskrives. 

5.9.6 F o r v e n t e d e  v i r k n i n g e r  a v  f o r g i f t n i n g  

De forventede virkningene og varigheten av disse virkningene etter forgiftning skal beskrives dersom de er 

kjent, og omfatte betydningen av: 

— eksponerings- eller inntaksart, -nivå og -tid og 

— de forskjellige tidsperiodene mellom eksponering eller inntak og påbegynnelse av behandling. 

5.10 Sammendrag av giftighet hos pattedyr og generell vurdering 

Et sammendrag av alle data og opplysninger framskaffet i henhold til nr. 5.1 til 5.10 skal framlegges og 

omfatte en detaljert og kritisk vurdering av nevnte data på grunnlag av relevante kriterier og retningslinjer 

for å foreta vurderinger og treffe beslutninger, med særlig henvisning til potensiell eller faktisk risiko for 

mennesker og dyr og til datagrunnlagets omfang, kvalitet og pålitelighet. 

Dersom det er relevant i lys av funn med hensyn til den analytiske profilen av varepartier av det aktive 

stoffet (nr. 1.11) og eventuelle overførbarhetsundersøkelser (nr. iv) i innledningen i avsnitt 5, skal framlagte 

datas relevans for vurdering av den toksikologiske profilen til det aktive stoffet i teknisk form underbygges. 

Ut fra en vurdering av datagrunnlaget og relevante kriterier og retningslinjer for å treffe beslutninger skal 

det gis begrunnelser for NOAEL som foreslås for hvert relevant forsøk. 

På grunnlag av disse dataene skal det framlegges vitenskapelig begrunnede forslag for fastsettelse av ADI 

og AOEL for det aktive stoffet. 

6. Restmengder i eller på behandlede produkter, næringsmidler og fôr 

Innledning 

i) De framlagte opplysningene skal sammen med opplysningene framlagt om ett eller flere preparater som 

inneholder det aktive stoffet, være tilstrekkelige til at det kan foretas en vurdering av risikoen for 

mennesker på grunn av restmengder av det aktive stoffet og relevante metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter i næringsmidler. Opplysningene skal videre være tilstrekkelige til at 

— det kan treffes en beslutning om hvorvidt det aktive stoffet kan godkjennes, 

— det kan fastsettes relevante vilkår eller begrensninger forbundet med godkjenning.  

  

(1) Guidelines for Good Epidemiology Practices for Occupational and Environmental Research, utarbeidet av the Chemical 

Manufacturers Association's Epidemiology Task Group, som ledd i pilotprosjekt 1991 fra Epidemiology Resource and Information 

Centre (ERIC). 
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ii) Det skal gis en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av materialet som er brukt, som fastsatt i nr. 1.11. 

iii) Det skal foretas undersøkelser i samsvar med EUs retningslinjer for framskaffelse av data om 

restmengder(1). 

iv) Dersom det er relevant, skal dataene analyseres ved hjelp av egnede statistiske metoder. Det skal 

framlegges fullstendig rapport om den statistiske analysen. 

v) Restmengdenes stabilitet under lagring. 

Det kan bli nødvendig å foreta undersøkelser av restmengdenes stabilitet under lagring. Forutsatt at 

prøvene fryses ned innen normalt 24 timer etter prøvetaking, og med mindre det er kjent at forbindelsen 

for øvrig er flyktig eller ustabil, kreves det vanligvis ikke data for prøver som ekstraheres og analyseres 

innen 30 dager etter prøvetakingen (seks måneder for radioaktivt merket materiale).  

Undersøkelser med ikke radioaktivt merkede stoffer skal foretas med representative substrater og 

fortrinnsvis av prøver som stammer fra behandlede avlinger eller fra dyr som inneholder restmengder. 

Dersom dette ikke er mulig, skal alternativt delmengder av tilberedte blindprøver tilsettes en kjent 

mengde kjemikalie før lagring under normale forhold. 

Dersom nedbrytingen under lagring er signifikant (mer enn 30 %), kan det bli nødvendig å endre 

lagringsforholdene eller unnlate å lagre prøvene før analysen og å gjenta undersøkelsene i de tilfellene 

der lagringsforholdene ikke var tilfredsstillende.  

Det må framlegges detaljerte opplysninger om tilberedningen av prøven og om lagringsforholdene 

(temperatur og varighet) for prøvene og ekstraktene. Det vil også bli krevd data om lagringsstabilitet på 

grunnlag av prøveekstrakter, med mindre prøvene analyseres innen 24 timer etter ekstraksjonen. 

6.1 Stoffskifte, fordeling og beregning av restmengder i planter 

F o r s ø k e n e s  f o r m å l  

Undersøkelsene har som mål å 

— beregne den totale endelige restmengde i den relevante del av avlingen på innhøstingstidspunktet etter 

at den er behandlet som foreslått, 

— identifisere hovedbestanddelene i den totale endelige restmengde, 

— angi fordelingen av restmengder i de relevante delene av vekstene, 

— kvantifisere hovedbestanddelene i resten og fastslå ekstraksjonsprosessenes effektivitet med hensyn til 

disse bestanddelene, 

— fastsette hvordan en restmengde skal defineres og beregnes. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det skal alltid foretas undersøkelser, med mindre det kan godtgjøres at det ikke vil være restmengder igjen 

på plantene/planteproduktene som brukes som næringsmidler eller fôr. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Stoffskifteundersøkelsene skal omfatte vekster eller kategorier av vekster som det plantevernmiddelet som 

inneholder det aktuelle aktive stoffet, skal brukes til. Dersom det er planlagt en lang rekke bruksmåter for 

forskjellige vekster kategorier eller for kategorien frukt, må det foretas undersøkelser av minst tre vekster, 

med mindre det kan godtgjøres at et annerledes stoffskifte sannsynligvis ikke vil forekomme. I tilfeller det 

er planlagt bruksmåter for forskjellige kategorier av vekster, skal undersøkelsene være representative for de 

relevante kategoriene. For dette formål kan vekster anses å høre inn under én av følgende fem kategorier: 

rotvekster, bladgrønnsaker, frukt, belgfrukter og oljeholdige frø samt korn. Dersom det foreligger 

undersøkelser av vekster fra tre av disse kategoriene og resultatene tyder på at nedbrytingsveien er omtrent 

den samme i samtlige tre kategorier, er det sannsynligvis ikke nødvendig å foreta flere undersøkelser, med 

mindre det kan forventes at et annerledes stoffskifte vil forekomme. Stoffskifteundersøkelsene skal også ta i 

betraktning ulike egenskaper ved det aktive stoffet og den fastsatte behandlingsmetode.  

  

(1) http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/publications_en.htm#residues 
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Det skal framlegges en vurdering av resultatene av de forskjellige undersøkelsene med hensyn til 

opptakssted og opptaksvei (f.eks. gjennom blader eller røtter) samt fordeling av restmengder i de relevante 

delene av veksten på innhøstingstidspunktet (med særlig vekt på deler egnet til konsum eller fôr). Dersom 

det aktive stoffet eller relevante metabolitter ikke opptas i veksten, skal det forklares. Opplysninger om det 

aktive stoffets virkemåte og fysisk-kjemiske egenskaper kan brukes til fortolkning av forsøksdataene. 

6.2 Stoffskifte, fordeling og beregning av restmengder i besetninger 

F o r s ø k e n e s  f o r m å l  

Formålene med disse undersøkelsene er å 

— identifisere hovedbestanddelene i den totale endelige restmengde i animalske produkter til konsum, 

— kvantifisere graden av nedbryting og utskilling av den totale restmengden i visse animalske produkter 

(melk eller egg) og ekskreter, 

— angi fordelingen av restmengder i relevante animalske produkter til konsum, 

— kvantifisere hovedbestanddelene i restmengdene og fastslå ekstraksjonsprosessenes effektivitet med 

hensyn til disse bestanddelene, 

— framskaffe data som kan tjene som grunnlag for å avgjøre om det er behov for å foreta fôringsunder-

søkelser i samsvar med nr. 6.4, 

— fastsette hvordan en restmengde skal defineres og beregnes. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Stoffskifteundersøkelser av dyr, f.eks. drøvtyggere i laktasjon (som geit eller ku) eller eggleggende fjørfe, 

kreves bare dersom bruk av plantevernmidler kan medføre signifikante restmengder i fôr (≥ 0,1 mg/kg av 

det samlede næringsopptak, med unntak av særtilfeller som f.eks. aktive stoffer som akkumuleres). Dersom 

det viser seg at stoffskifteveiene hos rotte er signifikant forskjellig fra stoffskifteveiene hos drøvtyggere, 

skal det utføres en undersøkelse av svin, med mindre det forventes at opptaket hos svin ikke er signifikant. 

6.3 Restanalyseforsøk 

F o r s ø k e n e s  f o r m å l  

Undersøkelsene har som mål å 

— kvantifisere det høyeste sannsynlige restnivå i behandlede vekster ved innhøsting eller ved uttak fra 

lager i samsvar med fastsatt god landbrukspraksis og 

— eventuelt fastsette nedbrytingshastigheten for restene av plantevernmiddelet. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det skal alltid foretas undersøkelser når det plantevernmiddelet skal anvendes på planter/planteprodukter 

som brukes til næringsmidler eller fôr, og når restmengder fra jorden eller andre substrater kan opptas av 

disse plantene, unntatt når det er mulig å ekstrapolere fra relevante data om en annen vekst. 

Data fra restanalyseforsøkene skal inngå i dokumentasjonen for den bruk av plantevernmidler det søkes om 

godkjenning for på den dato det er innsendt dokumentasjonen for søknaden om godkjenning av det aktive 

stoffet. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Kontrollerte forsøk skal svare til foreslått kritisk god landbrukspraksis. Forsøksvilkårene skal ta hensyn til 

de høyeste restmengdene som med rimelighet kan oppstå (f.eks. det høyeste antall foreslåtte behandlinger, 

bruk av største planlagte mengde, korteste intervall før innhøsting, tilbakeholdingstider eller lag-

ringsperioder), men som likevel er representative for de verst tenkelige realistiske vilkår for bruk av det 

aktive stoffet. 

Det skal framskaffes og framlegges tilstrekkelige data til å bekrefte at mønstrene er gyldige for de regioner 

og den rekke vilkår som vil kunne være aktuelle i de berørte regioner der produktet anbefales brukt.  
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Ved fastsetting av et program for kontrollerte forsøk bør det normalt tas hensyn til faktorer som klimatiske 

forskjeller mellom produksjonsområdene, forskjeller mellom produksjonsmetodene (f.eks. bruk utendørs 

eller i veksthus), vekstsesongene, utformingstypene osv. 

Generelt bør det for et sett sammenlignbare vilkår utføres forsøk over minst to vekstsesonger. Alle unntak 

bør utførlig begrunnes. 

Det er vanskelig å fastsette det nøyaktige antall forsøk som kreves, før det er foretatt en foreløpig vurdering 

av forsøksresultatene. Minstekravene til data får anvendelse bare dersom produksjonsområdene er sammen-

lignbare, dvs. med hensyn til klima, produksjonsmetoder og vekstsesonger osv. Ut fra den forutsetning at 

alle øvrige variabler (klima osv.) er sammenlignbare, kreves det minst åtte forsøk som er representative for 

det foreslåtte produksjonsområdet for de viktigste vekstene. For mindre viktige vekster kreves det normalt 

fire representative forsøk for det foreslåtte produksjonsområdet. 

Ettersom graden av ensartethet er større for restmengder fra behandling etter innhøsting eller fra beskyttede 

vekster, kan forsøk i én vekstsesong godtas. For behandling etter innhøsting kreves det i prinsippet minst 

fire forsøk, som fortrinnsvis skal utføres på forskjellige steder med ulike kultivarer. Det skal gjennomføres 

et sett forsøk for hver behandlingsmetode og lagertype, med mindre den verst tenkelige situasjonen med 

hensyn til restmengder kan bestemmes entydig. 

Det kan gjennomføres færre undersøkelser per vekstsesong dersom det kan godtgjøres at restnivåene i 

plantene/planteproduktene vil ligge under bestemmelsesgrensen. 

Dersom en betydelig del av den spiselige veksten finnes på behandlingstidspunktet, bør halvparten av de 

rapporterte kontrollerte restanalyseforsøkene omfatte data som viser hvordan tidsfaktoren påvirker det 

restnivå som finnes (restmengdenes nedbrytingskurve), med mindre det kan godtgjøres at den spiselige 

veksten ikke berøres av det plantevernmiddelet under de foreslåtte bruksvilkår.  

6.4 Fôringsundersøkelser  

F o r s ø k e n e s  f o r m å l  

Undersøkelsene har som mål å bestemme restmengder i produkter av animalsk opprinnelse, som stammer 

fra restmengder i fôr eller fôravlinger. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Fôringsundersøkelser kreves bare dersom 

— det forekommer signifikante restmengder (≥ 0,1 mg/kg av det samlede næringsopptak, med unntak av 

særtilfeller som f.eks. aktive stoffer som akkumuleres) i vekster eller deler av vekster (f.eks. avskårne 

deler, avfall) som brukes til fôr, og  

— stoffskifteundersøkelser tyder på at signifikante restmengder (0,01 mg/kg eller over bestemmel-

sesgrensen, dersom den ligger over 0,01 mg/kg) kan forekomme i alt animalsk vev til konsum, samtidig 

som det tas hensyn til restnivåene som framkommer ved en enkelt dosering i potensielt fôr. 

Dersom det er relevant, skal det framlegges særskilte fôringsundersøkelser for drøvtyggere i laktasjon 

og/eller eggleggende fjørfe. Dersom stoffskifteundersøkelsene framlagt i samsvar med bestemmelsene i  

nr. 6.2 viser at stoffskifteveiene hos svin er signifikant forskjellig fra stoffskifteveiene hos drøvtyggerne, 

skal det utføres en fôringsundersøkelse av svin, med mindre det forventes at opptaket hos svin ikke er 

signifikant. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Generelt skal fôret gis i tre doseringer (forventet restnivå, tre til fem ganger høyere og ti ganger høyere enn 

forventet restnivå). En enkelt dosering beregnes på grunnlag av et teoretisk fôrinntak. 

6.5 Virkninger av industriell bearbeiding og/eller tilberedning i husholdninger 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Beslutningen om hvorvidt det er nødvendig å utføre foredlingsundersøkelser, avhenger av 

— betydningen av et foredlet produkt i næringsinntaket hos mennesker eller dyr, 

— restnivå i planten eller planteproduktet som skal foredles,  
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— det aktive stoffets eller de relevante metabolittenes fysisk-kjemiske egenskaper og 

— muligheten for at det kan finnes nedbrytingsprodukter av toksikologisk betydning etter at planten eller 

planteproduktet er foredlet.  

Det er normalt ikke nødvendig å foreta foredlingsundersøkelser dersom det ikke forekommer noen 

signifikante eller analytisk påviselige restmengder i planten eller planteproduktet som skal foredles, eller 

dersom teoretisk maksimalt daglig inntak (TMDI) utgjør mindre enn 10 % av det akseptable daglige inntak 

(ADI). Det er dessuten ikke nødvendig å foreta foredlingsundersøkelser dersom plantene eller plante-

produktene hovedsakelig spises rå, med unntak av planter eller planteprodukter med uspiselige deler, som 

sitrusfrukter, bananer eller kiwier, der det kan bli krevd data om fordelingen av restmengder mellom skall 

og fruktmasse. 

Med «signifikant restmengde» menes generelt restmengder på mer enn 0,1 mg/kg. Dersom det aktuelle 

pesticidet har en høy akutt giftighet og/eller et lavt ADI, skal det vurderes om det skal foretas foredlings-

undersøkelser for påviselige restmengder på mindre enn 0,1 mg/kg. 

Det kreves normalt ikke undersøkelser av virkninger på typen av restmengder dersom det dreier seg om bare 

enkle fysiske operasjoner som ikke innebærer temperaturforandring i planten eller planteproduktet, som 

vasking, beskjæring eller pressing. 

6.5.1 V i r k n i n g e r  p å  t y p e n  r e s t m e n g d e r  

F o r s ø k e n e s  f o r m å l  

Undersøkelsene har som mål å fastslå om det dannes nedbrytingsprodukter eller reaksjonsprodukter av 

restmengder i rå produkter under foredlingen, som kan gjøre det nødvendig å foreta en særskilt 

risikovurdering. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Avhengig av restnivået og de kjemiske egenskapene ved restmengdene i det rå produktet skal det eventuelt 

foretas en undersøkelse av forskjellige representative hydrolysevilkår (som simulerer de relevante for-

edlingsprosessene). Det kan også bli nødvendig å analysere virkninger av andre prosesser enn hydrolyse 

dersom egenskaper ved det aktive stoffet eller metabolittene tyder på at disse prosessene kan føre til at det 

dannes nedbrytingprodukter av toksikologisk betydning. Undersøkelsene skal normalt utføres med et 

radioaktivt merket aktivt stoff. 

6.5.2 V i r k n i n g e r  p å  r e s t n i v å e n e  

F o r s ø k e n e s  f o r m å l  

Undersøkelsene har som hovedmål å 

— bestemme den kvantitative fordelingen av restmengder i ulike halvfabrikater og ferdige produkter og 

beregne overføringsfaktorene, 

— muliggjøre en mer realistisk beregning av opptak av restmengder gjennom kosten. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Foredlingsundersøkelsene bør være representative for tilberedning i husholdningen og/eller faktiske 

industrielle foredlingsprosesser. 

I det første tilfellet er det vanligvis bare nødvendig å utføre et sett grunnleggende «balanseundersøkelser» 

som er representative for de alminnelige prosesser som benyttes for planter eller planteprodukter med 

signifikante restmengder. Valget av de representative prosessene skal begrunnes. Teknologien som 

anvendes i foredlingsundersøkelsene, skal alltid så langt mulig tilpasses de forhold som gjelder i praksis. 

Det skal utarbeides en balanse som gir en analyse av massebalansen for restmengdene i alle halvfabrikater 

og ferdige produkter. Utarbeidingen av en slik balanse gjør det dessuten mulig å fastslå enhver 

konsentrasjon eller reduksjon av restmengder i særskilte produkter samt å bestemme de tilsvarende 

overføringsfaktorer. 

Dersom foredlede planteprodukter utgjør en betydelig del av næringsinntaket og «balanseundersøkelsen» 

tyder på at det kan finne sted en betydelig overføring av restmengder til det foredlede produktet, skal det 

utføres tre «oppfølgingsundersøkelser» for å bestemme restkonsentrasjonen eller fortynningsfaktorene. 

6.6 Restmengder i etterfølgende vekster 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Undersøkelsene har som mål å gjøre det mulig å beregne eventuelle restmengder i etterfølgende vekster.  
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F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Dersom dataene som framskaffes i samsvar med nr. 7.1 i dette vedlegg eller nr. 9.1 i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 545/2011, viser at det fram til tidspunktet for såing eller planting av eventuelle etterfølgende 

vekster finnes signifikante restmengder (>10 % av det anvendte aktive stoffet som summen av det uendrede 

aktive stoffet og dets viktigste metabolitter eller nedbrytingsprodukter) i jorden eller i plantemateriale som 

halm eller organisk materiale, som kan medføre restmengder som overskrider bestemmelsesgrensen i 

etterfølgende vekster ved innhøsting, bør situasjonen med hensyn til restmengder vurderes. Dette bør 

omfatte analyse av typen av restmengder i etterfølgende vekster og forutsetter i det minste en teoretisk 

beregning av restnivåene. Dersom sannsynligheten for at det finnes restmengder i etterfølgende vekster ikke 

kan utelukkes, bør det foretas stoffskifteundersøkelser og fordelingsundersøkelser som om nødvendig følges 

opp av frilandsforsøk. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Dersom det foretas en teoretisk beregning av restene i etterfølgende avlinger, skal det opplyses om alle 

detaljer og gis en begrunnelse. 

Stoffskifteundersøkelser og fordelingsundersøkelser samt om nødvendig frilandsforsøk skal gjennomføres 

på representative vekster som er valgt ut som representative for alminnelig landbrukspraksis. 

6.7 Foreslåtte grenseverdier for restmengder(MRL) og definisjon av restmengde  

Foreslåtte grenseverdier for restmengder skal utførlig begrunnes, om nødvendig med alle detaljer om den 

statistiske analyse som er benyttet.  

Ved vurdering av hvilke forbindelser som skal inngå i definisjonen av restmengder, skal det tas hensyn til 

forbindelsenes toksikologiske betydning, de mengder som vil kunne forekomme, og den praktiske 

gjennomførbarheten av analysemetodene som foreslås for kontroll og overvåking etter godkjenning. 

6.8 Foreslåtte intervaller for bruk før innhøsting, eller tilbakeholdingstider eller lagringsperioder når det 

gjelder bruk etter innhøsting 

Det skal gis en utførlig begrunnelse for forslagene. 

6.9 Beregning av potensiell og faktisk eksponering gjennom kosten og opptak på andre måter 

Det vil bli lagt vekt på beregning av realistiske prognoser for inntak gjennom næringsmidler og fôr. Dette 

kan skje trinnvis slik at det oppnås stadig mer realistiske prognoser for inntaket. Dersom det er relevant, kan 

andre eksponeringskilder, f.eks. restmengder som stammer fra bruk av legemidler eller veterinærpreparater, 

tas i betraktning. 

6.10 Sammendrag og vurdering av restmengders atferd 

Det skal utarbeides et sammendrag og utføres en vurdering av alle data framlagt i dette avsnitt i samsvar 

med retningslinjene fastsatt av vedkommende myndigheter i medlemsstatene med hensyn til formatet for 

slike sammendrag og vurderinger. Dokumentet skal inneholde en detaljert og kritisk vurdering av disse 

dataene i sammenheng med relevante kriterier og retningslinjer for vurdering og beslutning, med særlig vekt 

på potensiell eller faktisk risiko for mennesker og dyr samt på datagrunnlagets omfang, kvalitet og 

pålitelighet. 

Den toksikologiske betydning av alle metabolitter hos andre dyr enn pattedyr skal vurderes. 

Det skal utarbeides en skjematisk oversikt over stoffskifteveiene i planter og dyr, med en kort forklaring av 

fordelingen og de kjemiske forandringene som forekommer. 

7. Skjebne og atferd i miljøet 

Innledning 

i) De inngitte opplysningene skal, sammen med opplysningene om ett eller flere preparater som 

inneholder det aktive stoffet, være tilstrekkelige til at det kan foretas en vurdering av det aktive stoffets 

skjebne og atferd i miljøet og av arter utenfor målgruppen som kan risikere å bli eksponert for det 

aktive stoffet, dets metabolitter samt nedbrytings- og reaksjonsprodukter, dersom de har toksikologisk 

eller miljømessig betydning.   
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ii) Opplysningene som inngis om det aktive stoffet, bør sammen med andre relevante opplysninger samt 

de opplysninger som inngis om ett eller flere preparater som inneholder det, særlig være tilstrekkelige 

til å 

— treffe en beslutning om hvorvidt det aktive stoffet kan godkjennes, 

— fastsette relevante vilkår eller begrensninger forbundet med godkjenning, 

— plassere det aktive stoffet i en fareklasse, 

— fastsette piktogrammer, varselord og relevante fare- og sikkerhetssetninger for vern av miljøet, som 

skal påføres emballasjen (beholdere), 

— beregne hvilken spredning, skjebne og atferd i miljøet det aktive stoffet og dets relevante 

metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter vil ha, samt de tilsvarende tidsforløp, 

— bestemme arter og populasjoner utenfor målgruppen som farene øker for på grunn av mulig 

eksponering, og  

— identifisere tiltak som er nødvendige for å minimere forurensning av miljøet og innvirkningen på 

arter utenfor målgruppen. 

iii) Det skal gis en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av materialet som er brukt, som fastsatt i nr. 1.11. 

Dersom prøvingen utføres ved bruk av et aktivt stoff, skal det materialet som benyttes, ha de 

spesifikasjoner som vil bli brukt i framstillingen av preparater som skal godkjennes, med mindre det 

benyttes radioaktivt merket materiale. 

Dersom det utføres undersøkelser ved bruk av et aktivt stoff framstilt i laboratorier eller i et 

produksjonssystem ved et forsøksanlegg, må undersøkelsene gjentas med bruk av det aktive stoffet i 

teknisk form, med mindre det kan godtgjøres at det anvendte analysestoffet i hovedsak er det samme 

når det gjelder miljøprøving og miljøvurdering. 

iv) Dersom det benyttes et radioaktivt merket analysestoff, skal merkingen av dette være plassert på steder 

(ett eller flere etter behov) som gjør det mulig å klarlegge stoffskifte- og nedbrytingsveiene og 

undersøke spredningen av det aktive stoffet og dets metabolitter, reaksjons- og nedbrytingsprodukter i 

miljøet.  

v) Det kan være nødvendig å utføre atskilte undersøkelser av metabolitter eller nedbrytings- eller 

reaksjonsprodukter dersom disse produktene kan utgjøre en relevant risiko for organismer utenfor 

målgruppen eller for vann-, jord- og luftkvaliteten, og dersom virkningene av dem ikke kan vurderes 

ved hjelp av de tilgjengelige resultatene fra undersøkelsene av det aktive stoffet. Før slike under-

søkelser utføres, skal det tas hensyn til opplysningene fra avsnitt 5 og 6.  

vi) Dersom det er relevant, bør forsøkene utformes og dataene analyseres ved bruk av egnede statistiske 

metoder. 

Det skal gis fullstendige opplysninger om den statistiske analysen (f.eks. skal alle punktestimater angis 

med konfidensintervaller, og nøyaktige p-verdier skal angis i stedet for opplysningen signifikant/ikke-

signifikant). 

7.1 Skjebne og atferd i jord 

Alle relevante opplysninger om typen av og egenskapene ved jord brukt i undersøkelsene, herunder pH, 

innhold av organisk karbon, kationbytteevne, partikkelstørrelsesfordeling og vannbindingsevne ved pF = 0 

og pF = 2,5 skal rapporteres i samsvar med ISO eller andre internasjonale standarder.  

Den mikrobielle biomasse av jord brukt til nedbrytingsundersøkelser i laboratorium skal bestemmes like før 

undersøkelsen begynner og etter at den er avsluttet. 

Det anbefales i så stor grad som mulig å bruke den samme jorden gjennom alle laboratorieundersøkelser av 

jord. 

Jord som brukes til nedbrytings- eller mobilitetsundersøkelser skal velges slik at den gir et representativt 

tverrsnitt av den jorden som er typisk for de ulike regionene i Den europeiske union der det aktive stoffet 

blir brukt eller forventes brukt, og må 

— ha et innhold av organisk karbon på ulike nivåer, ulik partikkelstørrelsesfordeling og ulike pH-verdier,  
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— dersom nedbrytingen og mobiliteten på grunnlag av andre opplysninger forventes å være pH-avhengig 

(f.eks. løselighet og hydrolysehastighet, nr. 2.7 og 2.8), dekke følgende pH-områder: 

— 4,5-5,5 

— 6-7 og 

— 8 (ca.). 

Jorden som brukes, skal så vidt mulig være nettopp samlet inn. Dersom bruk av lagret jord er uunngåelig, 

skal den oppbevares hensiktsmessig utført riktig i et begrenset tidsrom og under bestemte og rapporterte 

forhold. Jord som er lagret i lengre tid, kan bare brukes til adsorpsjons-/desorpsjonsundersøkelser. 

Den jorden som velges for å starte undersøkelsen, bør ikke ha ekstreme egenskaper når det gjelder 

parametere som partikkelstørrelsesfordeling, innhold av organisk karbon og pH. 

Jorden bør samles inn og håndteres i samsvar med ISO 10381-6 (Jordkvalitet — Prøvetaking — Retnings-

linjer for innsamling, håndtering og oppbevaring av jord til vurdering av mikrobielle prosesser i 

laboratorier). Alle avvik skal rapporteres og begrunnes. 

Feltundersøkelser skal utføres under forhold som ligger så nær opp til vanlig landbrukspraksis som mulig, 

på jordtyper og under klimatiske forhold som gir et representativt tverrsnitt av de(t) område(r) der det aktive 

stoffet skal brukes. Værforholdene skal rapporteres i de tilfeller der det er utført feltundersøkelser. 

7.1.1 N e d b r y t i n g s v e i  o g  - h a s t i g h e t  

7.1.1.1 Ned b ry t i ng sve i  

Forsøkenes formål 

De data og opplysninger som innhentes, bør sammen med andre relevante data og opplysninger være 

tilstrekkelige til å 

— bestemme, når dette er mulig, den relative betydningen av de typer prosesser som er involvert (balanse 

mellom kjemisk og biologisk nedbryting), 

— bestemme de enkeltbestanddeler som på ethvert tidspunkt utgjør mer enn 10 % av den mengden aktivt 

stoff som er tilført, herunder, dersom det er mulig, ikke-ekstraherbare restmengder, 

— bestemme om mulig også enkeltbestanddeler som utgjør mindre enn 10 % av den mengden aktivt stoff 

som er tilført, 

— fastslå de relative mengdene av bestanddeler som forekommer (massebalanse) og 

— gjøre det mulig å bestemme den aktuelle restmengden i jord som arter utenfor målgruppen blir eller kan 

bli eksponert for. 

Dersom det vises til ikke-ekstraherbare restmengder, bestemmes disse som kjemiske stoffer som stammer 

fra plantevernmidler brukt i samsvar med god landbrukspraksis som ikke kan ekstraheres ved hjelp av 

metoder som ikke i betydelig grad endrer disse restmengdenes kjemiske identitet. Disse ikke-ekstraherbare 

restmengder antas ikke å omfatte fragmenter dannet via stoffskifteveier som fører til naturlige produkter. 

7.1.1.1.1  Aerob nedbryting 

Forhold som krever forsøk 

Nedbrytingsveien eller -veiene skal alltid rapporteres unntatt når arten og bruken av preparater som 

inneholder det aktive stoffet, utelukker forurensning av jord, f.eks. bruk på lagrede produkter eller 

behandling av trær for å lege sår. 

Forsøksvilkår 

Nedbrytingsveien eller -veiene må rapporteres for én jordtype.  
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De oppnådde resultater skal angis i form av skjematiske tegninger som viser aktuelle veier, og i form av 

balanseskjemaer som viser fordelingen av radioaktivt merket materiale som funksjon av tiden, f.eks. mellom 

— aktivt stoff, 

— CO2, 

— andre flyktige forbindelser enn CO2, 

— individuelle, identifiserte omdanningsprodukter, 

— ekstraherbare stoffer som ikke er identifisert, og 

— ikke-ekstraherbare restmengder i jord. 

Undersøkelsen av nedbrytingsveier skal omfatte alle mulige trinn for å beskrive og kvantifisere ikke-

ekstraherbare restmengder dannet etter 100 dager når de overstiger 70 % av den anvendte dosen av det 

aktive stoffet. De teknikker og den metodikk som anvendes, velges best ut i hvert enkelt tilfelle. Dersom 

sammensetningene ikke beskrives, skal det gis en begrunnelse. 

Varigheten av undersøkelsen er vanligvis 120 døgn, unntatt dersom mengdene av ikke-ekstraherbare 

restmengder og CO2 etter et kortere tidsrom kan overføres til 100 døgn på en pålitelig måte.  

Retningslinjer for forsøket 

SETAC — Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides(1). 

7.1.1.1.2  Tilleggsundersøkelser 

— Anaerob nedbryting 

Forhold som krever forsøk 

En anaerob nedbrytingsundersøkelse skal rapporteres med mindre det kan godtgjøres at de plantevern-

midler som inneholder det aktive stoffet, sannsynligvis ikke vil bli brukt under anaerobe forhold. 

Forsøksvilkår og -retningslinjer 

Bestemmelsene fastsatt i tilsvarende ledd i nr. 7.1.1.1.1 får anvendelse. 

— Fotolyse i jord 

Forhold som krever forsøk 

En undersøkelse av fotolyse i jord skal rapporteres med mindre det kan godtgjøres at avsetning av det 

aktive stoffet ved jordoverflaten sannsynligvis ikke vil forekomme. 

Retningslinjer for forsøket 

SETAC — Procedures for assessing the Environmental fate and ecotoxicity of pesticides. 

7.1.1.2 N e d b r y t i n g s h a s t i g h e t  

7.1.1.2.1  Laboratorieundersøkelser 

Forsøkenes formål 

Undersøkelser av nedbryting i jord skal gi de best mulige overslag over tiden som går med til nedbryting av 

50 og 90 % (DT50lab og DT90lab) av det aktive stoffet og relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjons-

produkter under laboratorieforhold.  

  

(1) Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), 1995. Procedures for assessing the environmental fate and 

ecotoxicity of pesticides, ISBN 90-5607-002-9. 
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— Aerob nedbryting 

Forhold som krever forsøk 

Nedbrytingshastigheten i jord skal alltid rapporteres, unntatt når arten og bruken av plantevernmidler 

som inneholder det aktive stoffet, utelukker forurensning av jord, f.eks. bruk på lagrede produkter eller 

behandling av trær for å lege sår. 

Forsøksvilkår 

Den aerobe nedbrytingshastigheten til det aktive stoffet skal rapporteres i tre jordtyper i tillegg til den 

nevnt i nr. 7.1.1.1.1. 

For å undersøke temperaturens innflytelse på nedbryting, skal det utføres en tilleggsundersøkelse ved  

10 °C på en av jordprøvene brukt for nedbrytingsundersøkelsen ved 20 °C inntil det foreligger en 

validert beregningsmodell fra EU for ekstrapolering av nedbrytingshastigheter ved lave temperaturer. 

Varigheten av undersøkelsen er vanligvis 120 døgn, unntatt dersom mer enn 90 % av det aktive stoffet 

er brutt ned før nevnte tidsrom utløper. 

Fra lignende undersøkelser av tre jordtyper skal alle relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjons-

produkter rapporteres som forekommer i jord, og som på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av 

undersøkelsene utgjør mer enn 10 % av mengden av det aktive stoffet som er tilsatt, unntatt når deres 

DT50-verdier har kunnet bestemmes ut fra resultatene av nedbrytingsundersøkelsene med det aktive 

stoffet. 

Retningslinjer for forsøket 

SETAC — Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides. 

— Anaerob nedbryting 

Forhold som krever forsøk 

Et aktivt stoffs anaerobe nedbrytingshastighet skal rapporteres dersom det må utføres en anaerob 

undersøkelse i samsvar med nr. 7.1.1.1.2. 

Forsøksvilkår 

Et aktivt stoffs anaerobe nedbrytingshastighet skal undersøkes i jord brukt til den anaerobe under-

søkelsen utført i samsvar med nr. 7.1.1.1.2. 

Varigheten av undersøkelsen er vanligvis 120 døgn, unntatt dersom mer enn 90 % av det aktive stoffet 

er brutt ned før nevnte tidsrom utløper. 

Fra lignende undersøkelser av én jordtype skal alle relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjons-

produkter som forekommer i jord, og som på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av undersøkelsene 

utgjør mer enn 10 % av mengden av det aktive stoffet som er tilsatt, unntatt når deres DT50-verdier har 

kunnet bestemmes ut fra resultatene av nedbrytingsundersøkelsene med det aktive stoffet.  

Retningslinjer for forsøket 

SETAC — Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides. 

7.1.1.2.2  Feltforsøk 

— Undersøkelser av forsvinning i jord 

Forsøkets formål 

Undersøkelser av forsvinning i jord skal gi overslag over den tiden som går med før 50 og 90 % (DT50f 

og DT90f) av det aktive stoffet er forsvunnet under feltforhold. Eventuelt skal det oppgis opplysninger 

om relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter. 

Forhold som krever forsøk 

Prøvene skal utføres under forhold der DT50lab bestemt ved 20 °C og ved et vanninnhold i jorden relatert 

til en pF-verdi på 2 til 2,5 (sugetrykk) er mer enn 60 døgn.  
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Dersom plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet, er beregnet på å brukes under kalde 

klimatiske forhold, må prøvene utføres dersom DT50lab, bestemt ved 10 °C og ved et vanninnhold i 

jorden relatert til en pF-verdi på 2 til 2,5 (sugetrykk), er mer enn 90 døgn. 

Forsøksvilkår 

Det skal fortsettes med individuelle undersøkelser av en rekke representative jordprøver (vanligvis fire 

forskjellig typer) inntil > 90 % av den anvendte mengden er forsvunnet. Undersøkelsene skal høyst vare 

i 24 måneder. 

Retningslinjer for forsøket 

SETAC — Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides. 

— Undersøkelser av restmengder i jord 

Forsøkets formål 

Undersøkelser av restmengder i jord skal gi overslag over restmengdene i jord ved innhøsting eller på 

tidspunktet for såing og planting av etterfølgende vekster. 

Forhold som krever forsøk 

Undersøkelser av restmengder i jord skal rapporteres dersom DT50lab er større enn en tredel av 

tidsrommet mellom behandling og innhøsting, og dersom det er mulig at etterfølgende vekster kan 

absorbere restmengder, unntatt når restmengder i jord ved såing eller planting av en etterfølgende vekst 

med pålitelighet kan anslås ut fra dataene fra undersøkelser av spredning i jord, eller dersom det kan 

godtgjøres at disse restmengdene ikke kan være fytotoksiske eller etterlate uakseptable restmengder i 

rotasjonsvekster.  

Forsøksvilkår 

Det skal fortsettes med individuelle undersøkelser inntil innhøsting eller såing og planting av 

etterfølgende vekster med mindre > 90 % av den anvendte mengden er forsvunnet. 

Retningslinjer for forsøket 

SETAC — Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides. 

— Undersøkelser av akkumulering i jord 

Forsøkenes formål 

Forsøkene skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av muligheten for 

akkumulering av restmengder av det aktive stoffet og av relevante metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter. 

Forhold som krever forsøk 

Dersom det på grunnlag av spredning i jord fastslås at DT90f > ett år, og dersom gjentatt behandling 

planlegges, enten i samme vekstsesong eller i etterfølgende år, skal muligheten for akkumulering av 

restmengder i jord og det nivå der det oppnås en platåkonsentrasjon, undersøkes, unntatt dersom 

pålitelige opplysninger kan framskaffes ved hjelp av en beregningsmodell eller en annen hensikts-

messig vurdering. 

Forsøksvilkår 

Det skal utføres lengre feltundersøkelser på to relevante jordtyper som skal behandles med produktet 

flere ganger. 

Før søkeren gjennomfører disse undersøkelsene, skal han innhente samtykke fra vedkommende 

myndigheter med hensyn til typen undersøkelse som skal utføres. 

7.1.2 A d s o r p s j o n  o g  d e s o r p s j o n  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

De innhentede data og opplysninger bør sammen med andre relevante data og opplysninger være 

tilstrekkelige til å fastslå adsorpsjonskoeffisienten for det aktive stoffet og for relevante metabolitter, 

nedbrytings- og reaksjonsprodukter.  
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Fo rh o ld  so m krever  f o rsø k  

Undersøkelsene skal alltid rapporteres, unntatt når arten og bruken av preparater som inneholder det aktive 

stoffet, utelukker forurensning av jord, f.eks. bruk på lagrede produkter eller behandling av trær for å lege 

sår. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Undersøkelser av et aktivt stoff skal rapporteres for fire jordtyper. 

Fra lignende undersøkelser av minst tre jordtyper skal alle relevante metabolitter samt nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter rapporteres som i nedbrytingsundersøkelser i jord på et hvilket som helst tidspunkt 

utgjør mer enn 10 % av mengden av det aktive stoffet som er tilsatt. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

OECD-metode 106. 

7.1.3 M o b i l i t e t  i  j o r d  

7.1.3.1 K o l o n n e u n d e r s ø k e l s e r  

Forsøkets formål 

Forsøket skal frambringe tilstrekkelige data for å vurdere mobilitets- og utvaskingspotensialet til det aktive 

stoffet og om mulig til relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter. 

Forhold som krever forsøk 

Det skal utføres undersøkelser i fire jordtyper dersom det i forbindelse med adsorpsjons- og desorpsjons-

undersøkelsene i nr. 7.1.2 ikke er mulig å oppnå pålitelige verdier for adsorpsjonskoeffisienten. 

Retningslinjer for forsøket 

SETAC — Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides. 

7.1.3.2 K o l o n n e s t u d i e r  a v  e l d e t  r e s t m e n g d e  

Forsøkets formål 

Forsøket skal frambringe tilstrekkelige data til å anslå mobilitets- og utvaskingspotensialet til relevante 

metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter. 

Forhold som krever forsøk 

Undersøkelsene skal utføres, unntatt 

— når arten og bruken av preparater som inneholder det aktive stoffet, utelukker forurensning av jord, 

f.eks. bruk på lagrede produkter eller behandling av trær for å lege sår, eller 

— dersom det er blitt utført en egen undersøkelse av metabolitten, nedbrytings- eller reaksjonsproduktet i 

samsvar med nr. 7.1.2 eller 7.1.3.1. 

Forsøksvilkår 

Aldringstiden(e) skal bestemmes ut fra det aktive stoffets og metabolittenes nedbrytingsmønster for å sikre 

at det finnes et relevant spektrum av metabolitter på utvaskingstidspunktet. 

Retningslinjer for forsøket 

SETAC — Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides. 

7.1.3.3 L y s i m e t e r u n d e r s ø k e l s e r  e l l e r  u n d e r s ø k e l s e r  a v  u t v a s k i n g  i  f e l t  

Forsøkenes formål 

Forsøket skal frambringe data om 

— mobilitet i jord,  
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— potensialet for utvasking til grunnvann, 

— muligheten for spredning i jord. 

Forhold som krever forsøk 

Det kreves en ekspertvurdering for å avgjøre om det bør utføres lysimeterundersøkelser eller undersøkelser 

av utvasking i felt, der det tas hensyn til resultatene fra nedbrytingsundersøkelser og andre mobilitetsunder-

søkelser og den antatte miljømessige konsentrasjonen i grunnvannet (PECGW), beregnet i samsvar med 

avsnitt 9 i vedlegg til forordning (EF) nr. 545/2011. Typen undersøkelse som skal utføres, og vilkårene for 

den skal drøftes med vedkommende myndigheter. 

Forsøksvilkår 

Det kreves en omhyggelig utforming av både eksperimentelle installasjoner og individuelle undersøkelser 

for å sikre at resultatene som oppnås, kan brukes for vurderingsformål. Undersøkelsene skal omfatte de 

verst tenkelige realistiske vilkår, der det tas hensyn til jordtype, klimatiske forhold, dosering samt hyppighet 

og tidsrom for behandlingen. 

Sigevann fra jordkolonner skal analyseres med passende mellomrom, mens restmengder i plantemateriale skal 

bestemmes ved innhøsting. Restmengder i jordprofilen i minst fem lag skal bestemmes ved avslutningen av 

forsøksarbeidet. Prøvetaking av plantemateriale og jord skal unngås så lenge forsøket pågår (bortsett fra 

innhøsting i samsvar med vanlig landbrukspraksis), ettersom dette vil påvirke utvaskingsforholdene. 

Nedbør og jord- og lufttemperatur skal registreres med jevne mellomrom (minst én gang i uken). 

— Lysimeterundersøkelser 

Forsøksvilkår 

Minstedybden for lysimetere skal være 100 cm, og største dybde skal være 130 cm. Jordkjernene skal 

være urørt. Jordtemperaturene skal tilsvare dem som forekommer ute i marken. Om nødvendig må det 

vannes ekstra for å sikre optimal plantevekst og for å sikre at mengden av infiltrasjonsvann er den 

samme som i de regioner det søkes godkjenning for. Dersom jorden må bearbeides i løpet av under-

søkelsen av landbruksmessige grunner, må dette ikke skje dypere enn 25 cm. 

— Undersøkelse av utvasking i felt 

Forsøksvilkår 

Det skal inngis opplysninger om grunnvannsspeilet i forsøksfeltene. Dersom det observeres sprekker i 

jorden i løpet av undersøkelsen, skal det gis en detaljert beskrivelse av dette. 

Antallet innretninger for vannprøvetaking og deres plassering skal vurderes nøye. Plasseringen av disse 

innretningene i jorden skal ikke medføre dannelse av foretrukne strømningsveier. 

Retningslinjer for forsøket 

SETAC — Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides. 

7.2 Skjebne og atferd i vann og luft 

F o r s ø k e n e s  f o r m å l  

De opplysninger og data som framlegges, skal sammen med opplysningene og dataene som framlegges for 

ett eller flere preparater som inneholder det aktive stoffet, og andre relevante opplysninger være tilstrek-

kelige til å fastslå eller muliggjøre vurdering av 

—  persistens i vannsystemer (bunnsediment og vann, herunder suspenderte partikler), 

—  i hvilken grad vann, sedimentorganismer og luft står i fare, 

—  muligheten for forurensning av overflatevann og grunnvann.  
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7.2.1 Ned b r yt i n gs v ei  o g  -h as t i gh et  i  ak va t i sk e  s ys t em er  ( s om ik k e  om fa t t es  av  n r .  2 .9 )  

F o r s ø k e n e s  f o r m å l  

De data og opplysninger som legges fram, bør sammen med andre relevante data og opplysninger være 

tilstrekkelige til å 

— bestemme den relative betydningen av de typer prosesser som er involvert (balanse mellom kjemisk og 

biologisk nedbryting), 

— bestemme, om mulig, de enkeltbestanddeler som forekommer, 

— fastslå de relative mengdene av bestanddelene som forekommer, og deres fordeling som henholdsvis 

vann, herunder suspenderte partikler, og sediment, og 

— gjøre det mulig å bestemme den aktuelle restmengde som arter utenfor målgruppen blir eller kan bli 

eksponert for.  

7.2.1.1 N e d b r y t i n g  v e d  h y d r o l y s e  

Forhold som krever forsøk 

Forsøket skal alltid utføres på relevante metabolitter og nedbrytings- og reaksjonsprodukter som på noe 

tidspunkt utgjør mer enn 10 % av den mengden aktivt stoff som er tilsatt, med mindre det foreligger 

tilstrekkelige opplysninger om deres nedbryting fra forsøket utført i samsvar med nr. 2.9.1. 

Forsøksvilkår og -retningslinjer 

Bestemmelsene fastsatt i tilsvarende ledd i nr. 2.9.1 får anvendelse. 

7.2.1.2 F o t o k j e m i s k  n e d b r y t i n g  

Forhold som krever forsøk 

Forsøket skal alltid utføres på relevante metabolitter og nedbrytings- og reaksjonsprodukter som på noe 

tidspunkt utgjør mer enn 10 % av den mengden aktivt stoff som er tilsatt, med mindre det foreligger 

tilstrekkelige opplysninger om deres nedbryting fra forsøket utført i samsvar med nr. 2.9.2 og 2.9.3. 

Forsøksvilkår og -retningslinjer 

Bestemmelsene fastsatt i tilsvarende ledd i nr. 2.9.2 og 2.9.3 får anvendelse. 

7.2.1.3 B i o l o g i s k  n e d b r y t i n g  

7.2.1.3.1 «God biologisk nedbrytbarhet» 

Forhold som krever forsøk 

Forsøket skal alltid utføres, med mindre det ikke kreves etter del 4 i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 1272/2008. 

Retningslinjer for forsøket 

Metode C 4 i forordning (EF) nr. 440/2008. 

7.2.1.3.2  Vann-/sedimentundersøkelse 

Forhold som krever forsøk 

Forsøket skal alltid rapporteres, med mindre det kan godtgjøres at forurensning av overflatevann ikke vil 

forekomme. 

Retningslinjer for forsøket 

SETAC — Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides. 

7.2.1.4 N e d b r y t i n g  i  d e n  m e t t e d e  s o n e n  

Forhold som krever forsøk 

Omdanningshastigheter for aktive stoffer og for relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter i 

den mettede sonen kan gi nyttige opplysninger om disse stoffenes skjebne i grunnvannet.  
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Forsøksvilkår 

Det kreves en ekspertvurdering for å avgjøre om disse opplysningene er nødvendige. Før disse under-

søkelsene gjennomføres, skal søkeren innhente vedkommende myndigheters samtykke med hensyn til type 

undersøkelse som skal utføres. 

7.2.2 N e d b r y t i n g s v e i  o g  - h a s t i g h e t  i  l u f t  ( s o m  i k k e  o m f a t t e s  a v  n r .  2 . 1 0 )  

Hensiktsmessige retningslinjer finnes i rapporten utarbeidet av FOCUS(1) arbeidsgruppe for plantevern-

midler i luft: «PESTICIDES IN AIR: CONSIDERATIONS FOR EXPOSURE ASSESSMENT (2008)». 

7.3 Definisjon av restmengde 

På bakgrunn av den kjemiske sammensetningen av restmengder som forekommer i jord, vann eller luft som 

følge av bruk eller foreslått bruk av et plantevernmiddel som inneholder et aktivt stoff, skal det inngis et 

forslag til bestemmelse av restmengde der det tas hensyn til både det innhold som er funnet, og til den 

toksikologiske og miljømessige betydning. 

7.4 Overvåkingsdata 

Overvåkingsdata som foreligger om skjebnen og atferden til det aktive stoffet samt til relevante metabo-

litter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter, skal rapporteres. 

8. Økotoksikologiske undersøkelser 

Innledning 

i) De inngitte opplysningene skal, sammen med opplysningene om ett eller flere preparater som 

inneholder det aktive stoffet, være tilstrekkelige til at det kan foretas en vurdering av det aktive stoffets 

innvirkning på både plante- og dyrearter utenfor målgruppen som kan risikere å bli eksponert for det 

aktive stoffet, dets metabolitter og nedbrytings- og reaksjonsprodukter, dersom de har toksikologisk 

eller miljømessig betydning. Virkningen kan skyldes en enkelt, langvarig eller gjentatt eksponering og 

kan være reversibel eller irreversibel. 

ii) Opplysningene som gis om det aktive stoffet, skal sammen med andre relevante opplysninger og 

opplysninger som legges fram om ett eller flere preparater som inneholder det aktive stoffet, særlig 

være tilstrekkelige til å 

— treffe en beslutning om hvorvidt mikroorganismen kan godkjennes, 

— fastsette relevante vilkår eller begrensninger forbundet med godkjenning, 

— foreta en vurdering av korttids- eller langtidsrisiko for arter utenfor målgruppen — populasjoner, 

samfunn og prosesser, alt etter hva som er relevant, 

— plassere det aktive stoffet i en fareklasse, 

— fastsette hvilke forholdsregler som må treffes for å verne arter utenfor målgruppen, og 

— fastsette piktogrammer, varselord og relevante fare- og sikkerhetssetninger for vern av miljøet, 

som skal påføres emballasjen (beholdere). 

iii) Det er nødvendig å rapportere alle potensielle skadevirkninger påvist ved økotoksokologiske rutine-

undersøkelser, og dersom vedkommende myndigheter krever det, gjennomføre og rapportere om til-

leggsundersøkelser som kan være nødvendige for å analysere sannsynlige virkemåter og vurdere 

betydningen av disse virkningene. Alle tilgjengelige biologiske data og opplysninger som er relevante 

for vurderingen av det aktive stoffets økotoksikologiske profil, skal rapporteres. 

iv) Opplysninger om skjebne og atferd i miljøet framskaffet og framlagt i samsvar med nr. 7.1-7.4, og om 

nivåer av restmengder i planter utarbeidet og framlagt i samsvar med avsnitt 6, er sentrale når det 

gjelder å vurdere virkningene på arter utenfor målgruppen, fordi de sammen med opplysninger om 

preparatets art og bruksmåte bestemmer arten og omfanget av den potensielle eksponeringen. 

Toksikokinetiske og toksikologiske undersøkelser og opplysninger framlagt i samsvar med nr. 5.1-5.8 gir 

viktige opplysninger om toksisitet for virveldyrarter og om de mekanismer som er berørt.  

  

(1) Forum for the Co-ordination of pesticide fate models and their use. 



Nr. 35/280 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

v) Dersom det er relevant, bør forsøkene utformes og dataene analyseres ved bruk av egnede statistiske 

metoder. Det skal gis fullstendige opplysninger om den statistiske analysen (f.eks. skal alle punktes-

timater angis med konfidensintervaller, og nøyaktige p-verdier skal angis i stedet for opplysningen 

signifikant/ikke-signifikant). 

Forsøksstoff 

vi) Det skal gis en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av materialet som er brukt, som fastsatt i nr. 1.11. 

Dersom forsøket utføres ved bruk av et aktivt stoff, skal materialet som benyttes, ha de spesifikasjoner 

som vil bli brukt i framstillingen av preparater som skal godkjennes, unntatt dersom det benyttes 

radioaktivt merket materiale.  

vii) Dersom det utføres undersøkelser ved bruk av et aktivt stoff framstilt i laboratorier eller i et 

produksjonssystem ved et forsøksanlegg, skal undersøkelsene gjentas med bruk av det aktive stoffet i 

teknisk form, med mindre det kan godtgjøres at det anvendte analysestoffet i hovedsak er det samme 

når det gjelder miljøtoksikologisk prøving og miljøvurdering. Ved tvil skal det framlegges hensikts-

messige overførbarhetsundersøkelser som kan danne grunnlag for en beslutning om det er nødvendig å 

gjenta undersøkelsene. 

viii) Ved undersøkelser der doseringen strekker seg over tid, skal doseringen fortrinnsvis skje med samme 

vareparti av det aktive stoffet dersom stoffets stabilitet gjør dette mulig. 

ix) Dersom det i en undersøkelse brukes forskjellige doser, skal forholdet mellom dose og skadevirkning 

oppgis. 

x) For alle fôringsundersøkelser skal gjennomsnittlig oppnådd dose rapporteres, herunder om mulig dose 

i mg/kg kroppsvekt. Dersom doseringen skjer gjennom fôret, skal analyseforbindelsen fordeles jevnt i 

fôret. 

xi) Det kan være nødvendig å utføre atskilte undersøkelser av metabolitter eller nedbrytings- eller reak-

sjonsprodukter dersom disse produktene kan utgjøre en relevant risiko for arter utenfor målgruppen, 

og dersom virkningene av dem ikke kan vurderes ved hjelp av de tilgjengelige resultatene fra under-

søkelsene av det aktive stoffet. Før slike undersøkelser utføres, skal opplysninger fra avsnitt 5, 6 og 7 

tas i betraktning. 

Forsøksorganismer 

xii) For å gjøre det lettere å vurdere betydningen av resultatene som oppnås, herunder beregningen av 

iboende giftighet og faktorer som påvirker giftigheten, bør det i de ulike giftighetsforsøkene, for hver 

art som undersøkes, om mulig benyttes individer fra samme stamme (eller med samme attesterte 

opprinnelse). 

8.1 Virkninger på fugler 

8.1.1 A k u t t  o r a l  g i f t i g h e t  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket bør i størst mulig utstrekning gi LD50-verdier, dødelig terskeldose, respons- og gjenfinningstid 

samt NOEL, og det skal omfatte relevante patologiske funn av betydning. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Mulige virkninger av det aktive stoffet på fugler skal undersøkes, med mindre det aktive stoffet er beregnet 

brukt bare i preparater som utelukkende skal brukes i lukkede rom (f.eks. i veksthus eller i nærings-

middellagre). 

F o r s ø k s v i l k å r  

Det aktive stoffets akutte orale giftighet skal bestemmes for en vaktelart (japansk vaktel Coturnix coturnix 

japonica eller virginiavaktel Colinus virginianus)) eller stokkand (Anas platyrhynchos). Den høyeste dosen 

som brukes i forsøkene, skal ikke overstige 2 000 mg/kg kroppsvekt. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

SETAC — Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides.  
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8.1.2 K o r t t i d s g i f t i g h e t  i  f ô r  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal gjøre det mulig å bestemme korttidsgiftighet i fôr (LC50-verdier, laveste dødelige kon-

sentrasjon (LLC), om mulig konsentrasjoner uten observert virkning (NOEC) samt respons- og gjenfinning-

stid), og det bør omfatte relevante betydelige patologiske funn. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det aktive stoffets giftighet i fôr (fem dager) for fugler skal alltid undersøkes for én art, med mindre 

opplysningene gjelder en undersøkelse utført i samsvar med bestemmelsene i nr. 8.1.3. Forsøket skal utføres 

på enda en art dersom akutt oral NOEL er ≤ 500 mg/kg kroppsvekt, eller dersom korttids-NOEC er  

< 500 mg/kg fôr.  

F o r s ø k s v i l k å r  

Den første arten som skal undersøkes, skal enten være en vaktelart eller stokkand. Dersom enda en art skal 

undersøkes, skal den ikke være beslektet med den første arten som er undersøkt. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøket skal utføres i samsvar med OECD-metode 205. 

8.1.3 S u b k r o n i s k  g i f t i g h e t  o g  r e p r o d u k s j o n  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket bør gi det aktive stoffets subkroniske giftighet og reproduksjonstoksisitet for fugler. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det aktive stoffets subkroniske giftighet og reproduksjonstoksisitet for fugler skal undersøkes, med mindre 

det kan godtgjøres at vedvarende eller gjentatt eksponering av voksne individer eller eksponering av 

redeplasser i rugeperioden sannsynligvis ikke vil forekomme. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøket skal utføres i samsvar med OECD-metode 206. 

8.2 Virkninger på vannorganismer 

Det skal framlegges data fra forsøkene nevnt i nr. 8.2.1, 8.2.4 og 8.2.6 for hvert aktivt stoff, selv når det ikke 

er forventet at plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet, kan nå overflatevann under de planlagte 

bruksvilkår. Disse dataene kreves for klassifisering av det aktive stoffet i henhold til bestemmelsene i del 4 i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

Data som rapporteres, skal underbygges med analysedata om konsentrasjoner av analysestoffet i forsøks-

mediene.  

8.2.1 A k u t t  g i f t i g h e t  f o r  f i s k  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket bør gi akutt giftighet (LC50) og detaljer om observerte virkninger.  

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Forsøket skal alltid utføres. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Det aktive stoffets akutte giftighet skal bestemmes for regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) og for en 

varmekjær fiskeart. I tilfeller der det skal utføres forsøk for metabolitter, nedbrytings- eller reaksjonsprodukter, 

skal arten som benyttes, være den mest følsomme av de to artene som benyttes i forsøket med eksponering for 

det aktive stoffet. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøket skal utføres i samsvar med vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode C 1.  
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8.2.2 K r o n i s k  g i f t i g h e t  f o r  f i s k  

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det skal utføres en undersøkelse for kronisk giftighet med mindre det kan godtgjøres at vedvarende eller 

gjentatt eksponering av fisk er usannsynlig, eller med mindre det foreligger et egnet mikrokosmos- eller 

mesokosmosforsøk. 

Det kreves en ekspertvurdering for å avgjøre hvilket forsøk som skal utføres. Særlig når det gjelder et aktivt 

stoff der det er indikasjoner på særlig fare (i forbindelse med det aktive stoffets giftighet for fisk eller i 

forbindelse med en potensiell eksponering), skal søkeren innhente vedkommende myndigheters tillatelse 

med hensyn til typen forsøk som skal utføres. 

Et prøving av giftighet hos fisk på tidlig livsstadium kan være egnet dersom bioakkumuleringsfaktorene 

(BCF) er mellom 100 og 1 000, eller dersom det aktive stoffets EC50 er < 0,1 mg/l. 

Et livssyklusforsøk for fisk kan være egnet i tilfeller der  

— bioakkumuleringsfaktoren er høyere enn 1 000 og utskillingen av det aktive stoffet i løpet av en 

utskillingsfase på 14 dager er lavere enn 95 %, eller 

— stoffet er stabilt i vann eller sediment (DT90 > 100 dager). 

Det er ikke nødvendig å prøve kronisk giftighet på ungfisk dersom det er utført prøving av giftighet for fisk 

på tidlig livsstadium eller et livssyklusforsøk på fisk, og det er heller ikke nødvendig å prøve giftigheten for 

fisk på tidlig livsstadium dersom det er utført et livssyklusforsøk på fisk. 

8.2.2.1 P r ø v i n g  a v  k r o n i s k  g i f t i g h e t  p å  u n g f i s k  

Forsøkets formål 

Forsøket skal gjøre det mulig å bestemme virkninger på vekst, terskelverdi for dødelige virkninger eller 

observerte virkninger, NOEC og nærmere opplysninger om observerte virkninger. 

Forsøksvilkår 

Forsøket skal utføres på ung regnbueørret etter eksponering for det aktive stoffet i 28 dager. Det skal 

frambringe data om virkninger på vekst og atferd. 

8.2.2.2 P r ø v i n g  a v  g i f t i g h e t  f o r  f i s k  p å  t i d l i g  l i v s s t a d i u m  

Forsøkets formål 

Forsøket skal gjøre det mulig å bestemme virkninger på utvikling, vekst og atferd, NOEC og nærmere 

opplysninger om observerte virkninger hos fisk på tidlig livsstadium. 

Retningslinjer for forsøket 

Forsøket skal utføres i samsvar med OECD-metode 210. 

8.2.2.3 L i v s s y k l u s f o r s ø k  p å  f i s k  

Forsøkets formål 

Forsøket skal gjøre det mulig å bestemme virkninger på reproduksjonen til foreldregenerasjonen og på 

levedyktigheten til avkommet. 

Forsøksvilkår 

Før disse undersøkelsene gjennomføres, skal søkeren innhente vedkommende myndigheters samtykke med 

hensyn til type undersøkelse og forholdene undersøkelsen skal utføres under. 

8.2.3 B i o a k k u m u l e r i n g  i  f i s k  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal gjøre det mulig å bestemme bioakkumuleringsfaktorene ved likevekt (BCF), konstanter for 

opptaks- og utskillingshastighet, beregnet for hver analyseforbindelse, samt relevante sannsynlighetsgrenser.  
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F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Bioakkumuleringspotensialet til aktive stoffer, metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter som kan 

avsettes i fettvev (som log pow ≥ 3 — se nr. 2.8 eller andre relevante angivelser av bioakkumulering), skal 

undersøkes og rapporteres, med mindre det kan godtgjøres at eksponering som fører til bioakkumulering, 

sannsynligvis ikke vil forekomme. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøket skal utføres i samsvar med OECD-metode 305E. 

8.2.4 A k u t t  g i f t i g h e t  f o r  v i r v e l l ø s e  v a n n d y r  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket bør gjøre det mulig å bestemme det aktive stoffets 24-timers og 48-timers akutte giftighet, uttrykt 

som den konsentrasjon som fører til at halvparten av dyrene i en forsøksgruppe immobiliseres (EC50), samt 

om mulig høyeste konsentrasjon som ikke fører til immobilisering. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det skal alltid bestemmes akutt toksisitet for dafnier (helst Daphnia magna). Dersom de plantevernmidlene 

som inneholder det aktive stoffet, er beregnet på bruk direkte på eller i overflatevann, skal det sendes inn 

tilleggsdata for minst én representativ art fra hver av følgende grupper: vanninsekter, vannkrepsdyr (for en 

art som ikke er beslektet med Daphnia) og vannsnegler.  

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøket skal utføres i samsvar med vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode C 2. 

8.2.5 K r o n i s k  g i f t i g h e t  f o r  v i r v e l l ø s e  v a n n d y r  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket bør om mulig gjøre det mulig å bestemme EC50-verdier for virkninger som immobilisering og 

reproduksjon og høyeste konsentrasjon uten virkning på f.eks. dødelighet eller reproduksjon (NOEC), og 

nærmere opplysninger om observerte virkninger. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det skal utføres forsøk på Daphnia og på minst én representativ vanninsektart og én vannsnegleart, med 

mindre det kan godtgjøres at vedvarende og gjentatt eksponering sannsynligvis ikke vil forekomme.  

F o r s ø k s v i l k å r  

Forsøket på dafnier skal ha en varighet på 21 dager. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøket skal utføres i samsvar med OECD-metode 202, del II. 

8.2.6 V i r k n i n g e r  p å  a l g e v e k s t  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket bør gjøre det mulig å bestemme EC50-verdier for vekst og vekstrate, NOEC-verdier og nærmere 

opplysninger om observerte virkninger.  

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det aktive stoffets mulige virkninger på algevekst skal alltid rapporteres. 

For ugressmidler skal det utføres et forsøk på enda en art fra en annen taksonomisk gruppe.  

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøket skal utføres i samsvar med vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, metode C 3.  
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8.2.7 V i r k n i n g e r  p å  o r g a n i s m e r  s o m  l e v e r  i  s e d i m e n t  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal måle virkningene på overlevelse og utvikling (herunder virkninger på klekking av voksne 

individer av arten Chironomus), relevante EC50-verdier og NOEC-verdier. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Dersom data om skjebne og atferd i miljøet i henhold til avsnitt 7 viser at et aktivt stoff sannsynligvis vil 

fordeles og forbli i vannsedimentene, er det nødvendig med en ekspertvurdering for å avgjøre om det må 

utføres et forsøk med akutt eller kronisk sedimenttoksisitet. En slik ekspertvurdering bør bestemme om 

virkningene på virvelløse dyr som lever i sedimenter er sannsynlige, ved å sammenligne EC50-data for 

toksisitet for virvelløse vanndyr fra nr. 8.2.4 og 8.2.5 med data om det aktive stoffets beregnede nivåer i 

sedimenter fra data i avsnitt 9 i vedlegget til forordning (EF) nr. 545/2011. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Før disse undersøkelsene gjennomføres, skal søkeren innhente vedkommende myndigheters samtykke med 

hensyn til type undersøkelse og forholdene undersøkelsen skal utføres under. 

8.2.8 V a n n p l a n t e r  

Det skal utføres et forsøk på vannplanter for ugressmidler. 

Før disse undersøkelsene gjennomføres, skal søkeren innhente vedkommende myndigheters samtykke med 

hensyn til type undersøkelse og forholdene undersøkelsen skal utføres under. 

8.3 Virkninger på leddyr 

8.3.1 B i e r  

8.3.1.1 A k u t t  g i f t i g h e t  

Forsøkets formål 

Forsøket skal gjøre det mulig å bestemme det aktive stoffets LD50-verdi ved akutt oral toksisitet og ved 

kontakttoksisitet.  

Forhold som krever forsøk 

Potensielle virkninger på bier skal undersøkes, med mindre preparater som inneholder det aktive stoffet er 

beregnet på bruk utelukkende i situasjoner der bier sannsynligvis ikke vil bli eksponert, f.eks. 

— lagring av næringsmidler i lukkede rom, 

— ikke-systemisk frøbeising, 

— ikke-systemiske preparater til anvendelse på jord, 

— ikke-systemisk dypping av utplantede planter og løker, 

— sårbehandling av busker og trær, 

— rottegift, 

— bruk i veksthus uten bestøvere. 

Retningslinjer for forsøket 

Forsøket skal utføres i samsvar med EPPO-retningslinje 170. 

8.3.1.2 F ô r i n g s f o r s ø k  m e d  b i l a r v e r  

Forsøkets formål 

Forsøket skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere mulige risikoer som plantevernmidler kan utgjøre 

for honningbilarver.  
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Forhold som krever forsøk 

Forsøket skal utføres dersom det aktive stoffet kan opptre som en insektvekstregulator, med mindre det kan 

godtgjøres at eksponering av bilarver for det aktive stoffet sannsynligvis ikke vil forekomme. 

Retningslinjer for forsøket 

Forsøket skal utføres i samsvar med ICPBR-metoden (f.eks. P. A. Oomen, A. de Riujter and J. van der 

Steen. Method for honeybee brood feeding tests with insect growth-regulating insecticides. EPPO Bulletin, 

Volume 22, s. 613–616, 1992.) 

8.3.2 A n d r e  l e d d y r  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere det aktive stoffets giftighet (dødelighet og subletale 

virkninger) for utvalgte leddyrarter. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Virkningene på landleddyr utenfor målgruppen (f.eks. predatorer eller parasittoider på skadelige 

organismer) skal undersøkes. Opplysningene som framskaffes for disse artene, kan benyttes til også å angi 

potensiell giftighet for andre arter utenfor målgruppen som lever i samme miljø. Slike opplysninger kreves 

for alle aktive stoffer, med mindre preparater som inneholder det aktive stoffet, er beregnet på bruk 

utelukkende i situasjoner der leddyr utenfor målgruppen ikke eksponeres, f.eks. 

— lagring av næringsmidler i lukkede rom, 

— sårbehandling av busker og trær, 

— rottegift. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Forsøket skal først utføres i laboratorium på et kunstig dyrkingsmedium (f.eks. glassplate eller eventuelt 

kvartssand), med mindre andre undersøkelser klart viser skadelige virkninger. I slike tilfeller kan mer 

realistiske dyrkingsmedier benyttes. 

Det skal utføres forsøk med to følsomme standardarter, en parasittoid og en rovmidd (f.eks. Aphidius 

rhopalosiphi og Typhlodromus pyri). I tillegg skal det utføres forsøk med ytterligere to arter som er 

relevante for stoffets planlagte bruk. Om relevant bør de om mulig representere de to øvrige funksjonelle 

hovedgruppene predatorer som lever i jord og predatorer som lever på bladverk. Dersom det observeres 

virkninger hos arter som er relevante for den planlagte bruken av produktet, kan det utføres ytterligere 

utvidede laboratorieforsøk/semi-feltforsøk. Utvelgelsen av de relevante forsøksartene skal følge forslagene 

fastsatt i SETAC — Guidance document on regulatory testing procedures for pesticides with non-target 

arthropods(1). Forsøkene skal utføres med doser tilsvarende høyeste anbefalte dosering som det søkes 

godkjenning for. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøket skal eventuelt utføres i samsvar med retningslinjer tilsvarende de som minst oppfyller 

forsøkskravene angitt i SETAC — Guidance document on regulatory testing procedures for pesticides with 

non-target arthropods. 

8.4 Virkninger på meitemark 

8.4.1 A k u t t  g i f t i g h e t  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal gjøre det mulig å bestemme det aktive stoffets LC50-verdi for meitemark, om mulig høyeste 

konsentrasjon uten dødelighet og laveste konsentrasjon med 100 % dødelighet, og det skal omfatte 

virkninger på morfologi og atferd som observeres.   

  

(1) Fra Workshop European Standard Characteristics of beneficials Regulatory Testing (Escort), 28.-30. mars 1994, ISBN 0-95-

22535-2-6. 
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F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Virkningene på meitemark skal undersøkes når preparater som inneholder det aktive stoffet, brukes på jord 

eller kan forurense jord. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøket skal utføres i samsvar med vedlegg til forordning (EF) nr. 440/2008, metode C 8, giftighet for 

meitemark: forsøk på kunstig jord. 

8.4.2 S u b l e t a l e  v i r k n i n g e r  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal gjennomføres for å bestemme NOEC og virkningene på vekst, reproduksjon og atferd. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Dersom det på grunnlag av den planlagte bruken av preparater som inneholder det aktive stoffet, eller på 

grunnlag av dets skjebne og atferd i jord (DT90 > 100 dager) forventes at meitemark vedvarende eller 

gjentatt vil eksponeres for det aktive stoffet eller for betydelige mengder av metabolitter, nedbrytings- eller 

reaksjonsprodukter, er det nødvendig at en ekspert vurderer nytten av et subletalt forsøk. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Forsøket skal utføres på Eisenia foetida. 

8.5 Virkninger på mikroorganismer i jord utenfor målgruppen 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av det aktive stoffets virkning 

på mikrobiell aktivitet i jord i form av nitrogenomdanning og karbonmineralisering. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Forsøket skal utføres dersom preparater som inneholder det aktive stoffet, anvendes på jord eller kan 

forurense jorden under vanlige bruksvilkår. Når det gjelder aktive stoffer som er beregnet på bruk i jord-

steriliseringspreparater, skal undersøkelsene være slik utformet at de måler gjenfinningsprosent etter 

behandlingen. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Jorden som brukes, skal være nettopp tatt fra landbruksjord. Stedene jorden tas fra, skal i de to foregående 

år ikke ha vært behandlet med stoffer som i vesentlig grad kan endre den eksisterende mikrobepopula-

sjonens mangfold og nivå annet enn midlertidig. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

SETAC — Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides. 

8.6 Virkninger på andre organismer utenfor målgruppen (planteliv og dyreliv) som antas å være utsatt 

Det skal gis en oppsummering av tilgjengelige data fra foreløpige forsøk utført for å vurdere den biologiske 

aktiviteten og virkningen innen doseintervallet, enten de er positive eller negative, som kan gi opplysninger 

om en mulig virkning på andre plante- og dyrearter utenfor målgruppen, sammen med en kritisk vurdering 

av betydningen av en potensiell virkning på arter utenfor målgruppen. 

8.7 Virkninger på biologiske metoder for rensing av spillvann 

Virkninger på biologiske metoder for rensing av spillvann skal bestemmes og rapporteres dersom bruken av 

plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet, kan gi skadevirkninger på renseanlegg. 

9. Sammendrag og vurdering av avsnitt 7 og 8 

10. Forslag inkludert begrunnelse for forslagene til klassifisering og merking av aktive stoffer i samsvar 

med forordning (ER) nr. 1272/2008 

— Piktogram(mer)  
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— Varselord 

— Faresetninger 

— Sikkerhetssetninger. 

11.  Dokumentasjon som nevnt i del A i vedlegget til forordning (EF) nr. 545/2011, for et representativt 

plantevernmiddel 

DEL B 

MIKROORGANISMER, HERUNDER VIRUS 

Innledning 

i) Aktive stoffer er definert i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 og omfatter kjemiske stoffer og 

mikroorganismer, herunder virus. 

I denne del angis kravene til data for aktive stoffer som består av mikroorganismer, herunder virus. 

Betegnelsen «mikroorganisme» som definert i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 får anvendelse for, men 

er ikke begrenset til, bakterier, sopp, protozo, virus og viroider. 

ii) For alle mikroorganismer som det søkes om godkjenning for, skal all tilgjengelig relevant kunnskap og 

opplysninger i litteraturen framlegges. 

De viktigste og nyttigste opplysningene framskaffes ved karakterisering og identifikasjon av en mikroorganisme. 

Denne type opplysninger finnes i avsnitt 1-3 (identitet, biologiske egenskaper og tilleggsopplysninger), som 

danner grunnlaget for en vurdering av mikroorganismens virkninger på menneskers helse og miljøet. 

Det kreves normalt ferske data fra konvensjonelle toksikologiske og/eller patologiske forsøk med forsøksdyr, 

med mindre søkeren på grunnlag av tidligere opplysninger kan godtgjøre at bruken av mikroorganismer under de 

foreslåtte vilkår ikke har noen skadelige virkninger på menneskers eller dyrs helse eller på grunnvannet, og heller 

ikke noen uakseptabel innvirkning på miljøet. 

iii) I påvente av spesifikke internasjonale retningslinjer skal opplysningene som kreves, framskaffes i samsvar med 

de tilgjengelige retningslinjene for forsøk godkjent av vedkommende myndighet (f.eks. USEPA-retnings-

linjene(1); der det er relevant, bør retningslinjene for forsøk beskrevet i del A i vedlegget tilpasses slik at de egner 

seg for mikroorganismer. Forsøkene skal foretas på levedyktige og eventuelt ikke-levedyktige mikroorganismer 

og omfatte en blindprøve som kontroll. 

iv) Ved forsøk skal det gis en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av materialet som er brukt og dets urenheter i 

samsvar med nr. 1.4. Materialet skal svare til spesifikasjonen som vil bli brukt ved produksjon av de preparatene 

som skal godkjennes. 

Dersom det utføres undersøkelser med mikroorganismer framstilt i laboratorier eller i et produksjonssystem ved 

et forsøksanlegg, skal undersøkelsene gjentas med mikroorganismer i teknisk form, med mindre det kan 

godtgjøres at analysestoffet i hovedsak er det samme når det gjelder prøving og vurdering. 

v) Dersom mikroorganismene er genmodifisert, skal det framlegges en kopi av miljørisikovurderingen angitt i 

artikkel 48 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

vi) Dersom det er relevant, skal dataene analyseres ved hjelp av egnede statistiske metoder. Det skal gis fullstendige 

opplysninger om den statistiske analysen (f.eks. skal alle punktestimater angis med konfidensintervaller, og 

nøyaktige p-verdier skal angis i stedet for opplysningen signifikant/ikke-signifikant).  

  

(1) USEPA Microbial Pesticide Test Guidelines, OPPTS Series 885, februar1996. 
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vii) Ved undersøkelser der doseringen strekker seg over tid, skal doseringen fortrinnsvis skje med samme vareparti 

av mikroorganismen dersom deres stabilitet gjør dette mulig. 

Dersom undersøkelsene ikke utføres med samme parti av mikroorganismen, skal likheten mellom de ulike 

partiene angis. 

Dersom det i en undersøkelse brukes forskjellige doser, skal forholdet mellom dose og skadevirkning oppgis. 

viii) Dersom det er kjent at den plantevernmessige virkningen skyldes restvirkningen av et toksin eller en metabolitt, 

eller dersom det ventes betydelige restmengder av toksiner eller metabolitter som ikke skyldes virkningen av det 

aktive stoffet, skal det framlegges dokumentasjon for toksinet eller metabolitten i samsvar med del A i dette 

vedlegg. 

1. Mikroorganismens identitet 

Identifikasjonen gir sammen med karakteriseringen de viktigste opplysningene om mikroorganismen og er 

derfor en vesentlig del av beslutningsgrunnlaget. 

1.1 Søker 

Søkerens navn og adresse skal oppgis, samt navn, stilling, telefon- og telefaksnummer til en kontaktperson. 

Dersom søkeren i tillegg har et kontor, en agent eller en representant i den medlemsstaten som søknaden om 

oppføring i vedlegg I er sendt til, eller, dersom dette ikke er tilfellet, i den rapporterende medlemsstaten 

utpekt av Kommisjonen, skal navnet og adressen til det lokale kontoret, den lokale agenten eller den lokale 

representanten oppgis sammen med navn, stilling, telefon- og faksnummer til kontaktpersonen. 

1.2. Produsent 

Navnet og adressen til produsenten(e) av mikroorganismen skal oppgis sammen med navnet og adressen til hvert 

anlegg som framstiller mikroorganismen. Det må oppgis en kontaktadresse (helst en sentral adresse, med navn og 

telefon- og telefaksnummer) som ajourførte opplysninger skal sendes til, og som vil besvare eventuelle 

forespørsler om framstillingsteknologi og -prosesser og om produktets kvalitet (herunder eventuelt om de enkelte 

partier). Dersom produsentens lokalisering eller antall produsenter endres etter at mikroorganismen er godkjent, 

skal de opplysningene som kreves, meddeles Kommisjonen og medlemsstatene på ny. 

1.3 Navn og artsbeskrivelse, karakterisering av stamme 

i) Mikroorganismen skal være deponert i en internasjonalt godkjent kultursamling. Deponeringsnummeret 

skal oppgis, og opplysninger om samlingen framlegges. 

ii) Hver mikroorganisme som omfattes av søknaden, skal identifiseres og navngis på artsnivå. Vitenskapelig 

navn og taksonomisk gruppe, dvs. familie, slekt, art, stamme, serotype, patovar eller enhver annen 

benevnelse som er relevant for mikroorganismen, må oppgis. 

Det skal opplyses om mikroorganismen er 

— av en art som er naturlig forekommende eller ikke i det området der organismen er planlagt brukt, 

— en villtype, 

— en spontan eller indusert mutant, 

— modifisert ved hjelp av metodene beskrevet i del 2 i vedlegg IA og i vedlegg IB til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF(1).  

  

(1) EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1. 
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I de to sistnevnte tilfellene skal det gis opplysninger om alle kjente forskjeller mellom den modifiserte 

mikroorganismen og den ville foreldrestammen. 

iii) Den beste tilgjengelige teknologi skal brukes til å identifisere og karakterisere mikroorganismen på 

stammenivå. Det skal gis opplysninger om de forsøksmetoder og kriterier som er brukt ved identifika-

sjonen (f.eks. morfologi, biokjemi, serologi, molekylær identifikasjon). 

iv) Eventuelle vanlige navn eller alternative og utgåtte navn samt kodenavn som er benyttet under utviklin-

gen, skal oppgis. 

v) Slektskap med kjente sykdomsframkallende stoffer skal angis. 

1.4 Spesifikasjon av materiale som brukes i framstillingen av preparater 

1.4.1 I n n h o l d  a v  m i k r o o r g a n i s m e n  

Laveste og høyeste tillatte innhold av mikroorganismen i materialet som er brukt til produksjon av preparater, 

skal angis. Innholdet skal uttrykkes i egnede enheter, f.eks. antall aktive enheter per volum- eller vektenhet 

eller på en hvilken som helst annen måte som er relevant for mikroorganismen. 

Dersom opplysningene som gis, gjelder et produksjonssystem ved et forsøksanlegg, skal opplysningene gis på 

nytt til Kommisjonen og medlemsstatene når metodene og framgangsmåtene for produksjon i industriell skala 

har stabilisert seg, dersom produksjonsendringer har ført til endringer i renhetsgraden. 

1.4.2 T y p e  o g  i n n h o l d  a v  u r e n h e t e r ,  t i l s e t n i n g s s t o f f e r  o g  f o r u r e n s e n d e  m i k r o -

o r g a n i s m e r  

plantevernmidler bør så sant det er mulig ikke inneholde forurensende stoffer (herunder forurensende 

mikroorganismer). Vedkommende myndighet bør på grunnlag av en risikovurdering fastsette nivå og type av 

akseptable forurensende stoffer. 

Såfremt det er mulig og hensiktsmessig, skal alle forurensende mikroorganismer identifiseres, og høyeste 

tillatte innhold angis i den egnede enhet. Opplysningene om identitet skal om mulig framlegges i samsvar 

med nr. 1.3 i del B i dette vedlegget. 

Relevante metabolitter (dvs. metabolitter som kan representere en risiko for menneskers helse og/eller 

miljøet) som det er kjent at mikroorganismen danner, skal identifiseres og karakteriseres for mikroorganis-

mens forskjellige tilstander eller vekststadier (se nr. viii) i innledningen til denne del).  

Dersom det er relevant, skal det gis detaljerte opplysninger om alle bestanddeler, f.eks. kondensater, 

dyrkingsmedium osv. 

Når det gjelder kjemiske urenheter som er av betydning for menneskers helse og/eller miljøet, skal identitet 

og høyeste tillatte innhold oppgis, i egnede enheter. 

For tilsetningsstoffer skal identitet og innhold angis i g/kg.  

Kjemiske stoffer som f.eks. tilsetningsstoffer skal identifiseres som fastsatt i nr. 1.10 i del A i dette vedlegg. 

1.4.3 P a r t i e n e s  a n a l y s e p r o f i l  

Der det er relevant, skal opplysningene nevnt i nr. 1.11 i del A i dette vedlegg oppgis, i egnede enheter. 

2. Mikroorganismens biologiske egenskaper 

2.1 Mikroorganismens historie og bruksområder. Naturlig forekomst og geografisk utbredelse 

Det skal redegjøres for hvor kjent mikroorganismen er, dvs. hvor mye relevant kunnskap som finnes om den. 

2.1.1 H i s t o r i s k  b a k g r u n n  

Det skal redegjøres for mikroorganismens historiske bakgrunn og bruk (forsøk/forskningsprosjekter eller 

kommersiell bruk).  
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2.1.2 Op p r in n el s e  o g  n a tu r l i g  f o r ek omst  

Geografisk område og plassering i økosystemet (f.eks. vertsplante, vertsdyr eller jord som mikroorganismen 

ble isolert fra) skal angis og isoleringsmetoden beskrives. Mikroorganismens naturlige forekomst i det 

aktuelle miljøet skal oppgis, om mulig med angivelse av stamme. 

Dersom det dreier seg om en mutant eller en genmodifisert mikroorganisme, skal det gis nærmere opplys-

ninger om framstillings- og isoleringsmetode, samt om hvordan den klart kan skilles fra den ville foreldre-

stammen. 

2.2 Opplysninger om organisme(r) i målgruppen 

2.2.1 B e s k r i v e l s e  a v  o r g a n i s m e ( r )  i  m å l g r u p p e n  

Det skal gis opplysninger om eventuelle skadelige organismer det beskyttes mot. 

2.2.2 V i r k e m å t e  

Hovedvirkningen skal angis. I forbindelse med virkemåten skal det også opplyses om mikroorganismen 

produserer et toksin som har en restvirkning på organismen i målgruppen. I så fall skal toksinets virkemåte 

beskrives. 

Det skal eventuelt gis opplysninger om infeksjonssted og inntrengningsmåte i målorganismen og om dennes 

mottakelige stadier. Resultatene av eventuelle eksperimentelle undersøkelser skal oppgis. 

Det skal angis hvordan mikroorganismen eller dens metabolitter (særlig toksiner) kan opptas (f.eks. kontakt, 

mage, innånding). Det skal også oppgis om det aktive stoffet translokeres i plantene, og eventuelt hvordan 

denne translokasjonen foregår. 

Dersom mikroorganismen har en sykdomsframkallende virkning på organismen i målgruppen, skal det 

opplyses om infeksiøs dose (den dose som behøves for å framkalle infeksjon med tilsiktet virkning på en art i 

målgruppen) og overførbarhet (muligheten for spredning i målpopulasjonen, men også fra én art i målgruppen 

til en annen art (i målgruppen)) etter anvendelse under de foreslåtte bruksvilkårene. 

2.3 Vertsspesifikt område og virkninger på andre arter enn den skadelige organismen i målgruppen  

Alle tilgjengelige opplysninger skal framlegges om virkningene av organismer utenfor målgruppen i området 

der mikroorganismen kan spres. Eventuell forekomst av organismer utenfor målgruppen som enten er nær 

beslektet med organismen i målgruppen eller særlig utsatt, skal også angis. 

Enhver kjent toksisk virkning av det aktive stoffet eller dets metabolitter på mennesker eller dyr skal angis, og 

det skal opplyses om organismen er i stand til å kolonisere eller angripe mennesker eller dyr (herunder 

individer under immunsuppresjon) og om den er sykdomsframkallende. Alle opplysninger som tyder på at det 

aktive stoffet eller dets produkter kan irritere huden, øynene eller luftveiene hos mennesker eller dyr, og om 

det er allergiframkallende ved hudkontakt eller innånding, skal framlegges. 

2.4 Mikroorganismens utviklingsstadier/livssyklus 

Alle tilgjengelige opplysninger skal framlegges om mikroorganismens livssyklus, beskrevet symbiose, 

parasittisme, konkurrenter, predatorer osv., herunder vertsorganismer, samt om smittebærere for virus. 

Mikroorganismens generasjonstid og reproduksjonsmåte skal angis.  

Det skal opplyses om eventuelle hvilestadier og om mikroorganismens overlevelsestid, virulens og infek-

sjonspotensial. 

Det skal angis om mikroorganismen kan produsere metabolitter, herunder toksiner, som påvirker menneskers 

helse og/eller miljøet på ulike utviklingsstadier etter utslipp. 

2.5 Smitte-, sprednings- og koloniseringsevne  

Det skal gis opplysninger om mikroorganismens persistens og om dens livssyklus under miljømessige forhold 

som er typiske ved den planlagte bruken. Dessuten skal det angis om mikroorganismen er spesielt følsom 

overfor visse deler av miljøet (f.eks. ultrafiolett stråling, jord, vann).  
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De miljømessige vilkårene (temperatur, pH, fuktighet, ernæringskrav osv.) for at mikroorganismen skal 

kunne overleve, formere seg, kolonisere, gjøre skade (herunder på humant vev) og ha effekt, skal angis. 

Forekomsten av eventuelle spesifikke virulensfaktorer skal angis. 

Temperaturområdet som mikroorganismen vokser innenfor, herunder minste, høyeste og optimal temperatur, 

skal bestemmes. Disse opplysningene er særlig verdifulle som grunnlag for beslutninger om undersøkelser av 

virkninger på menneskers helse (avsnitt 5). 

Det skal også angis hvordan faktorer som f.eks. temperatur, ultrafiolett stråling, pH og forekomst av visse 

stoffer kan påvirke de relevante toksinenes stabilitet. 

Det skal gis opplysninger om mikroorganismens mulige spredningsveier (via luften i form av støvpartikler 

eller aerosoler, med vertsorganismer som smittebærere osv.) under de vanlige miljømessige forholdene som 

er typiske ved den planlagte bruken. 

2.6 Slektskap med arter som er sykdomsframkallende hos planter, dyr eller mennesker 

Det skal angis om en eller flere arter av slekten som de aktive og/eller forurensende mikroorganismene 

tilhører, er kjent for å være sykdomsframkallende for mennesker, dyr, avlinger eller andre arter utenfor 

målgruppen, samt hvilke typer sykdommer de forårsaker. Det skal også angis om, og i så fall hvordan, det er 

mulig å skille den aktive mikroorganismen fra de sykdomsframkallende artene på en utvetydig måte. Det skal 

angis om det er mulig, og i så fall hvordan, å skjelne klart mellom den aktive mikroorganismen og de 

sykdomsframkallende artene. 

2.7 Genetisk stabilitet og faktorer som påvirker den 

I relevante tilfeller skal det gis opplysninger om genetisk stabilitet (f.eks. mutasjonshastighet for egenskaper 

forbundet med virkemåten eller opptak av fremmed genetisk materiale) under de miljømessige forhold som er 

typiske ved den foreslåtte bruken. 

Det skal også gis opplysninger om mikroorganismens evne til å overføre genetisk materiale til andre 

organismer og om dens sykdomsframkallende evne for planter, dyr eller mennesker. Dersom mikro-

organismen inneholder ytterligere relevante genetiske elementer, skal disse kodede egenskapenes stabilitet 

angis. 

2.8 Opplysninger om produksjonen av metabolitter (særlig toksiner) 

Dersom andre stammer som tilhører samme mikrobeart som stammen det søkes for, er kjent for å produsere 

metabolitter (særlig toksiner) som har kjente uakseptable virkninger på menneskers helse og/eller miljøet 

under eller etter behandling, skal det gis opplysninger om dette stoffets art og struktur, forekomsten av det i 

og utenfor cellen og dets stabilitet, virkemåte (herunder faktorer i eller utenfor mikroorganismen som er 

nødvendige for virkningen) og virkningen på mennesker og dyr, eller på andre arter utenfor målgruppen. 

Det skal redegjøres for under hvilke forhold mikroorganismen produserer metabolitten(e) (særlig toksinene).  

Alle tilgjengelige opplysninger skal framlegges om mekanismen som regulerer mikroorganismens produksjon 

av metabolitten(e) 

og om de produserte metabolittenes innflytelse på mikroorganismens virkemåte. 

2.9 Antibiotika og andre antimikrobielle stoffer 

Mange mikroorganismer produserer antibiotiske stoffer. Interferens med bruk av antibiotika i human- eller 

veterinærmedisin må unngås på ethvert stadium i utviklingen av mikrobielle plantevernmidler. 

Det skal framlegges opplysninger om mikroorganismens resistens mot eller følsomhet overfor antibiotika 

eller andre antimikrobielle stoffer, særlig om stabiliteten til gener som koder for antibiotikaresistens, med 

mindre det kan godtgjøres at mikroorganismen ikke har noen skadelige virkninger på menneskers eller dyrs 

helse, eller at den ikke kan overføre sin resistens mot antibiotika eller andre antimikrobielle stoffer. 

3. Ytterligere opplysninger om mikroorganismen 

Innledning 

i) Opplysningene som gis, skal beskrive hvilke formål preparatene som inneholder mikroorganismen brukes 

til eller skal brukes til, samt i hvilken dose og på hvilken måte de brukes eller er foreslått brukt.  
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ii) Opplysningene som gis, skal beskrive hvilke metoder og forholdsregler som vanligvis skal følges ved 

håndtering, lagring og transport av mikroorganismen. 

iii) De undersøkelser, data og opplysninger som framlegges, skal påvise at de foreslåtte nødtiltakene er 

hensiktsmessige. 

iv) De nevnte opplysningene og dataene kreves for hver mikroorganisme, med mindre annet er angitt. 

3.1 Funksjon 

Den biologiske funksjonen skal angis med en av følgende betegnelser: 

— bakteriedrepende middel 

— soppmiddel 

— insektmiddel 

— middmiddel 

— bløtdyrmiddel 

— rundmarkmiddel 

— ugressmiddel 

— annet (angi nærmere). 

3.2 Planlagt bruksområde 

Eksisterende og planlagte bruksområder for preparater som inneholder mikroorganismen, skal angis ut fra 

følgende: 

— til bruk på jorder, f.eks. jordbruk, hagebruk, skogbruk og vindyrking, 

— beskyttede vekster (f.eks. i veksthus), 

— parker, 

— ugressbekjempelse utenfor dyrket mark 

— private hager 

— stueplanter, 

— lagrede produkter, 

— annet (angi nærmere). 

3.3 Avlinger eller produkter som beskyttes eller behandles 

Det skal gis nærmere opplysninger om nåværende og planlagt bruk i form av hvilke avlinger, avlingsgrupper, 

planter eller planteprodukter som beskyttes. 

3.4 Produksjonsmetode og kvalitetskontroll 

Det skal gis fullstendige opplysninger om hvordan mikroorganismen masseproduseres. 

Søkeren skal foreta en løpende kvalitetskontroll av både produksjonsmetode/-prosess og produkt. Særlig skal 

forekomsten av spontane endringer av mikroorganismens viktige egenskaper og fravær/forekomst av signifi-

kante forurensende stoffer overvåkes. Kriteriene for kvalitetssikring av produksjonen skal framlegges. 
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Metodene som brukes for å sikre et ensartet produkt og titreringsmetoder som skal sikre mikroorganismens 

standardisering, vedlikehold og renhet, skal beskrives og spesifiseres (f.eks. HACCP). 

3.5 Opplysninger om forekomst eller mulig forekomst av resistensutvikling hos organismen(e) i målgruppen 

Alle tilgjengelige opplysninger om resistensutvikling eller kryssresistens hos organismen(e) i målgruppen 

skal oppgis. Om mulig skal egnede mottiltak beskrives. 

3.6 Metoder for å hindre tap av virulens i mikroorganismens grunnstamme 

Det skal angis metoder for å forhindre tap av virulens i startkulturer.  

Dessuten skal det gis en beskrivelse av eventuelle metoder som kan forhindre at mikroorganismen mister sin 

virkning på artene i målgruppen.  

3.7 Anbefalte metoder og forholdsregler for håndtering, lagring, transport eller brann 

Et sikkerhetsdatablad tilsvarende det som kreves for aktive kjemiske stoffer i artikkel 31 i forordning (EF)  

nr. 1907/2006 skal framlegges for hver mikroorganisme. 

3.8 Framgangsmåte for destruering eller dekontaminering 

I mange tilfeller er kontrollert forbrenning i et godkjent forbrenningsanlegg den beste eller eneste metode for 

sikker disponering av mikroorganismer, forurenset materiale eller forurenset emballasje. 

Det skal gis en detaljert beskrivelse av metoder for sikker disponering av mikroorganismen, eller om 

nødvendig for å drepe den før disponering, og metoder for disponering av forurenset emballasje og materiale. 

Det skal framlegges dokumentasjon for at disse metodene er effektive og sikre. 

3.9 Tiltak ved ulykke 

Det skal gis opplysninger om framgangsmåter for å uskadeliggjøre mikroorganismen i miljøet (f.eks. vann 

eller jord) ved en ulykke.  

4. Analysemetoder 

Innledning 

Bestemmelsene i dette avsnitt omfatter bare de analysemetoder som kreves for kontroll og overvåking etter 

godkjenning. 

Overvåking etter godkjenning kan vurderes for alle deler av risikovurderingen. Dette gjelder særlig når 

søknaden gjelder (stammer av) mikroorganismer som ikke er naturlig forekommende i det området der de er 

planlagt brukt. Når det gjelder analysemetodene som er brukt for å framskaffe de dataene som kreves i 

henhold til denne forordning eller for andre formål, skal søkeren framlegge en begrunnelse for den metode 

som er brukt. Om nødvendig vil det bli utarbeidet særskilte retningslinjer for slike metoder på grunnlag av de 

samme krav som for metodene for kontroll og overvåking etter godkjenning. 

Det skal framlegges beskrivelser av metodene, med alle relevante data om utstyr, materialer og bruksvilkår. 

Dersom det er brukt en internasjonalt anerkjent metode, skal det opplyses om dette. 

Disse metodene skal benytte den enklest mulige tilnærmingsmåte, være så lite kostnadskrevende som mulig 

og bare kreve alminnelig tilgjengelig utstyr. 

Opplysninger om spesifisitet, linearitet, nøyaktighet og repeterbarhet som definert i nr. 4.1 og 4.2 i del A i 

dette vedlegget, kreves også for metoder for analyse av mikroorganismer og restmengder av disse.  

I dette avsnitt menes med: 

Urenheter, metabolitter, relevante 

metabolitter, restmengder 

Som definert i forordning (EF) nr. 1107/2009 

Relevante urenheter Urenheter som definert ovenfor som utgjør en risiko for menneskers 

eller dyrs helse og/eller miljøet 
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På anmodning skal følgende prøver framlegges: 

i) prøver av mikroorganismen i teknisk form, 

ii) analysestandarder for relevante metabolitter (særlig toksiner) og alle andre bestanddeler som omfattes av 

definisjonen av restmengde, 

iii) prøver av referansestoffer for relevante urenheter, dersom de er tilgjengelige. 

4.1 Metoder for analyse av mikroorganismen i teknisk form 

— Metoder for å identifisere mikroorganismen. 

— Metoder for å framskaffe opplysninger om variabilitet hos grunnstammen/den aktive mikroorganismen. 

— Metoder for å skille en mutant av mikroorganismen fra den ville foreldrestammen. 

— Metoder for å bestemme renheten i grunnstammen som partiene er produsert av, og metoder for å 

kontrollere renheten. 

— Metoder for å bestemme innholdet av mikroorganismer i det framstilte materialet som er brukt til 

produksjon av preparater, og metoder for å godtgjøre at forurensende mikroorganismer holdes på et 

akseptabelt nivå. 

— Metoder for å identifisere relevante urenheter i det produserte materialet. 

— Metoder for å kontrollere fraværet av og kvantifisere (med passende bestemmelsesgrenser) alle 

forekomster av stoffer som er sykdomsframkallende for mennesker og pattedyr. 

— Metoder for i relevante tilfeller å bestemme mikroorganismens lagringsstabilitet og holdbarhetstid.  

4.2 Metoder for bestemmelse og kvantifisering av restmengder (levedyktige eller ikke-levedyktige) 

av 

— den eller de aktive mikroorganismene, 

— relevante metabolitter (særlig toksiner), 

på og/eller i avlinger, i næringsmidler og fôr, i kroppsvæsker og vev fra dyr og mennesker, i jord, i vann 

(herunder drikkevann, grunnvann og overflatevann) og eventuelt i luften. 

Analysemetoder for bestemmelse av mengde av eller aktivitet for proteinholdige produkter skal også inngå, 

f.eks. ved analyse av kulturer i eksponensiell fase og supernatanter fra kulturer i et biologisk forsøk med 

dyreceller. 

5. Virkninger på menneskers helse 

Innledning 

i) Tilgjengelige opplysninger om mikroorganismens og tilsvarende organismers egenskaper (avsnitt 1-3), 

herunder helserapporter og medisinske rapporter, kan være tilstrekkelig til å fastslå om mikroorganismen 

har noen virkning (smittsom/sykdomsframkallende/giftig) eller ikke på menneskers helse. 

ii) De framlagte opplysningene må, sammen med opplysningene som er framlagt om ett eller flere 

preparater som inneholder mikroorganismen, være tilstrekkelig omfattende til at det kan foretas en vurdering 

av risikoen for mennesker, direkte og/eller indirekte, ved håndtering og bruk av plantevernmidler som 

inneholder mikroorganismen, risikoen for mennesker ved håndtering av behandlede produkter, og risikoen 

for mennesker som følge av restmengder eller forurensende stoffer i næringsmidler og vann. Opplysningene 

må videre være tilstrekkelige til at 

— det kan treffes en beslutning om hvorvidt mikroorganismen kan godkjennes,  
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— det kan fastsettes relevante vilkår eller begrensninger forbundet med godkjenning, 

— det kan fastsettes hvilke risiko- og sikkerhetssetninger (når de er innført) for vern av mennesker, dyr 

og miljøet som skal finnes på emballasjen (beholderne), 

— det kan fastsettes relevante førstehjelpstiltak samt hensiktsmessige diagnostiserings- og behandlings-

tiltak ved infeksjoner eller andre skadevirkninger hos mennesker. 

iii) Alle virkninger som påvises under undersøkelser, skal rapporteres. Undersøkelser som kan være nød-

vendige for å vurdere hvilken virkemåte som sannsynligvis gjør seg gjeldende, og hvor alvorlige virknin-

gene er, skal også utføres. 

iv) For alle undersøkelser skal den faktisk oppnådde dosen, uttrykt i kolonidannende enheter per kg kropps-

vekt (KDE/kg) og i andre egnede enheter, angis. 

v) Vurderingen av mikroorganismen skal foretas trinnvis. 

Det første nivået (nivå I) omfatter tilgjengelige grunnleggende opplysninger og undersøkelser som skal 

utføres for alle mikroorganismer. Beslutningen om hvilket forsøksprogram som passer, skal tas i hvert 

enkelt tilfelle på grunnlag av en ekspertvurdering. Det kreves normalt ferske data fra konvensjonelle 

toksikologiske og/eller patologiske eksperimenter på forsøksdyr, med mindre søkeren på grunnlag av 

tidligere opplysninger kan godtgjøre at bruken av mikroorganismen under de foreslåtte bruksvilkår ikke 

har noen skadelig virkning på menneskers eller dyrs helse. I påvente av at det vedtas spesifikke 

retningslinjer på internasjonalt plan, skal de dataene som kreves, framskaffes ved hjelp av tilgjengelige 

forsøksmetoder (f.eks. USEPA OPPTS). 

Nivå II-undersøkelser må foretas dersom det ved nivå I-forsøkene er påvist helseskadelige virkninger. 

Hvilken type undersøkelse som skal utføres, avhenger av hvilke virkninger som ble påvist ved nivå  

I-undersøkelsene. Søkeren skal innhente forhåndssamtykke fra vedkommende myndigheter for den type 

undersøkelse som skal foretas. 

NIVÅ I 

5.1 Grunnleggende opplysninger 

Det kreves grunnleggende opplysninger om mikroorganismens evne til å forårsake skadelige virkninger, som 

f.eks. evnen til å kolonisere, til å forårsake skade og til å produsere toksiner og andre relevante metabolitter. 

5.1.1 M e d i s i n s k e  d a t a  

Uten at det berører bestemmelsene i artikkel 10 i direktiv 98/24/EF skal det, dersom slike data og 

opplysninger foreligger, framlegges data og opplysninger av betydning for gjenkjenning av symptomer på 

infeksjon eller sykdom og om effektiviteten av førstehjelps- og behandlingstiltak. Når det er relevant, bør 

effekten av potensielle antidoter undersøkes og rapporteres. Når det er relevant, bør metoder for å drepe eller 

uskadeliggjøre mikroorganismen angis (se nr. 3.8). 

Data og opplysninger som har betydning for virkningene av menneskers eksponering er, når de foreligger og 

har den nødvendige kvalitet, av særlig verdi for bekreftelse av gyldigheten av foretatte ekstrapoleringer og 

konklusjoner med hensyn til målorganer, virulens og giftvirkningers reversibilitet. Slike data kan hentes fra 

tilfeller av eksponering ved uhell eller i arbeidsmiljøet. 

5.1.2 M e d i s i n s k  o v e r v å k i n g  a v  p e r s o n a l e t  v e d  p r o d u k s j o n s a n l e g g  

Det må framlegges tilgjengelige rapporter fra programmer for overvåking av personalets helse, underbygd 

med detaljerte opplysninger om utformingen av programmet og om eksponering for mikroorganismen. Om 

mulig bør slike rapporter inneholde opplysninger om mikroorganismens virkemåte. Dersom slike opplys-

ninger foreligger, skal rapporten omfatte opplysninger om personer eksponert i produksjonsanlegg eller etter 

bruk av mikroorganismen (f.eks. i forsøk med sikte på å kartlegge virkninger). 

Det skal tas særskilt hensyn til personer som kan være ekstra mottakelige, f.eks. på grunn av en allerede for-

eliggende sykdom, bruk av legemidler, svekket immunitet, graviditet eller amming.  
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5.1.3 E v e n t u e l l e  o b s e r v a s j o n e r  a v  s e n s i b i l i s e r i n g  /  a l l e r g i f r a m k a l l e n d e  e v n e  

Foreliggende opplysninger om sensibilisering og allergiske reaksjoner hos arbeidstakere, herunder arbeidstakere 

ved produksjonsanlegg og i landbrukssektoren samt forskningspersonale og andre som eksponeres for mikro-

organismen, skal framlegges og eventuelt vedlegges opplysninger om tilfeller av overfølsomhetsreaksjoner og 

kronisk sensibilisering. De framlagte opplysningene skal inneholde nærmere opplysninger om eksponerings-

hyppighet, -nivå og -tid, observerte symptomer og andre relevante kliniske opplysninger. Det skal angis om 

arbeidstakerne har gjennomgått allergiundersøkelser eller er blitt intervjuet om allergisymptomer. 

5.1.4 D i r e k t e  o b s e r v a s j o n e r ,  f . e k s .  k l i n i s k e  t i l f e l l e r  

Foreliggende rapporter fra allment tilgjengelig litteratur om mikroorganismen eller nær beslektede medlemmer 

av samme taksonomiske gruppe må, dersom de er hentet fra fagtidsskrifter eller offisielle rapporter, framlegges 

sammen med rapporter om eventuelle oppfølgingsundersøkelser som er igangsatt. Slike rapporter er av særlig 

verdi og bør inneholde fullstendige beskrivelser av eksponeringsart, -nivå og -tid samt av observerte kliniske 

symptomer, av førstehjelps- og behandlingstiltak som er truffet, og av målinger og observasjoner som er foretatt. 

Opplysninger i form av sammendrag eller utdrag har begrenset verdi. 

Dersom det er utført dyreforsøk, kan rapporter om kliniske tilfeller være av særlig verdi for bekreftelse av 

gyldigheten av ekstrapoleringer av data fra dyreforsøk til mennesker og for påvisning av uventede 

skadevirkninger som er spesifikke for mennesker.  

5.2 Grunnleggende undersøkelser 

For at de framskaffede resultatene skal kunne tolkes korrekt, er det av største betydning at de foreslåtte for-

søksmetodene er relevante med hensyn til artenes følsomhet, tilførselsmåte osv., og relevante fra et biologisk 

og toksikologisk synspunkt. Tilførselsmåten som skal benyttes for mikroorganismen under forsøkene, er 

avhengig av hva som er vanlig opptaksvei for mennesker. 

For å kunne vurdere virkningene på mellomlang og lang sikt etter akutt, subakutt eller subkronisk 

eksponering er det nødvendig å anvende den framgangsmåten som angis i de fleste OECD-retningslinjer, og 

som går ut på å supplere de aktuelle undersøkelsene med en restitusjonsperiode som etterfølges av en 

fullstendig makroskopisk og mikroskopisk patologisk undersøkelse der det bl.a. letes etter mikroorganismer i 

vev og organer. Dette gjør det lettere å tolke visse virkninger, og gjør det mulig å fastslå om det foreligger 

infeksjonsevne og/eller sykdomsframkallende evne, noe som igjen gjør det lettere å ta beslutninger i andre 

spørsmål, f.eks. om behovet for å utføre langsiktige undersøkelser (kreftframkallende virkning osv., se  

nr. 5.3), og om hvorvidt det skal gjennomføres undersøkelser om restmengder (se nr. 6.2). 

5.2.1 S e n s i b i l i s e r i n g (1)  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal gi de opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere mikroorganismens sensibiliserings-

potensial ved innånding og ved hudeksponering. Det skal utføres et forsøk med størst mulig eksponering. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k (2) 

Alle opplysninger om sensibilisering skal framlegges. 

5.2.2 A k u t t  g i f t i g h e t ,  s y k d o m s f r a m k a l l e n d e  e v n e  o g  i n f e k s j o n s e v n e  

Undersøkelser, data og opplysninger som skal framlegges og vurderes, må være tilstrekkelig omfattende til at 

virkningene etter en enkelt eksponering for mikroorganismen kan påvises, og særlig til at følgende kan 

fastslås eller angis: 

— mikroorganismens giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne, 

— virkningenes forløp over tid og deres kjennetegn, med fullstendige opplysninger om atferdsendringer og 

mulige makropatologiske funn ved post mortem-kontroll, 

— om mulig, den toksiske virkemåten,  

  

(1) De tilgjengelige metodene for å undersøke hudsensibilisering er uegnet når det gjelder mikroorganismer. Sensibilisering ved 

innånding av mikroorganismen er trolig et større problem enn hudeksponering, men foreløpig finnes det ingen validerte 

forsøksmetoder. Utvikling av denne type metoder er derfor av stor betydning. I mellomtiden skal alle mikroorganismer betraktes 

som potensielle sensibiliserende stoffer. Dette innebærer at det også tas hensyn til personer med nedsatt immunforsvar eller andre 

følsomme personer (f.eks. gravide kvinner, nyfødte eller gamle). 

(2) Ettersom det ikke foreligger egnede forsøksmetoder, skal alle mikroorganismer betraktes som potensielle sensibiliserende stoffer, 

med mindre søkeren ved å framlegge data kan godtgjøre at den aktuelle mikroorganismen ikke har sensibiliserende egenskaper. 

Det er derfor foreløpig ikke obligatorisk å framlegge datamateriale om dette. 
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— relativ fare forbundet med forskjellige opptaksveier, og 

— resultater av blodanalyser gjennom hele undersøkelsen for å vurdere utskillingen av mikroorganismen. 

Akutte giftvirkninger og akutte sykdomsframkallende virkninger kan være ledsaget av infeksjonsevne og/eller 

mer langsiktige virkninger som ikke umiddelbart kan observeres. For å kunne foreta en helsemessig vurdering 

er det derfor nødvendig å foreta undersøkelser av infeksjonsevnen hos forsøkspattedyr ved svelging, 

innånding og intraperitoneal/subkutan injeksjon. 

Ved undersøkelse av akutt giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne skal det foretas en 

vurdering av utskillingen av mikroorganismen og/eller det aktive toksinet fra de organer som er funnet å være 

relevante for en mikrobiell undersøkelse (f.eks. lever, nyrer, milt, lunger, hjerne, blod og tilførselssted). 

Observasjonene skal bygge på en ekspertvurdering og kan omfatte telling av mikroorganismer i alle vev som 

kan være berørt (f.eks. vev som viser skader), og i de viktigste organene: nyrer, hjerne, lever, lunger, milt, 

blære, blod, lymfeknuter, mage-tarmkanal, brissel og skader på inokuleringsstedet hos de døde eller døende 

dyrene under forsøket og ved avliving. 

De opplysninger som framskaffes ved undersøkelse av akutt giftighet, sykdomsframkallende evne og 

infeksjonsevne, er av særlig betydning ved vurdering av farer som kan oppstå ved en ulykke, og risikoer for 

forbrukere som følge av eksponering for eventuelle restmengder.  

5.2.2.1 A k u t t  o r a l  g i f t i g h e t ,  s y k d o m s f r a m k a l l e n d e  e v n e  o g  i n f e k s j o n s e v n e  

Forhold som krever forsøk 

Det skal gis opplysninger om mikroorganismens akutte orale giftighet, sykdomsframkallende evne og infek-

sjonsevne.  

5.2.2.2 A k u t t  g i f t i g h e t ,  s y k d o m s f r a m k a l l e n d e  e v n e  o g  i n f e k s j o n s e v n e  v e d  i n n -

å n d i n g  

Forhold som krever forsøk 

Akutt giftighet ved innånding(1), samt sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne 

5.2.2.3 I n t r a p e r i t o n e a l / s u b k u t a n  e n k e l t d o s e  

Et intraperitonealt/subkutant forsøk anses som en svært følsom metode for å fastslå om det foreligger, i første 

rekke, infeksjonsevne. 

Forhold som krever forsøk 

Det kreves alltid intraperitoneal injeksjon for alle mikroorganismer, men dersom høyeste temperatur for vekst 

og formering er lavere enn 37 ºC, kan en ekspert vurdere om subkutan injeksjon er å foretrekke framfor 

intraperitoneal injeksjon. 

5.2.3 G e n o t o k s i s i t e t s f o r s ø k  

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Dersom mikroorganismen produserer eksotoksiner som nevnt i nr. 2.8, skal disse toksinene og eventuelle 

andre relevante metabolitter i dyrkingsmediet også undersøkes for genotoksisitet. Slike analyser av toksiner 

og metabolitter skal om mulig utføres med det kjemiske stoffet i renset tilstand. 

Dersom de grunnleggende undersøkelsene ikke viser at det dannes giftige metabolitter, skal det overveies å 

foreta undersøkelser av selve mikroorganismen med utgangspunkt i en ekspertvurdering av resultatenes 

relevans og validitet. Når det gjelder virus, må risikoen for innsettingsmutageneser i pattedyrceller eller 

risikoen for kreftframkallende virkninger diskuteres. 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Disse forsøkene er av betydning for 

— forutsigelse av genotoksisk potensial, 

— tidlig identifisering av genotoksiske kreftframkallende stoffer, 

— klarlegging av enkelte kreftframkallende stoffers virkemåte.  

  

(1) Et innåndingsforsøk kan erstattes med en luftrørsundersøkelse. 
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Det er viktig å innta en fleksibel holdning og gjøre valget av ytterligere forsøk avhengig av fortolkningen av 

resultatene på hvert trinn. 

F o r s ø k s v i l k å r (1) 

Cellulære mikroorganismers genotoksisitet skal om mulig undersøkes etter ødeleggelse av cellene. Det skal 

gis en begrunnelse for metoden som brukes for å tilberede prøven. 

Genotoksisiteten for virus skal undersøkes på smittsomme isolater. 

5.2.3.1 I n  v i t r o - u n d e r s ø k e l s e r  

Forhold som krever forsøk 

Det skal framlegges resultater av forsøk med arvestoffskadelighet in vitro (genmutasjonsforsøk på bakterier, 

klastogenforsøk på pattedyrceller og genmutasjonsforsøk på pattedyrceller). 

5.2.4 C e l l e k u l t u r u n d e r s ø k e l s e  

Disse opplysningene skal oppgis for mikroorganismer som formerer seg inne i cellen, som f.eks. virus, 

viroider eller visse bakterier og protozoer, med mindre opplysningene nevnt i avsnitt 1-3 tydelig viser at 

mikroorganismen ikke formerer seg i varmblodige organismer. Det skal utføres en cellekulturundersøkelse i 

humane celle- eller vevskulturer fra forskjellige organer. Utvelgelsen kan baseres på hvilke organer som kan 

ventes å være målorganer ved en infeksjon. Dersom humane celle- eller vevskulturer fra bestemte organer 

ikke er tilgjengelige, kan celle- og vevskulturer fra andre pattedyr benyttes. Når det gjelder virus, er evnen til 

vekselvirkning med det menneskelige genom av sentral betydning. 

5.2.5 O p p l y s n i n g e r  o m  k o r t t i d s g i f t i g h e t  o g  s y k d o m s f r a m k a l l e n d e  e v n e  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Undersøkelser av korttidsgiftighet må gi opplysninger om hvor mye av mikroorganismen som kan tolereres 

uten at det oppstår giftvirkninger under de gitte forsøksvilkårene. Slike undersøkelser gir nyttige data om 

risikoen for dem som håndterer og bruker preparater som inneholder mikroorganismen. Korttidsundersøkelser 

skal særlig gi viktig innsikt om mikroorganismens mulige kumulative virkninger og risikoene for arbeidstakere 

som kan være kraftig eksponert. I tillegg gir korttidsforsøk opplysninger som er nyttige i forbindelse med 

utforming av undersøkelser av kronisk giftighet. 

Undersøkelser, data og opplysninger som skal framlegges og vurderes, må være tilstrekkelige til at virknin-

gene av gjentatt eksponering for mikroorganismen kan påvises, og videre til at særlig følgende kan fastslås 

eller angis: 

— forholdet mellom dose og skadevirkninger, 

— mikroorganismens giftighet, herunder om nødvendig NOAEL for toksiner,  

— målorganer, om relevant, 

— virkningenes forløp over tid og deres kjennetegn, med fullstendige opplysninger om atferdsendringer og 

mulige makropatologiske funn ved post mortem-kontroll, 

— særlige giftvirkninger og patologiske forandringer som er framkommet, 

— dersom det er relevant, visse observerte giftvirkningers persistens og reversibilitet etter doseringsopphør, 

— om mulig, den toksiske virkemåten, og 

— den relative faren forbundet med de forskjellige eksponeringsveiene. 

Ved undersøkelsen av korttidsgiftighet skal utskillingen av mikroorganismen i de viktigste organene vurderes. 

Det bør inngå analyser av sluttpunkter for sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne.  

  

(1) Ettersom de nåværende forsøksmetodene er utformet for bruk med løselige kjemikalier, må de utvikles slik at de også er egnet for 

mikroorganismer. 
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Forhold som krever forsøk 

Mikroorganismens korttidsgiftighet (minimum 28 dager) skal angis. 

Valget av forsøkstype skal begrunnes. Valget av undersøkelsens varighet avhenger av opplysningene om 

akutt giftighet og utskilling. 

Beslutning om best egnede tilførselsvei må tas på grunnlag av en ekspertvurdering. 

5.2.5.1 H e l s e v i r k n i n g e r  e t t e r  g j e n t a t t  e k s p o n e r i n g  v e d  i n n å n d i n g  

Opplysninger om helsemessige virkninger etter gjentatt eksponering ved innånding anses som nødvendig, 

særlig for risikovurderingen av arbeidsplassen. Gjentatt eksponering kan påvirke utskillingsevnen (f.eks. 

resistens) hos verten (mennesket). I tillegg krever en korrekt risikovurdering at giftigheten undersøkes etter 

gjentatt eksponering for forurensende stoffer, dyrkingsmedium, hjelpestoffer og mikroorganismen. Det er 

viktig å huske på at hjelpestoffene i plantevernmiddelet kan påvirke giftigheten og smitteevnen til en 

mikroorganisme.  

Forhold som krever forsøk 

Det kreves opplysninger om en mikroorganismes infeksjonsevne, sykdomsframkallende evne og giftighet på 

kort sikt (tilførsel gjennom luftveiene), med mindre allerede foreliggende opplysninger er tilstrekkelige til å 

vurdere virkningene på menneskers helse. Dette kan være tilfellet dersom det godtgjøres at analysestoffet ikke 

har noen inhalerbar fraksjon og/eller at gjentatt eksponering ikke ventes. 

5.2.6 F o r e s l å t t  b e h a n d l i n g :  f ø r s t e h j e l p s t i l t a k ,  m e d i s i n s k  b e h a n d l i n g  

Førstehjelpstiltakene som skal anvendes ved infeksjon og ved smitte på øynene, skal oppgis. 

Behandlingstiltak ved svelging eller ved smitte på øyne og hud må beskrives utførlig. Opplysninger basert på 

praktisk erfaring, når slike opplysninger finnes og er tilgjengelige, og ellers på teoretisk grunnlag, om 

alternative behandlingstiltaks effektivitet skal eventuelt framlegges. 

Opplysninger om antibiotikaresistens må også framlegges. 

(SLUTT PÅ NIVÅ I) 

NIVÅ II 

5.3 Spesifikke undersøkelser av giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne 

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å foreta tilleggsundersøkelser for bedre å klarlegge de skadelige 

virkningene på mennesker. 

Undersøkelser av kronisk giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne samt kreftframkallende 

virkning og reproduksjonstoksisitet skal særlig foretas dersom resultater fra tidligere undersøkelser viser at 

mikroorganismen kan påvirke helsen på lang sikt. Dersom det dannes et toksin, skal også kinetiske under-

søkelser foretas. 

Undersøkelsene som kreves, skal utformes på individuell basis i lys av de særlige parameterne som skal 

undersøkes og de mål som skal nås. Søkeren skal innhente forhåndssamtykke fra vedkommende myndigheter 

for den type undersøkelse som skal foretas. 

5.4  In vivo-undersøkelser av somatiske celler 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Dersom alle resultatene av in vitro-forsøkene er negative, må det gjøres ytterligere forsøk samtidig som det 

tas hensyn til andre foreliggende relevante opplysninger. Disse forsøkene kan være in vivo-forsøk eller in 

vitro-forsøk med tilsetning av et annet metaboliserende system enn det eller dem som tidligere er benyttet. 

Dersom det cytogenetiskein vitro-forsøket er positivt, må det utføres et in vivo-forsøk ved bruk av somatiske 

celler (metafaseanalyse i benmarg fra gnager eller mikrokjerneforsøk i gnagere). 

Dersom det ene av in vitro-mutagenforsøkene er positivt, må det foretas et in vivo-forsøk for å undersøke 

reparasjonssyntesen av DNA eller et flekkforsøk med mus.  
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5.5 Genotoksisitet – in vivo-undersøkelser av kjønnsceller 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  o g  f o r s ø k s v i l k å r  

Se nr. 5.4 i del A. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Dersom resultatene av et in vivo-forsøk med somatiske celler er positive, kan det være berettiget å foreta et in 

vivo-forsøk for å bestemme virkningene på kjønnsceller. Behovet for å foreta slike forsøk må vurderes i det 

enkelte tilfellet samtidig som det tas hensyn til andre relevante opplysninger, bl.a. om bruk og forventet 

eksponering. Hensiktsmessige forsøk skal gjøre det mulig å undersøke interaksjon med DNA (for eksempel 

dominant-letal-forsøk), se på potensialet for nedarvede virkninger og om mulig foreta en kvantitativ 

vurdering av arvelige virkninger. Det erkjennes at bruk av kvantitative forsøk vil kreve solid begrunnelse på 

grunn av forsøkenes kompleksitet. 

(SLUTT PÅ NIVÅ II) 

5.6 Sammendrag av giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne hos pattedyr, og generell vurdering 

Et sammendrag av alle data og opplysninger framskaffet i henhold til nr. 5.1 til 5.10 må framlegges og 

omfatte en detaljert og kritisk vurdering av nevnte data på grunnlag av relevante kriterier og retningslinjer for 

å foreta vurderinger og treffe beslutninger, med særlig henvisning til potensiell eller faktisk risiko for 

mennesker og dyr og til datagrunnlagets omfang, kvalitet og pålitelighet. 

Det skal redegjøres for om eksponering av dyr og mennesker har noen betydning for vaksinasjon eller 

serologisk kontroll. 

6. Restmengder i eller på behandlede produkter, næringsmidler og fôr 

Innledning 

i) De framlagte opplysningene må, sammen med opplysningene framlagt om ett eller flere preparater som 

inneholder mikroorganismen, være tilstrekkelig omfattende til at det kan foretas en vurdering av risikoen 

for mennesker og/eller dyr ved eksponering for mikroorganismen eller for restmengder og relevante 

metabolitter (toksiner) som fortsatt finnes i eller på planter eller planteprodukter. 

ii) Opplysningene skal videre være tilstrekkelige til at 

— det kan treffes en beslutning om hvorvidt mikroorganismen kan godkjennes, 

— det kan fastsettes relevante vilkår eller begrensninger forbundet med godkjenning, 

— det om nødvendig kan fastsettes øvre grenseverdier for restmengder, intervaller før innhøsting for å 

verne forbrukerne, og venteperioder for å verne arbeidstakere som håndterer de behandlede 

avlingene og produktene. 

iii) Når det gjelder vurderingen av risiko knyttet til restmengder, kreves det ikke forsøksdata om ekspone-

ringsnivå for restmengder dersom det kan godtgjøres at mikroorganismen og dens metabolitter ikke er 

farlige for mennesker i de konsentrasjoner som kan forekomme som følge av godkjent bruk. Dette kan 

baseres på allment tilgjengelig litteratur, praktiske erfaringer og opplysningene som er framlagt i henhold 

til avsnitt 1-3 og avsnitt 5.  

6.1 Persistens og sannsynlighet for formering i eller på avlinger, fôrvarer eller næringsmidler 

Det skal framlegges et velbegrunnet anslag av mikroorganismens persistens/konkurranseevne og relevante 

sekundære metabolitter (særlig toksiner) i eller på veksten under de vanlige miljømessige forhold ved og etter 

planlagt bruk, samtidig som det særlig tas hensyn til opplysningene nevnt i avsnitt 2. 

Dessuten skal det i dokumentasjonen vedlagt søknaden angis i hvilken grad og på hvilket grunnlag det anses 

at mikroorganismen kan (eller ikke kan) formere seg i eller på planten eller planteproduktet eller under 

bearbeiding av råstoffer. 

6.2 Øvrige opplysninger som kreves 

Forbrukerne kan eksponeres for mikroorganismer over et betraktelig tidsrom som følge av inntak av 

behandlede næringsmidler. Derfor må de potensielle virkningene på forbrukerne kartlegges på grunnlag av 

undersøkelser av kronisk eller subkronisk giftighet, med sikte på fastsettelse av toksikologiske sluttpunkter, 

som f.eks. ADI, i forbindelse med risikohåndtering.  
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6.2.1 I k k e - l e v e d y k t i g e  r e s t m e n g d e r  

En ikke-levedyktig mikroorganisme er en mikroorganisme som ikke kan formere seg eller overføre genetisk 

materiale. 

Dersom det i henhold til nr. 2.4 og 2.5 blir påvist at relevante mengder av mikroorganismen eller metabolitter 

produsert av den, særlig toksiner, er persistente, skal det framlegges fullstendige forsøksdata om restene nevnt 

i avsnitt 6 i del A i vedlegget dersom konsentrasjonen av mikroorganismen og/eller dens toksiner i eller på de 

behandlede næringsmidlene forventes å være høyere enn under naturlige forhold eller i en annen fenotypisk 

tilstand.  

I samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 skal konklusjoner om forskjellen mellom naturlig fore-

kommende konsentrasjoner og høye konsentrasjoner som følge av behandling med mikroorganismen være 

basert på forsøksdata, og ikke på ekstrapoleringer eller beregninger ved hjelp av modeller. 

Søkeren skal innhente forhåndssamtykke fra vedkommende myndigheter for den type undersøkelse som skal 

foretas. 

6.2.2 L e v e d y k t i g e  r e s t m e n g d e r  

Dersom opplysningene framlagt i henhold til nr. 6.1 tyder på persistens av relevante mengder av mikro-

organismen i eller på behandlede produkter, næringsmidler eller fôr, skal de mulige virkningene på 

mennesker og/eller dyr undersøkes, med mindre det på grunnlag av opplysningene omhandlet i avsnitt 5 kan 

godtgjøres at mikroorganismen og dens metabolitter og/eller nedbrytingsprodukter ikke utgjør noen fare for 

mennesker i de konsentrasjoner og i den form som kan forekomme som følge av godkjent bruk. 

I samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 skal konklusjoner om forskjellen mellom naturlig fore-

kommende konsentrasjoner og høye konsentrasjoner som følge av behandling med mikroorganismen være 

basert på forsøksdata, og ikke på ekstrapoleringer eller beregninger ved hjelp av modeller. 

Persistens av levedyktige restmengder må gis særlig oppmerksomhet dersom det på grunnlag av opplys-

ningene framlagt i henhold til nr. 2.3, 2.5 eller avsnitt 5 blir påvist smitteevne eller sykdomsframkallende 

evne for pattedyr, og/eller dersom andre opplysninger tyder på at det foreligger en risiko for forbrukere 

og/eller arbeidstakere. I dette tilfellet kan vedkommende myndigheter kreve undersøkelser tilsvarende dem 

som er fastsatt i del A. 

Søkeren skal innhente forhåndssamtykke fra vedkommende myndigheter for den type undersøkelse som skal 

foretas. 

6.3 Sammendrag og vurdering av restmengdenes atferd på grunnlag av data framlagt i nr. 6.1 og 6.2 

7. Skjebne og atferd i miljøet 

Innledning 

i) Opplysninger om mikroorganismens opprinnelse, egenskaper, overlevelse og restmetabolitter og om 

planlagt bruk danner grunnlaget for en vurdering av skjebne og atferd i miljøet. 

Normalt kreves det forsøksdata, med mindre det kan godtgjøres at en vurdering av skjebne og atferd i 

miljøet kan foretas med de opplysninger som allerede foreligger. Dette kan gjøres på grunnlag av allment 

tilgjengelig litteratur, praktiske erfaringer og opplysningene framlagt i henhold til avsnitt 1 til 6. 

Mikroorganismens funksjon i prosesser i miljøet er av særlig interesse.  

ii) De framlagte opplysningene må, sammen med andre relevante opplysninger og opplysningene framlagt 

om ett eller flere preparater som inneholder mikroorganismen, være tilstrekkelig omfattende til at det kan 

foretas en vurdering av skjebne og atferd når det gjelder mikroorganismen og dens restmengder og 

toksiner, såfremt de har betydning for menneskers helse og/eller miljøet. 

iii) Opplysningene skal særlig være tilstrekkelig omfattende til at 

— det kan treffes en beslutning om hvorvidt mikroorganismen kan godkjennes, 

— det kan fastsettes relevante vilkår eller begrensninger forbundet med godkjenning,  
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— det kan fastsettes piktogrammer (der disse er innført), varselord og relevante fare- og sikkerhets-

setninger for vern av miljøet som skal stå oppført på emballasjen (beholdere), 

— det kan beregnes hvilken spredning, skjebne og atferd i miljøet mikroorganismen og dens relevante 

metabolitter vil ha, samt de tilsvarende tidsforløp, 

— det kan identifiseres tiltak som er nødvendige for å minimere forurensning av miljøet og innvirknin-

gen på arter utenfor målgruppen. 

iv) Alle relevante metabolitter (dvs. som kan utgjøre en risiko for menneskers helse og/eller miljøet) som 

dannes av forsøksorganismen under de relevante miljømessige forhold, skal karakteriseres. Dersom 

relevante metabolitter forekommer i eller produseres av mikroorganismen, kan opplysningene fastsatt i 

avsnitt 7 i del A være nødvendige dersom følgende vilkår er oppfylt: 

— den relevante metabolitten er stabil utenfor mikroorganismen, jf. nr. 2.8, og  

— den relevante metabolittens giftvirkning er uavhengig av om mikroorganismen er til stede, 

— den relevante metabolitten forventes å forekomme i det aktuelle miljøet i vesentlig høyere 

konsentrasjoner enn under naturlige forhold. 

v) Det skal tas hensyn til tilgjengelige opplysninger om forholdet til naturlig forekommende beslektede 

villtyper. 

vi) Før det igangsettes undersøkelser som omtalt nedenfor, skal søkeren innhente samtykke fra ved-

kommende myndigheter vedrørende behovet for slike undersøkelser, og hvilken type undersøkelse som i 

så fall skal gjennomføres. Det skal også tas hensyn til opplysningene omhandlet i de andre avsnittene. 

7.1 Persistens og formering 

Dersom det er relevant, skal det gis opplysninger om mikroorganismens persistens og formering i alle typer 

miljøer, med mindre det kan godtgjøres at det aktuelle miljøet sannsynligvis ikke vil bli eksponert for 

mikroorganismen. Det skal legges særlig vekt på 

— konkurranseevnen under de miljømessige forholdene som er normale under og etter planlagt bruk, og  

— populasjonsdynamikken under regionale eller sesongmessig ekstreme klimaforhold (ekstra varme somrer, 

kalde vintrer og rikelig nedbør), og på landbruksmetoder som anvendes etter planlagt bruk. 

Det skal gis anslag for beregnet nivå av den aktuelle mikroorganismen for et gitt tidsrom etter bruk av 

produktet under de foreslåtte bruksvilkår. 

7.1.1 J o r d  

Det skal gis opplysninger om levedyktighet/populasjonsdynamikk i flere typer dyrket og udyrket jord som er 

representative for de ulike regioner i Den europeiske union der produktet brukes eller forventes brukt. 

Bestemmelsene i innledningen til nr. 7.1 i del A om valg av jord og innsamling og håndtering av den, skal 

følges. Dersom forsøksorganismen skal brukes i forbindelse med andre medier, f.eks. steinull, skal også disse 

omfattes av undersøkelsene. 

7.1.2 V a n n  

Det skal gis opplysninger om organismens levedyktighet/populasjonsdynamikk i naturlige sediment-/vannsys-

temer både under mørke og lyse forhold. 

7.1.3 L u f t  

Dersom det er særlig fare for eksponering av brukere, arbeidstakere og andre personer i den umiddelbare 

nærhet, kan det være nødvendig med opplysninger om konsentrasjonene i luften.  
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7.2 Mobilitet 

Muligheten for spredning av mikroorganismen og dens nedbrytingsprodukter i relevante typer miljøer skal 

vurderes, med mindre det kan godtgjøres at det ikke er sannsynlig at disse miljøer vil bli eksponert for 

mikroorganismen. I denne forbindelse er planlagt bruk (f.eks. på jorder eller i veksthus, spredning på jord eller på 

avlinger), stadier i mikroorganismens livssyklus, herunder forekomst av smittebærere, persistens og mikro-

organismens evne til å kolonisere nabohabitater av særlig interesse. 

Det skal legges særlig vekt på spredning, persistens og sannsynlig transportavstand dersom det har vært meldt 

om giftighet, smitteevne eller sykdomsframkallende evne, eller dersom andre opplysninger tyder på mulig 

fare for mennesker, dyr eller miljøet. I så fall kan vedkommende myndigheter kreve undersøkelser tilsvarende 

dem som er fastsatt i del A. Før det igangsettes undersøkelser, skal søkeren innhente samtykke fra ved-

kommende myndigheter for den type undersøkelse som skal gjennomføres.  

8. Virkninger på organismer utenfor målgruppen 

Innledning 

i) Opplysningene om identitet og biologiske egenskaper og tilleggsopplysningene omhandlet i avsnitt 1-3 

og avsnitt 7 er sentrale for vurderingen av virkningene på arter utenfor målgruppen. I avsnitt 7 finnes det 

dessuten flere nyttige opplysninger om skjebne og atferd i miljøet, og i avsnitt 6 om restmengder i 

planter. Disse opplysningene sammen med opplysninger om preparatets art og bruksmåte gjør det mulig 

å fastslå arten og omfanget av den potensielle eksponeringen Opplysningene omhandlet i avsnitt 5 gir 

viktige opplysninger om virkningene på pattedyr og om de virkemåter som gjør seg gjeldende.  

Normalt kreves det forsøksdata, med mindre det kan godtgjøres at en vurdering av virkningene på 

organismer utenfor målgruppen kan foretas med de opplysninger som allerede foreligger.  

ii) Valget av organismer utenfor målgruppen som skal inngå i undersøkelsen av miljøvirkningene, skal 

være basert på mikroorganismens egenskaper (herunder vertsspesifisitet, virkemåte og økologi). Disse 

opplysningene gjør det mulig å velge egnede forsøksorganismer, f.eks. organismer som er nær beslektet 

med organismen i målgruppen. 

iii) De framlagte opplysningene skal, sammen med opplysninger om ett eller flere preparater som 

inneholder mikroorganismen, være tilstrekkelig omfattende til at det kan foretas en vurdering av 

virkningene på plante- og dyrearter utenfor målgruppen som kan risikere å bli eksponert for 

mikroorganismen, dersom de har betydning for miljøet. Virkningen kan skyldes én enkelt, langvarig 

eller gjentatt eksponering, og kan være reversibel eller irreversibel. 

iv) De framlagte opplysningene om mikroorganismen skal, sammen med andre relevante opplysninger samt 

de opplysninger som framlegges om ett eller flere preparater som inneholder den, særlig være 

tilstrekkelig omfattende til å 

— treffe en beslutning om hvorvidt mikroorganismen kan godkjennes, 

— fastsette relevante vilkår eller begrensninger forbundet med godkjenning, 

— foreta en vurdering av korttids- eller langtidsrisiko for arter utenfor målgruppen — populasjoner, 

samfunn og prosesser, alt etter hva som er relevant, 

— klassifisere mikroorganismen ut fra biologisk fare, 

— fastsette hvilke forholdsregler som må treffes for å verne arter utenfor målgruppen, og 

— fastsette piktogrammer (der disse er innført), varselord og relevante fare- og sikkerhetssetninger for 

vern av miljøet som skal stå oppført på emballasjen (beholdere), 

v) Det er behov for å rapportere alle potensielle skadevirkninger som påvises under rutineundersøkelser 

om miljøvirkninger, og i de tilfeller der vedkommende myndigheter krever det, gjennomføre og 

rapportere om tilleggsundersøkelser som kan være nødvendige for å undersøke mekanismene som trolig 

er involvert, og vurdere betydningen av disse virkningene. Alle tilgjengelige biologiske data og 

opplysninger som er relevante for vurderingen av mikroorganismens økologiske profil, skal framlegges.  

vi) For alle undersøkelser må gjennomsnittlig oppnådd dose rapporteres i KDE/kg kroppsvekt og i andre 

egnede enheter.  
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vii) Det kan bli nødvendig å utføre separate undersøkelser for relevante metabolitter (særlig toksiner) 

dersom disse produktene kan utgjøre en betydelig risiko for organismer utenfor målgruppen og 

virkningene av dem ikke kan vurderes ved hjelp av de tilgjengelige resultatene av undersøkelsene for 

mikroorganismen. Før slike undersøkelser igangsettes, skal søkeren innhente samtykke fra ved-

kommende myndigheter vedrørende behovet for slike undersøkelser og hvilken type undersøkelse som i 

så fall skal gjennomføres. Det skal også tas hensyn til opplysningene omhandlet i avsnitt 5, 6 og 7. 

viii) For å gjøre det lettere å vurdere betydningen av resultatene som oppnås, bør det i de forskjellige 

forsøkene for hver relevant art om mulig benyttes individer fra samme stamme (eller med samme 

sertifiserte opprinnelse). 

ix) Forsøkene er obligatoriske, med mindre det kan godtgjøres at organismen utenfor målgruppen ikke vil 

bli eksponert for mikroorganismen. Dersom det blir godtgjort at mikroorganismen ikke har noen 

giftvirkninger, sykdomsframkallende evne eller infeksjonsevne for virveldyr eller planter, er det bare 

virkningen på relevante organismer utenfor målgruppen som skal undersøkes. 

8.1 Virkninger på fugler 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Opplysninger om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for fugler skal rapporteres. 

8.2 Virkninger på vannorganismer 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Opplysninger om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for vannorganismer skal 

rapporteres. 

8.2.1 V i r k n i n g e r  p å  f i s k  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Det skal gis opplysninger om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for fisk. 

8.2.2 V i r k n i n g e r  p å  v i r v e l l ø s e  f e r s k v a n n s d y r  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Det skal gis opplysninger om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for virvelløse 

ferskvannsdyr. 

8.2.3 V i r k n i n g e r  p å  a l g e v e k s t  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Det skal gis opplysninger om virkninger på algevekst og på algenes veksthastighet og restitusjonsevne.  

8.2.4 V i r k n i n g e r  p å  a n d r e  p l a n t e r  e n n  a l g e r  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Det skal gis opplysninger om virkninger på andre planter enn alger. 

8.3 Virkninger på bier 

Fo rsø k et s  f ormå l  

Det skal gis opplysninger om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for bier. 

8.4 Virkninger på andre leddyr enn bier 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Det skal gis opplysninger om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for andre leddyr enn 

bier. Valget av forsøksarter skal foretas på grunnlag av den potensielle bruken av plantevernmiddelet (f.eks. 

om det skal brukes på bladverk eller på jord). Det skal legges særlig vekt på organismer som brukes til 

biologisk bekjempelse og på organismer som spiller en viktig rolle i integrert skadedyrbekjempelse.  

8.5 Virkninger på meitemark 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Det skal gis opplysninger om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for meitemark. 
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8.6 Virkninger på mikroorganismer i jorden utenfor målgruppen 

Virkninger på relevante mikroorganismer utenfor målgruppen og på deres predatorer (f.eks. protozoer for 

bakterielle inokuleringsstoffer) skal oppis. Det kreves en ekspertvurdering for å avgjøre om det er nødvendig 

med tilleggsundersøkelser. Avgjørelsen skal ta hensyn til tilgjengelige opplysninger omhandlet i dette og i 

andre avsnitt, særlig opplysninger om mikroorganismens spesifisitet og forventet eksponering. Nyttige 

opplysninger kan også innhentes fra observasjoner i forbindelse med forsøk med sikte på å kartlegge 

virkninger. Det skal legges særlig vekt på organismer som brukes i integrert plantevern.  

8.7 Tilleggsundersøkelser 

Tilleggsundersøkelsene kan omfatte ytterligere undersøkelser av akutt giftighet for andre arter eller prosesser 

(som f.eks. kloakksystemer) eller undersøkelser i senere faser, som f.eks. undersøkelser av kroniske eller 

subletale virkninger eller av virkninger på reproduksjonen hos visse organismer utenfor målgruppen. 

Søkeren skal innhente forhåndssamtykke fra vedkommende myndigheter for den type undersøkelse som skal 

foretas. 

9. Sammendrag og vurdering av miljøvirkninger 

Det skal foretas en oppsummering og vurdering av alle data om innvirkningen på miljøet i samsvar med de 

retningslinjer som vedkommende myndigheter i medlemsstatene gir for utformingen av slike oppsum-

meringer og vurderinger. Dokumentet bør omfatte en detaljert og kritisk vurdering av de nevnte dataene ut fra 

kriterier og retningslinjer av betydning for vurdering og beslutningstaking, med særlig henvisning til mulige 

og faktiske farer for miljøet og arter utenfor målgruppen og til datagrunnlagets omfang, kvalitet og 

pålitelighet. Det skal legges særlig vekt på følgende: 

— spredning og skjebne i miljøet, og tilsvarende tidsforløp, 

— identifikasjon av arter og populasjoner utenfor målgruppen som kan være utsatt for risiko, og omfanget 

av deres potensielle eksponering, 

— fastlegging av hvilke forholdsregler som bør tas for å unngå eller begrense mest mulig forurensningen av 

miljøet og for å beskytte arter utenfor målgruppen. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 545/2011 

av 10. juni 2011 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til 

opplysningskrav for 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 oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/ 

EØF(1), særlig første punktum i artikkel 8 nr. 4, 

etter samråd med Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 skal 

dokumentasjonen som skal legges fram i forbindelse 

med godkjenning av et aktivt stoff eller et 

plantevernmiddel, oppfylle de samme opplysnings-

kravene som gjelder for plantevernmidler i henhold til 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 155 av 11.6.2011,  

s. 67, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 57. 

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

de tidligere gjeldende reglene fastsatt i vedlegg II og III 

til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om 

omsetning av plantefarmasøytiske produkter(2). 

2) For at forordning (EF) nr. 1107/2009 skal kunne 

gjennomføres, er det derfor nødvendig å vedta en 

forordning som fastsetter disse opplysningskravene for 

plantevernmidler. En slik forordning skal ikke 

inneholde vesentlige endringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Opplysningskravene for plantevernmidler i henhold til artikkel 

8 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1107/2009 er fastsatt i 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. juni 2011. 

  

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

2019/EØS/35/05 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 10. juni 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

OPPLYSNINGSKRAV FOR PLANTEVERNMIDLER, SOM FASTSATT I ARTIKKEL 8 NR. 1 BOKSTAV c) 

I FORORDNING (EF) NR. 1107/2009 

INNLEDNING 

1.  Opplysningene skal 

1.1  omfatte teknisk dokumentasjon med de opplysninger som er nødvendige for å vurdere effektivitet og 

forutsigbare risikoer, umiddelbare eller forsinkede, som plantevernmiddelet kan medføre for mennesker, dyr 

og miljøet, og skal minst inneholde opplysningene og resultatene av undersøkelsene nevnt nedenfor, 

1.2  dersom det er relevant, framskaffes i samsvar med den sist vedtatte versjonen av retningslinjene for 

forsøkene nevnt eller beskrevet i dette vedlegg; i de tilfeller der undersøkelsene er påbegynt før endringene i 

dette vedlegg ble vedtatt, skal opplysningene framskaffes i samsvar med egnede internasjonalt eller nasjonalt 

anerkjente retningslinjer for forsøk, eller i mangel av slike retningslinjer, i samsvar med retningslinjer for 

forsøk godkjent av vedkommende myndighet, 

1.3  dersom en retningslinje er uegnet eller ikke er beskrevet, eller dersom andre retningslinjer enn dem beskrevet 

i dette vedlegg er fulgt, omfatte en begrunnelse for den retningslinje som er fulgt, som vedkommende 

myndighet kan godta. Medlemsstatene kan, særlig når det i dette vedlegg vises til en metode fastsatt i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008(1), som omfatter innarbeiding av en metode utviklet av en 

internasjonal organisasjon (f.eks. OECD), godta at de påkrevde opplysningene framskaffes i samsvar med 

siste versjon av nevnte metode dersom metoden fastsatt i forordning (EU) nr. 440/2008, ennå ikke er 

ajourført når undersøkelsen påbegynnes, 

1.4  dersom vedkommende myndighet krever det, omfatte en komplett beskrivelse av retningslinjene for forsøket 

som er fulgt når de ikke er nevnt eller beskrevet i dette vedlegg, samt en fullstendig beskrivelse av alle avvik 

fra disse og en begrunnelse for avvikene, som vedkommende myndighet kan godta, 

1.5  omfatte en fullstendig og objektiv rapport om undersøkelsene som er utført, samt en fullstendig beskrivelse 

av dem, eller en begrunnelse som vedkommende myndighet kan godta dersom  

— særlige data og opplysninger som ikke er nødvendige på grunn av stoffets art eller planlagte bruks-

områder, ikke framlegges, eller  

— det ikke er vitenskapelig nødvendig eller teknisk mulig å framlegge opplysninger og data, 

1.6  dersom det er relevant, være framskaffet i samsvar med bestemmelsene i direktiv 86/609/EØF(2). 

2. Forsøk og analyser 

2.1  Forsøk og analyser for å framskaffe data om egenskaper og/eller sikkerhet med hensyn til menneskers eller 

dyrs helse eller miljøet, skal utføres i samsvar med prinsippene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/10/EF(3). 

2.2  De forsøk og analyser som kreves i henhold til nr. 6.2–6.7 i dette vedlegg, skal utføres av offisielle eller 

offisielt godkjente forsøksanlegg eller -organisasjoner som oppfyller minst ett av følgende krav: 

— De skal ha tilstrekkelig vitenskapelig og teknisk personell med den nødvendige utdanning, opplæring, 

tekniske kunnskap og erfaring til å kunne utføre sine tildelte oppgaver. 

— De skal ha hensiktsmessig utstyr for korrekt utførelse av de forsøk og målinger som de oppgir å være 

kvalifisert til å gjennomføre. Dette utstyret skal vedlikeholdes ordentlig og ved behov kaliberes før det 

tas i bruk, og deretter i samsvar med et fastsatt program.  

  

(1) EUT L 142 av 31.5.2008, s. 1. 

(2) EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1. 

(3) EUT L 50 av 20.2.2004, s. 44. 
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— De skal ha tilgang til hensiktsmessige forsøksfelt og om nødvendig veksthus, vekstkamre og lagerrom. 

Det miljø der forsøkene skal foretas, skal ikke svekke resultatene eller forringe den nøyaktigheten som 

kreves for målingene. 

— De skal gi alt relevant personell tilgang til de framgangsmåter og protokoller som benyttes ved 

forsøkene. 

— De skal på anmodning fra vedkommende myndighet før et forsøk påbegynnes, gjøre tilgjengelig 

detaljerte opplysninger om dette, som minst skal angi stedet for forsøket og hvilke plantevernmidler 

som inngår i det. 

— De skal sørge for at kvaliteten på det utførte arbeidet står i forhold til dets art, bredde, omfang og 

tiltenkte formål. 

— De skal oppbevare alle opprinnelige observasjoner, beregninger og avledede data, kalibreringsjournaler 

og den endelige forsøksrapporten så lenge som det berørte middelet er godkjent i Unionen. 

2.3  Offisielt anerkjente forsøksanlegg og -organisasjoner og på anmodning offisielle anlegg og organisasjoner 

skal  

— rapportere til den berørte nasjonale myndighet alle opplysninger som er nødvendige for å vise at de kan 

oppfylle kravene angitt i nr. 2.2, 

— når som helst godta inspeksjoner som den enkelte medlemsstat regelmessig skal organisere på sitt 

territorium for å kontrollere samsvar med kravet fastsatt i nr. 2.2. 

2.4  Medlemsstatene kan som unntak fra nr. 2.1 anvende nr. 2.2 og 2.3 på forsøk og analyser som utføres på deres 

territorium for å innhente data om egenskaper og/eller sikkerhet ved preparater med hensyn til honningbier 

og andre nytteleddyr enn bier, og som ble igangsatt 31. desember 1999 eller tidligere. 

2.5  Medlemsstatene kan som unntak fra nr. 2.1 anvende nr. 2.2 og 2.3 på kontrollerte restanalyseforsøk som 

utføres på deres territorium i samsvar med avsnitt 8 «Restmengder i eller på behandlede produkter, 

næringsmidler og fôr» med plantevernmidler som inneholder aktive stoffer som allerede var på markedet 26. 

juli 1993, og som ble igangsatt 31. desember 1997 eller tidligere. 

2.6  Uten hensyn til nr. 2.1 kan forsøk og analyser som utføres på aktive stoffer som består av mikroorganismer 

eller virus for å framskaffe opplysninger om egenskaper og/eller sikkerhet med hensyn til andre aspekter enn 

menneskers helse, utføres av offentlige eller offentlig godkjente forsøkslaboratorier eller organisasjoner som 

minst tilfredsstiller kravene i nr. 2.2 og 2.3 i innledningen til dette vedlegg. 

3.  Opplysningene som kreves, skal omfatte forslag til klassifisering og merking av plantevernmiddelet i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(1) eller europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1272/2008(2). 

4.  I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å kreve visse opplysninger i henhold til del A i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 544/2011(3), for tilsetningsstoffer. Før slike opplysninger kreves, og før slike 

eventuelle nye undersøkelser skal utføres, skal alle opplysninger om tilsetningsstoffet som er gjort 

tilgjengelig for vedkommende myndighet, vurderes, særlig dersom 

— bruken av tilsetningsstoffet er tillatt i næringsmidler, fôrvarer, legemidler eller kosmetiske produkter i 

samsvar med EUs regelverk, eller  

— et sikkerhetsdatablad er lagt fram for tilsetningsstoffet i samsvar med artikkel 31 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(4).  

  

(1) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1. 

(2) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) EUT L 155 av 11.6.2011, s. 1. 

(4) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 
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DEL A 

KJEMISKE PREPARATER 

1. Plantevernmiddelets identitet 

De framlagte opplysningene skal, sammen med opplysningene om det eller de aktive stoffene, være 

tilstrekkelig omfattende til at preparatene kan identifiseres og beskrives nøyaktig med hensyn til deres 

spesifikasjoner og art. Med mindre annet er angitt, kreves nevnte opplysninger og data for alle 

plantevernmidler. 

1.1 Søker (navn, adresse osv.) 

Søkerens navn og adresse skal oppgis, samt navn, stilling og telefon- og telefaksnummer til en 

kontaktperson.  

Dersom søkeren i tillegg har et kontor, en agent eller en representant i den medlemsstaten som det søkes om 

godkjenning i, skal navnet og adressen til det lokale kontoret, den lokale agenten eller den lokale 

representanten oppgis sammen med navn, stilling, telefon- og faksnummer til kontaktpersonen. 

1.2 Produsenten av preparatet og det eller de aktive stoffene (navn, adresse osv., herunder anleggenes 

beliggenhet) 

Navnet og adressen til produsenten av preparatet og av hvert aktivt stoff i preparatet skal oppgis sammen 

med navnet og adressen til hvert anlegg der preparatet og det aktive stoffet framstilles. 

Det skal oppgis en kontaktadresse (helst en sentral adresse, med navn og telefon- og telefaksnummer) for 

hver.  

Dersom det aktive stoffet stammer fra en produsent som det ikke tidligere er framlagt opplysninger fra i 

samsvar med vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011, skal det legges fram detaljerte opplysninger om 

stoffets renhet og innhold av urenheter som nevnt i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. 

1.3 Handelsnavn eller foreslått handelsnavn samt eventuelt produsentens utviklingskodenummer for preparatet 

Alle tidligere og nåværende handelsnavn og foreslåtte handelsnavn og utviklingskodenumre for preparatet 

samt nåværende navn og numre, skal oppgis Dersom de nevnte handelsnavn og kodenumre er tilknyttet 

lignende men forskjellige (eventuelt foreldede) preparater, skal alle opplysninger om forskjellene legges 

fram. (Det foreslåtte handelsnavnet må ikke kunne føre til forveksling med handelsnavn på allerede 

registrerte plantevernmidler.) 

1.4 Nærmere kvantitative og kvalitative opplysninger om preparatets sammensetning (aktive stoffer og 

tilsetningsstoffer) 

1.4.1  For preparater skal følgende opplysninger gis: 

— innhold av aktive stoffer både i teknisk og ren form, 

— innhold av tilsetningsstoffer. 

Konsentrasjonene skal angis som nevnt i direktiv 1999/45/EF. 

1.4.2  For aktive stoffer skal opplysninger om deres vanlige ISO-navn eller foreslått vanlig ISO-navn og deres 

CIPAC(1)-nummer angis, og dersom det er tilgjengelig, EF-nummer (Einecs eller ELINCS). Dersom det er 

relevant, skal det angis hvilket salt, anion eller kation som er til stede. 

1.4.3  Tilsetningsstoffene skal om mulig identifiseres ved det kjemiske navnet som er angitt i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008, eller dersom de ikke er oppført i nevnte forordning, i samsvar med både 

IUPAC- og CA-nomenklaturen. Deres struktur eller strukturformel skal oppgis. For hver bestanddel i et 

tilsetningsstoff skal det oppgis relevant EC-nummer (Einecs- eller Elincs-nummer) og CAS-nummer dersom 

det foreligger. Dersom et tilsetningsstoff ikke kan identifiseres fullt ut ved hjelp av de framlagte 

opplysningene, skal det gis en hensiktsmessig spesifikasjon. Tilsetningsstoffenes handelsnavn skal også 

oppgis dersom de foreligger.  

  

(1) Collaborative International Pesticides Analytical Council. 
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1.4.4 Tilsetningsstoffenes funksjoner skal oppgis: 

— klebemiddel (klistremerke) 

— skumdempende middel, 

— frostsikringsmiddel, 

— bindemiddel, 

— buffer, 

— bærestoff 

— deodorant 

— dispergeringsmiddel 

— fargestoff 

— brekkmiddel 

— emulgator 

— gjødsel 

— konserveringsmiddel 

— duftstoff 

— parfyme 

— drivmiddel 

— repellent 

— beskyttende middel 

— løsemiddel 

— stabilisator 

— synergist 

— fortykningsmiddel 

— fuktemiddel 

— annet (angi nærmere). 

1.5 Preparatets art og fysiske tilstand (emulgerbart konsentrat, sprøytepulver, løsning osv.) 

1.5.1  Preparatets type og kode skal angis i samsvar med «Catalogue of pesticide formulation types and 

international coding system (GIFAP(1) Technical Monograph No 2, 1989)». 

Dersom et bestemt preparat ikke er nøyaktig definert i denne publikasjonen, skal det gis en fullstendig 

beskrivelse av preparatets art og fysiske tilstand, og samtidig framlegges et forslag til en dekkende 

beskrivelse av preparatets type og til definisjon av preparatet. 

1.6 Funksjon (ugressmiddel, insektmiddel osv.) 

Funksjonen skal angis med en av følgende betegnelser: 

— middmiddel 

— bakteriedrepende middel  

  

(1) International Group of National Pesticide Manufacturers’ Associations. 
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— soppdrepende middel 

— ugressmiddel 

— insektmiddel 

— bløtdyrmiddel 

— nematicid 

— vekstregulerende middel 

— repellent 

— rottegift 

— semiokjemikalier 

— talpicid 

— virusdrepende middel 

— annet (angi nærmere). 

2. Plantevernmiddelets fysiske, kjemiske og tekniske egenskaper 

Det skal oppgis i hvilken grad plantevernmidler som det søkes om godkjenning for, overholder relevante 

FAO-spesifikasjoner vedtatt av ekspertgruppen for plantevernmiddelspesifikasjoner i FAO-ekspertgruppen 

for spesifikasjoner, godkjenningskrav og bruksstandarder for plantevernmidler. Avvik fra FAO-

spesifikasjonene skal beskrives nøyaktig og begrunnes. 

2.1 Utseende (farge og lukt) 

Det skal gis en beskrivelse av farge og eventuell lukt samt av preparatets fysiske tilstand. 

2.2 Eksplosive og oksiderende egenskaper 

2.2.1  Eksplosive egenskaper ved preparater skal oppgis i samsvar med metode A 14 i forordning (EF)  

nr. 440/2008. Dersom det ut fra foreliggende termodynamiske opplysninger er hevet over enhver rimelig tvil 

at en eksoterm reaksjon i preparatet er utelukket, er denne opplysningen en tilstrekkelig begrunnelse for å 

ikke bestemme preparatets eksplosive egenskaper. 

2.2.2  Oksiderende egenskaper ved preparater i fast form skal bestemmes og oppgis i samsvar med metode A 17 i 

forordning (EF) nr. 440/2008. For andre preparater skal valg av metode begrunnes. Det er ikke nødvendig å 

bestemme oksiderende egenskaper dersom det på grunnlag av termodynamiske opplysninger er hevet over 

enhver rimelig tvil at preparatet ikke kan reagere eksotermt med brennbare materialer. 

2.3 Flammepunkt og andre indikasjoner på antennelighet eller selvantennelighet 

Flammepunkt for væsker som inneholder brannfarlige løsemidler, skal bestemmes og oppgis i samsvar med 

metode A 9 i forordning (EF) nr. 440/2008. For faste preparater og gasser skal antennelighet bestemmes og 

oppgis i samsvar med metode A 10, A 11 og A 12 i forordning (EF) nr. 440/2008, alt etter som hvilken 

metode som er hensiktsmessig. For preparater skal selvantennelighet bestemmes og rapporteres i samsvar 

med metode A 15 eller A 16 i forordning (EF) nr. 440/2008, alt etter hva som er relevant, og/eller om 

nødvendig i samsvar med UN-Bowes-Cameron-Cage-Test (De forente nasjoners anbefalinger for transport 

av farlig gods, kapittel 14 nr. 14.3.4). 

2.4 Surhetsgrad/alkalitet og i relevante tilfeller pH-verdi 

2.4.1  For preparater som er sure (pH < 4) eller alkaliske (pH > 10), skal surhet/alkalitet og pH-verdi bestemmes og 

oppgis i samsvar med henholdsvis CIPAC-metode MT 31 og MT 75.  
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2.4.2  Der det er relevant (ved anvendelse som vandig løsning), skal pH for en 1 % vandig løsning, emulsjon eller 

dispersjon av preparatet bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 75. 

2.5 Viskositet og overflatespenning 

2.5.1 For flytende preparater som skal brukes i Ultra Low Volume (ULV), skal kinematisk viskositet bestemmes 

og oppgis i samsvar med OECD-retningslinje 114. 

2.5.2  For ikke-newtonske væsker skal viskositet bestemmes og oppgis sammen med forsøksvilkårene. 

2.5.3 For flytende preparater skal overflatespenning bestemmes og oppgis i samsvar med metode A 5 i forordning 

(EF) nr. 440/2008. 

2.6 Relativ tetthet og bulktetthet 

2.6.1  For flytende preparater skal relativ tetthet bestemmes og oppgis i samsvar med metode A 3 i forordning (EF) 

nr. 440/2008. 

2.6.2  For preparater som er i pulver- eller granulatform, skal bulktetthet (stampet bulktetthet) bestemmes og oppgis 

i samsvar med CIPAC-metode MT 33, MT 159 eller MT 169, alt etter hva som er relevant. 

2.7 Lagring – stabilitet og holdbarhet: Virkninger av lys, temperatur og fuktighet på plantevernmiddelets 

tekniske egenskaper 

2.7.1  Preparatets stabilitet etter lagring i 14 dager ved 54 °C skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-

metode MT 46. 

Det kan være behov for andre tidsrom og/eller temperaturer (f.eks. 8 uker ved 40 °C eller 12 uker ved 35 °C 

eller 18 uker ved 30 °C) dersom preparatet er varmefølsomt. 

Dersom innholdet av det aktive stoffet etter varmestabilitetsforsøket er redusert med mer enn 5 % i forhold til 

det opprinnelige innholdet, skal minsteinnholdet oppgis, og det skal også gis opplysninger om nedbrytings-

produkter. 

2.7.2  For flytende preparater skal dessuten innvirkningen av lave temperaturer på stabiliteten bestemmes og oppgis 

i samsvar med CIPAC-metode MT 39, MT 48, MT 51 eller MT 54, alt etter hva som er relevant.  

2.7.3  Preparatets holdbarhetstid i romtemperatur skal oppgis. Dersom preparatet har en holdbarhetstid på mindre 

enn to år, skal holdbarheten oppgis i måneder med opplysninger om lagringstemperatur. GIFAP Monograph 

nr. 17 inneholder nyttige opplysninger. 

2.8 Plantevernmiddelets tekniske egenskaper 

Preparatets tekniske egenskaper skal bestemmes slik at det kan treffes en beslutning om hvorvidt preparatet 

kan aksepteres. 

2.8.1 F u k t n i n g s e v n e  

Fuktningsevnen til faste preparater som fortynnes før bruk (f.eks. sprøytepulver, vannløselig pulver, 

vannløselige granulater og vanndispergerende granulater), skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-

metode MT 53.3.  

2.8.2 P e r s i s t e n t  s k u m d a n n e l s e  

Persistensen i skumdannelsen for preparater som skal fortynnes med vann, skal bestemmes og oppgis i 

samsvar med CIPAC-metode MT 47. 

2.8.3 S u s p e n s j o n s e v n e  o g  s u s p e n s j o n s s t a b i l i t e t  

— Suspensjonsevnen til vanndispergerende produkter (f.eks. sprøytepulver, vanndispergerende granulater, 

suspensjonskonsentrater) skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 15, MT 161 

eller MT 168, alt etter hva som er relevant. 

— For vanndispergerende produkter (f.eks. suspensjonskonsentrater og vanndispergerende granulater) skal 

evnen til spontan dispergering bestemmes og oppgis etter CIPAC-metode MT 160 eller MT 174, alt etter 

hva som er relevant.   
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2.8.4 F o r t y n n i n g s s t a b i l i t e t  

Fortynningsstabiliteten til vannløselige produkter skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode 

MT 41. 

2.8.5 T ø r r s i l s p r ø v e  o g  v å t s i l s p r ø v e  

For å sikre at støvpulver har en egnet partikkelstørrelsesfordeling, skal en tørrsilsprøve gjennomføres og 

oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 59.1. 

For vanndispergerende produkter skal en våtsilsprøve gjennomføres og oppgis i samsvar med CIPAC-metode 

MT 59.3 eller MT 167, alt etter hva som er relevant. 

2.8.6 P a r t i k k e l s t ø r r e l s e s f o r d e l i n g  ( s t ø v p u l v e r  o g  s p r ø y t e p u l v e r ,  g r a n u l a t ) ,  

i n n h o l d  a v  s t ø v / f i n e  p a r t i k l e r  ( g r a n u l a t ) ,  s l i t a s j e  o g  s p r ø h e t  ( g r a n u l a t )  

2.8.6.1  For pulver skal partikkelstørrelsesfordeling bestemmes og oppgis i samsvar med OECD-metode 110. 

Det nominelle størrelsesområdet for granulater beregnet på direkte anvendelse, skal bestemmes og oppgis i 

samsvar med CIPAC-metode MT 58.3 og for vanndispergerende granulater i samsvar med CIPAC-metode 

MT 170. 

2.8.6.2  Støvinnholdet i preparater i granulatform skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 171. 

Dersom det har betydning for brukereksponeringen, skal støvets partikkelstørrelse bestemmes og oppgis i 

samsvar med OECD-metode 110. 

2.8.6.3  Granulatenes egenskaper med hensyn til slitasje og sprøhet skal bestemmes og oppgis så snart det foreligger 

internasjonalt omforente metoder for dette. Der det allerede foreligger data, skal disse oppgis sammen med 

den metode som er brukt. 

2.8.7 E m u l g e r i n g s e v n e ,  r e e m u l g e r i n g s e v n e ,  e m u l s j o n s s t a b i l i t e t  

2.8.7.1  Emulgeringsevnen, reemulgeringsevnen og emulsjonsstabiliteten for preparater som danner emulsjoner, skal 

bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 36 eller MT 173, alt etter hva som er relevant. 

2.8.7.2  Stabiliteten for fortynnede emulsjoner og preparater i emulsjonsform skal bestemmes og oppgis i samsvar 

med CIPAC-metode MT 20 eller MT 173. 

2.8.8 F l y t e e v n e ,  h e l l b a r h e t  ( s k y l l b a r h e t )  o g  s t ø v a v g i v e l s e  

2.8.8.1  Flyteevnen for preparater i granulatform skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 172. 

2.8.8.2  Hellbarheten (herunder skyllerester) av suspensjoner (f.eks. suspensjonskonsentrater og suspoemulsjoner) 

skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 148. 

2.8.8.3  Støvpulverets tendens til å avgi støv etter hurtiglagring i samsvar med 2.7.1 skal bestemmes og oppgis i 

samsvar med CIPAC-metode MT 34 eller en annen egnet metode. 

2.9 Fysisk og kjemisk kompatibilitet med andre produkter, herunder andre plantevernmidler som det skal 

godkjennes for bruk sammen med 

2.9.1  Tankblandingers fysiske kompatibilitet skal bestemmes og oppgis på grunnlag av interne forsøksmetoder. Et 

praktisk forsøk kan være et akseptabelt alternativ. 

2.9.2  Anbefalte tankblandingers kjemiske kompatibilitet skal bestemmes og oppgis, med mindre det ut fra en 

undersøkelse av preparatenes særskilte egenskaper er hevet over enhver rimelig tvil at en reaksjon ikke vil 

kunne finne sted. I slike tilfeller er det nok å oppgi dette som begrunnelse for at kjemisk kompatibilitet ikke 

er bestemt gjennom praktiske forsøk.  
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2.10 Festeevne og fordeling på frø 

For preparater til frøbeising skal både fordeling og festeevne undersøkes og oppgis; med hensyn til fordeling 

skal CIPAC-metode MT 175 følges. 

2.11 Sammendrag og vurdering av data framlagt i henhold til nr. 2.1.-2.10 

3. Opplysninger om bruk 

3.1 Planlagt bruksområde, f.eks. friland, veksthus, lagring av planteprodukter, private hager 

Det skal opplyses hvilke(t) av følgende eksisterende og planlagte bruksområder preparater som inneholder 

det aktive stoffet, er beregnet på: 

— til bruk på friland, f.eks. jordbruk, hagebruk, skogbruk og vindyrking, 

— veksthus,l 

— parker, 

— ugressbekjempelse utenfor dyrket mark 

— private hager 

— stueplanter, 

— lagring av planteprodukter, 

— annet (angi nærmere). 

3.2 Virkninger på skadelige organismer, f.eks. kontaktgift, innåndingsgift, magegift, fungitoksisk eller 

fungistatisk middel osv., systemisk virkning eller ikke i planter 

Oppgi virkningene på skadelige organismer: 

— virkning ved kontakt, 

— virkning via magen, 

— virkning ved innånding, 

— fungitoksisk virkning, 

— fungistatisk virkning, 

— uttørkende virkning, 

— reproduksjonshemmende virkning 

— annet (angi nærmere). 

Det skal angis hvorvidt middelet translokeres i planter. 

3.3 Nærmere opplysninger om planlagt bruk, f.eks. om hvilke typer skadelige organismer som skal bekjempes 

og/eller typer planter eller planteprodukter som skal vernes 

Nærmere opplysninger skal legges fram om planlagt bruk. 

Det skal eventuelt opplyses om virkninger som er oppnådd, f.eks. spiringshemming, forsinket modning, 

stråforkortelse, økt fruktbarhet osv.  

3.4 Dosering 

For hver behandlingsmetode og hver bruk skal dosering per behandlet enhet (ha, m2, m3) oppgis i gram eller 

kilo for både preparatet og det aktive stoffet.  
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Doseringen skal vanligvis uttrykkes i gram eller kilo/hektar eller kilo/m3 eller om nødvendig i gram eller 

kilo/tonn; for beskyttede vekster og private hager uttrykkes doseringen i gram eller kilo/100 m2 eller gram 

eller kilo/m3. 

3.5 Konsentrasjon av aktivt stoff i materialet som brukes (f.eks. i fortynnet sprøytevæske, lokkemat eller beisede 

frø) 

Innholdet av aktivt stoff skal oppgis i g/l, g/kg, mg/kg eller i g/tonn, alt etter hva som er relevant. 

3.6 Behandlingsmetode 

Behandlingsmetoden skal beskrives fullt ut, med angivelse av hvilken type utstyr som skal benyttes, og type 

og mengde fortynningsmiddel som skal brukes per areal- eller volumenhet. 

3.7 Antall behandlinger, tidspunkter for disse og beskyttelsens varighet 

Det høyeste antall behandlinger samt tidspunktene for disse skal oppgis. Om relevant skal vekststadiene til 

vekstene eller plantene som skal vernes, og de skadelige organismenes utviklingsstadier oppgis. 

Tidsintervallet mellom to behandlinger skal oppgis, om mulig i dager. 

Varigheten av det vern som både hver enkelt behandling og det største antall behandlinger gir, skal angis. 

3.8 Nødvendige venteperioder eller andre forholdsregler for å unngå fytotoksiske virkninger på etterfølgende 

vekster 

Om nødvendig skal de korteste akseptable venteperiodene mellom siste behandling og påfølgende såing eller 

utplanting av etterfølgende vekster som er nødvendige for å unngå fytotoksiske virkninger på etterfølgende 

vekster, oppgis og framgå av opplysningene som er oppgitt i henhold til nr. 6.6.  

Eventuelle begrensninger i valg av etterfølgende vekster skal angis. 

3.9 Forslag til bruksanvisning 

Den foreslåtte bruksanvisningen for preparatet, som skal trykkes på etikettene og i bruksanvisninger, skal 

framlegges. 

4. Ytterligere opplysninger om plantevernmiddelet 

4.1 Emballasje (type, materiale, størrelse osv.), preparatets forenlighet med foreslått emballasjemateriale 

4.1.1  Emballasjen som skal anvendes, skal beskrives fullt ut, og materialer, konstruksjon (f.eks. ekstrudert, sveiset 

osv.), størrelse og volum, åpningsstørrelse samt luknings- og forseglingstype skal spesifiseres. Emballasjen 

skal være utformet i samsvar med kriteriene og retningslinjene som er angitt i FAOs «Guidelines for the 

Packaging of Pesticides». 

4.1.2  Emballasjens, herunder lukkeinnretningens, egnethet med hensyn til styrke, tetthet og bestandighet ved 

vanlig transport og håndtering skal bestemmes og oppgis i samsvar med ADR-metode 3552, 3553, 3560, 

3554, 3555, 3556, 3558 eller med egnede ADR-metoder for mellomstore bulkcontainere, samt med ISO-

standard 8317 dersom det kreves barnesikrede lukkeinnretninger for preparatet. 

4.1.3  Emballasjematerialets bestandighet i forhold til innholdet skal oppgis etter GIFAP Monograph nr. 17. 

4.2 Rengjøring av doseringsutstyr 

Metodene for rengjøring av doseringsutstyr og vernetøy skal beskrives utførlig. Rengjøringsmetodenes 

effektivitet skal undersøkes og rapporteres. 

4.3 Gjeninntredelsesperioder, nødvendige venteperioder og andre forholdsregler for vern av mennesker, 

besetninger og miljø 

Opplysningene som framlegges, skal framgå og underbygges av dataene som er framlagt for det eller de 

aktive stoffene, samt av dataene som er framlagt i henhold til avsnitt 7 og 8.  

4.3.1  For å beskytte mennesker og besetninger skal det om relevant angis hvilke intervaller før innhøsting, 

gjeninntredelsesperioder eller tilbakeholdingstider som kreves for at forekomsten av restmengder i eller på 

vekster, planter og planteprodukter eller i behandlede områder skal bli minst mulig, f.eks. 

— intervall før innhøsting (i dager) for hver aktuelle vekst, 

— gjeninntredelsesperiode (i dager) for besetninger til beiteområder,  
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— gjeninntredelsesperiode (i timer eller dager) for mennesker til behandlede vekster, bygninger eller 

områder, 

— tilbakeholdingstid (i dager) for fôrvarer, 

— venteperiode (i dager) mellom behandling og håndtering av behandlede produkter, eller 

— venteperioder (i dager), mellom siste behandling og såing eller planting av etterfølgende vekster. 

4.3.2  Om nødvendig skal det på bakgrunn av forsøksresultatene gis opplysninger om under hvilke særskilte 

landbruksmessige, plantehelsemessige eller miljømessige forhold preparatet kan eller ikke kan anvendes. 

4.4 Anbefalte metoder og forholdsregler med hensyn til håndtering, lagring, transport eller brann 

De metoder og forholdsregler (detaljerte) som anbefales for håndtering ved lagring av plantevernmidler i 

lagerbygninger og hos bruker, ved transport og ved brann, skal oppgis. Opplysninger om forbrennings-

produkter skal framlegges dersom de er relevante. De farer som kan ventes å oppstå og de metoder og 

framgangsmåter som kan gjøre disse farene minst mulig, skal angis nærmere. Det skal opplyses om 

framgangsmåter som forhindrer at det oppstår avfall eller rester, eller som begrenser avfallsmengden. 

Om nødvendig foretas vurdering etter ISO — TR 9122. 

Om relevant skal det gis opplysninger om type vernetøy og -utstyr som foreslås brukt, samt egenskapene ved 

dette. Opplysningene som framlegges, skal være tilstrekkelige til å vurdere om vernetøyet og -utstyret er 

egnet og effektivt under realistiske bruksvilkår (f.eks. friland eller i veksthus). 

4.5 Nødtiltak ved ulykker 

Det skal gis nærmere regler for tiltak som skal iverksettes i tilfelle en ulykke ved transport, lagring eller bruk, 

og reglene skal omfatte 

— begrensning av utslipp, 

— dekontaminering av områder, kjøretøyer og bygninger, 

— disponering av skadet emballasje, adsorbenter og andre materialer, 

— vern av redningsmannskap og tilskuere, 

— førstehjelpstiltak. 

4.6 Framgangsmåter for destruering eller dekontaminering av plantevernmiddelet og dets emballasje 

Det skal utvikles framgangsmåter for destruering og dekontaminering av både små mengder (på brukernivå) 

og store mengder (lagerbygninger). Framgangsmåtene skal være i samsvar med lokale bestemmelser om 

disponering av avfall og giftig avfall. De foreslåtte disponeringsmetodene skal ikke ha noen uakseptabel 

innvirkning på miljøet, og de skal være så kostnadseffektive og praktisk gjennomførbare som mulig. 

4.6.1 M u l i g h e t  f o r  n ø y t r a l i s e r i n g  

Dersom det finnes framgangsmåter for nøytralisering (f.eks. ved reaksjon med baser slik at det dannes 

mindre giftige forbindelser) som kan brukes ved utilsiktede utslipp, skal disse beskrives. De 

reaksjonsprodukter som dannes ved nøytralisering, skal undersøkes praktisk eller teoretisk og oppgis. 

4.6.2 K o n t r o l l e r t  f o r b r e n n i n g  

I mange tilfeller er kontrollert forbrenning i et godkjent forbrenningsanlegg den eneste eller beste metoden 

for sikker disponering av aktive stoffer og plantevernmidler som inneholder dem, samt av forurensede 

materialer eller forurenset emballasje. 

Dersom halogeninnholdet i det aktive stoffet er over 60 %, skal det aktive stoffets atferd ved pyrolyse under 

kontrollerte vilkår (herunder eventuelt oksygentilførsel og fastsatt oppholdstid) ved 800 °C samt innholdet av 

polyhalogenerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzo-furaner i pyroproduktene oppgis. Søkeren må framlegge 

detaljerte instrukser om sikker disponering. 
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4.6.3 A n n e t  

Dersom det er foreslått andre metoder for disponering av plantevernmidler, emballasje og forurensede 

materialer, skal disse beskrives fullt ut. Det skal framlegges data for slike metoder for å dokumentere at de er 

effektive og sikre.  

5. Analysemetoder 

Innledning 

Bestemmelsene i dette avsnitt omfatter bare de analysemetoder som kreves for kontroll og overvåking etter 

godkjenning. 

Når det gjelder analysemetodene som er brukt for å framskaffe de dataene som kreves i henhold til denne 

forordning eller for andre formål, skal søkeren framlegge en begrunnelse for den metode som er brukt. Om 

nødvendig vil det bli utarbeidet særskilte retningslinjer for slike metoder på grunnlag av de samme krav som 

for metodene for kontroll og overvåking etter godkjenning. 

Det skal framlegges beskrivelser av metodene, med alle relevante opplysninger om utstyr, materialer og 

bruksvilkår. 

Disse metodene skal benytte den enklest mulige tilnærmingsmåte, være så lite kostnadskrevende som mulig 

og bare kreve alminnelig tilgjengelig utstyr. 

I dette avsnitt menes med: 

Urenheter, metabolitter, relevante 

metabolitter 

Som definert i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 

Relevante urenheter Urenheter som har toksikologisk og/eller økotoksikologisk eller 

miljømessig betydning 

På anmodning skal følgende prøver framlegges: 

i) prøver av preparatet, 

ii) analysestandarder for det aktive stoffet i ren form, 

iii) prøver av det aktive stoffet i teknisk form, 

iv) analysestandarder for relevante metabolitter og alle andre bestanddeler som omfattes av definisjonen av 

restmengde, 

v) prøver av referansestoffer for relevante urenheter, dersom de er tilgjengelige. 

For definisjoner, se nr. 4.1 og 4.2 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. 

5.1 Metoder for analyse av preparatet 

5.1.1 Metodene for å bestemme det aktive stoffet i preparatet skal beskrives i sin helhet. Dersom preparatet 

inneholder mer enn ett aktivt stoff, skal det framlegges en metode som gjør det mulig å bestemme hvert 

enkelt stoff mens de andre er til stede. Dersom det ikke framlegges en kombinert metode, skal de tekniske 

årsaker oppgis. Det skal oppgis hvorvidt eksisterende CIPAC-metoder kan brukes. 

5.1.2  Det skal også framlegges metoder for bestemmelse av preparatets innhold av relevante urenheter dersom 

preparatet er slik sammensatt at det teoretisk sett kan dannes slike urenheter under framstillingen eller ved 

nedbryting under lagring.  

Om nødvendig skal det også framlegges metoder for bestemmelse av tilsetningsstoffer eller bestanddeler av 

tilsetningsstoffer i preparatet. 

5.1.3 S p e s i f i s i t e t ,  l i n e a r i t e t ,  n ø y a k t i g h e t  o g  r e p e t e r b a r h e t  

5.1.3.1  De framlagte metodenes spesifisitet skal påvises og oppgis. I tillegg skal graden av forstyrrelse fra andre 

stoffer i preparatet bestemmes. 
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Selv om forstyrrelser fra andre bestanddeler kan anses som systematiske feil ved vurderingen av de foreslåtte 

metodenes nøyaktighet, skal det gis en forklaring på eventuell forstyrrelse som bidrar med mer enn ±3 % av 

den samlede bestemte mengde. 

5.1.3.2  De foreslåtte metodenes linearitet i et egnet område skal bestemmes og oppgis. Kalibreringsområdet skal 

overskride (med minst 20 %) det høyeste og laveste nominelle innholdet av analytten i de aktuelle 

analyseløsningene av preparatet. Til kalibreringen skal det foretas en dobbeltbestemmelse av minst tre ulike 

konsentrasjoner. Alternativt kan en enkeltbestemmelse av fem konsentrasjoner godtas. Framlagte rapporter 

skal inneholde ligningen for kalibreringskurven og korrelasjonsfaktoren samt representativ og behørig 

merket dokumentasjon fra analysen, f.eks. kromatogrammer.  

5.1.3.3  Normalt kreves det nøyaktighet bare for metoder for bestemmelse av aktivt stoff i ren form og relevante 

urenheter i preparatet. 

5.1.3.4  Det kreves normalt minst fem bestemmelser av repeterbarheten. Det relative standardavvik (% RSD) skal 

oppgis. Sterkt avvikende verdier som er observert ved hjelp av en egnet metode (f.eks. Dixons eller Grubbs' 

test), kan forkastes. Dersom disse verdiene er forkastet, skal dette oppgis uttrykkelig. Årsaken til sterkt 

avvikende verdier skal søkes forklart.  

5.2 Analysemetoder for bestemmelse av restmengder 

Analysemetoder for bestemmelse av restmengder må legges fram, med mindre det blir godtgjort at metodene 

som allerede er framlagt i henhold til kravene i nr. 4.2 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011, 

kan anvendes. 

De samme bestemmelser som angis i nr. 4.2 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011, får 

anvendelse. 

6. Data om virkning 

Generelt 

De framlagte data skal være så omfattende at det kan foretas en vurdering av plantevernmiddelet. Særlig skal 

det være mulig å vurdere hvilke og hvor store fordeler som er forbundet med bruk av preparatet, eventuelt 

sammenholdt med egnede referansemidler og skadeterskler, samt å definere middelets bruksvilkår. 

Antallet forsøk som skal utføres og som det skal framlegges opplysninger om, avhenger hovedsakelig av 

faktorer som f.eks. i hvilken grad egenskapene til det eller de aktive stoffene som middelet inneholder, er 

kjent, og omfanget av de forhold som oppstår, som f.eks. variasjonsbredde i plantehelseforhold, klimatiske 

forskjeller, ulik landbrukspraksis, vekstenes ensartethet, behandlingsmetode, den skadelige organismens art 

og type plantevernmiddel.  

Det skal framskaffes og framlegges tilstrekkelige data til å bekrefte at påviste mønstre holder for regionene 

og de ulike forholdene som med sannsynlighet vil forekomme i de aktuelle regionene der bruk skal 

anbefales. Dersom en søker hevder at forsøk i ett eller flere av de områder der middelet foreslås brukt, er 

unødvendige fordi forholdene i det berørte området er sammenlignbare med forholdene i områdene der 

forsøk ble utført, skal søkeren kunne dokumentere påstanden om sammenlignbare forhold. 

For å gjøre det mulig å vurdere eventuelle sesongbestemte ulikheter, skal tilstrekkelige data framskaffes og 

framlegges for å bekrefte plantevernmiddelets bruksegenskaper i hvert enkelt landbruks- og klimaområde for 

hver enkelt kombinasjon av vekst (eller planteproduksjon)/skadelig organisme. Vanligvis skal opplysninger 

om forsøk på virkning og fytotoksisitet, der det er relevant, i minst to vekstsesonger oppgis. 

Dersom forsøkene fra første vekstsesong etter søkerens oppfatning på tilfredsstillende måte bekrefter de 

forventede virkninger på grunnlag av ekstrapolering av resultatene fra andre vekster, produkter eller 

situasjoner eller fra forsøk med nært beslektede preparater, skal dette begrunnes på en måte vedkommende 

myndighet kan godta, før søkeren kan unnlate å utføre arbeidet i annen vekstsesong. Det skal på den annen 

side utføres og framlegges opplysninger om nye forsøk i én eller flere nye vekstsesonger, dersom dataene 

framskaffet i én vekstsesong har begrenset verdi på grunn av klimaforhold, plantehelseforhold eller andre 

forhold.  
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6.1 Innledende forsøk 

Det skal på vedkommende myndighets anmodning framlegges kortfattede rapporter fra foreløpige forsøk, 

f.eks. veksthus- og frilandsforsøk, som er utført for å vurdere den biologiske aktiviteten og virkningen innen 

doseintervallet for plantevernmiddelet og det eller de aktive stoffer det inneholder. Disse rapportene skal gi 

vedkommende myndighet tilleggsopplysninger når den vurderer plantevernmiddelet. Dersom slike 

opplysninger ikke innleveres, skal det begrunnes på en måte som vedkommende myndighet kan godta. 

6.2. Virkningsforsøk 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøkene skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av nivået, varigheten og 

graden av ensartethet i bekjempelsen, beskyttelsen eller de andre tilsiktede virkningene av plantevern-

middelet sammenlignet med egnede referanseprodukter dersom slike finnes. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Vanligvis har et forsøk tre bestanddeler: forsøksmiddel, referansemiddel og ubehandlet kontrollmiddel. 

Plantevernmiddelets virkning skal undersøkes sammenholdt med et referanseprodukt dersom et slikt finnes. 

Et egnet referansemiddel defineres som et godkjent plantevernmiddel som har vist seg å ha tilstrekkelig 

virkning i praksis, under de landbruks-, plantehelse- og miljøforhold (medregnet klimatiske forhold) som 

råder i det området der middelet planlegges brukt. Vanligvis bør referansemiddelets utforming, virkninger på 

de skadelige organismene, virkningsspektrum og behandlingsmetode ligge tett opp til forsøksmiddelets. 

Plantevernmidler skal prøves under forhold der den skadelige organismen som skal bekjempes, har vist seg å 

være til stede i et omfang som forårsaker eller har vist seg å forårsake skadevirkninger (avling, kvalitet, 

driftsresultat) på ubehandlede vekster eller et ubehandlet område, på ubehandlede planter eller 

planteprodukter, eller der den skadelige organismen er til stede i et slikt omfang at det kan foretas en 

vurdering av plantevernmiddelet. 

Forsøk for å frambringe data om plantevernmidler beregnet på bekjempelse av skadelige organismer, skal 

påvise graden av virkning på den arten skadelige organismer midlene er beregnet på å bekjempe, eller på 

arter som er representative for de grupper av skadelige organismer som middelet hevdes å ta sikte på. 

Forsøkene skal omfatte de ulike stadier i de skadelige organismenes vekst- eller livssyklus samt de ulike 

stammer eller raser, dersom det kan forventes at disse har ulik grad av følsomhet.  

På samme måte skal forsøk for å frambringe data om plantevernmidler som er vekstregulerende midler, 

påvise graden av virkning på arten som skal behandles, og omfatte en undersøkelse av ulike reaksjoner på 

middelet hos et representativt utvalg av de kultivarer middelet planlegges brukt på. 

For å klargjøre effekten av ulike doser er det nødvendig å utføre forsøk med doser som er lavere enn den 

anbefalte dose for å vurdere om den anbefalte dose er den minste nødvendige dose for å oppnå den ønskede 

virkning. 

Varigheten av virkningene av behandlingen skal undersøkes i forhold til bekjempelsen av de skadelige 

organismene eller i forhold til virkningen på de behandlede planter eller planteprodukter. Dersom mer enn én 

enkelt behandling anbefales, skal det framlegges opplysninger om forsøk som fastslår varigheten av 

virkningene av en behandling, det nødvendige antall behandlinger og de ønskede intervaller mellom hver 

behandling. 

Det skal framlegges bevis for at den dose, det behandlingstidspunkt og den behandlingsmetode som 

anbefales, gir tilstrekkelige resultater for bekjempelse og beskyttelse, eller har den tilsiktede virkning under 

alle sannsynlige forhold som kan oppstå ved bruk. 

Med mindre det påvises at virkningen av plantevernmiddelet ikke påvirkes i særlig grad av miljøfaktorer som 

f.eks. temperatur eller regn, skal det foretas undersøkelser og framlegges opplysninger om slike faktorers 

betydning for virkningen, særlig der det er kjent at beslektede kjemiske produkters virkning reduseres. 

Dersom de foreslåtte anvisninger på etiketten omfatter anvisninger om bruk av plantevernmiddelet sammen 

med ett eller flere andre produkter eller tilsetningsstoffer, skal det opplyses om blandingens virkning.  
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R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøkene skal være utformet for å undersøke enkelte faktorer, i størst mulig grad begrense virkningene av 

tilfeldig variasjon mellom ulike deler av et forsøksfelt samt gjøre det mulig å foreta statistiske analyser av de 

resultater som kan underkastes slik analyse. Utformingen, analysen og framleggingen av opplysninger om 

forsøkene skal være i samsvar med retningslinje 152 og 181 fra Plantevernorganisasjonen for Europa og 

middelhavsområdene (EPPO). Rapporten skal omfatte en detaljert og kritisk vurdering av dataene. 

Forsøkene skal utføres i samsvar med bestemte EPPO-retningslinjer, der disse finnes eller, dersom en 

medlemsstat krever det og forsøket utføres på denne medlemsstats territorium, i samsvar med retningslinjer 

som minst oppfyller den tilsvarende EPPO-retningslinje. 

Det skal foretas en statistisk analyse av de resultater som kan underkastes slik analyse; om nødvendig skal 

retningslinjene tilpasses på en slik måte at det er mulig å foreta en slik analyse. 

6.3 Opplysninger om utvikling eller mulig utvikling av resistens 

Det skal framlegges data fra laboratorieforsøk, og dersom slike finnes, opplysninger fra bruk på friland om 

forekomst og utvikling av resistens eller kryssresistens i populasjoner av skadelige organismer overfor det 

eller de aktive stoffene. Selv i de tilfeller der slike opplysninger ikke er relevante for de bruksområder det 

søkes om godkjenning eller fornyelse av godkjenning for (andre arter skadelige organismer eller andre 

vekster), skal de framlegges dersom de foreligger, da de kan gi en indikasjon på sannsynligheten for 

utvikling av resistens i målpopulasjonen. 

Dersom det foreligger bevis eller opplysninger som tyder på at det kan utvikles resistens ved kommersiell 

bruk, skal det framskaffes og framlegges bevis med hensyn til vedkommende populasjon av skadelige 

organismers mottakelighet overfor plantevernmiddelet. I slike tilfeller skal det fastlegges en strategi for å 

minimere risikoen for utvikling av resistens eller kryssresistens i målartene.  

6.4 Virkninger av behandlingen på planters eller planteprodukters mengde og/eller kvalitet  

6.4.1 Virk n in ge r  p å  p lan t e r s  e l l e r  p lan t ep r od u k ters  k va l i t e t  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøkene skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av mulig forekomst av 

endring i smak, lukt eller andre kvalitetsmessige forhold hos planter eller planteprodukter etter behandling 

med plantevernmiddelet. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Muligheten for forekomst av endring i smak eller lukt i plantenæringsmidler skal undersøkes og oppgis 

dersom  

— middelets art eller bruken av det kan være en risiko for forekomst av endring i lukt eller smak, eller  

— andre midler basert på det samme aktive stoffet eller et nært beslektet stoff har vist seg å medføre risiko 

for endring i lukt eller smak. 

Plantevernmiddelets virkninger på behandlede planters eller planteprodukters øvrige kvalitetsmessige forhold 

skal undersøkes og oppgis dersom 

— plantevernmiddelets art eller bruk kan ha en skadelig virkning på andre kvalitetsmessige forhold (f.eks. 

dersom det brukes vekstregulerende midler kort tid før høsting), eller  

— andre midler basert på det samme aktive stoffet eller et nært beslektet stoff har vist seg å ha en skadelig 

virkning på kvaliteten. 

Forsøkene bør først utføres på hovedvekstene der plantevernmiddelet skal brukes, med dobbelt så høy 

dosering som normalt, og der det er relevant, ved bruk av de vanligste bearbeidingsmetoder. Dersom det 

observeres virkninger, skal det utføres forsøk med normal dose. 

Hvor omfattende forsøk på andre vekster skal være, avhenger av i hvilken grad disse vekstene ligner 

hovedvekstene som det allerede er utført forsøk på, mengden av og kvaliteten på de data som er tilgjengelige 

om hovedvekstene, og i hvilken grad metodene for bruk av plantevernmiddelet og metodene for bearbeiding 

av vekstene, der det er relevant, ligner hverandre. Vanligvis er det tilstrekkelig å utføre forsøket med den 

viktigste utforming som skal godkjennes.  
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6.4.2 Virk n in ge r  p å  b ea rb eid in gsp r os ess e r   

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøkene skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av mulig forekomst av 

skadevirkninger på bearbeidingsprosessene eller på de bearbeidede produktenes kvalitet etter behandling 

med plantevernmiddelet. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Dersom de behandlede plantene eller planteproduktene skal inngå i en bearbeidingsmetode som f.eks. i 

vinframstilling, brygging eller brødbaking, og det forekommer betydelige restmengder ved høsting, skal 

muligheten for forekomst av skadevirkninger undersøkes og oppgis dersom 

— det foreligger tegn på at bruken av plantevernmiddelet kan påvirke bearbeidingsprosessene (f.eks. 

dersom det brukes vekstregulerende midler eller soppdrepende midler kort tid før høsting), eller  

— andre produkter basert på det samme aktive stoffet eller et nært beslektet stoff har vist seg å ha en 

skadelig virkning på disse prosessene eller på de bearbeidede produktene. 

Vanligvis er det tilstrekkelig å utføre forsøkene på den viktigste utforming som skal godkjennes. 

6.4.3 Virk n in ge r  p å  av l i n g e r  av  b eh an d led e  p lan t e r  e l l e r  p lan t ep rod u k ter   

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøkene skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av plantevernmiddelets 

virkning og av mulig redusert avling eller tap ved lagring av behandlede planter eller planteprodukter. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Plantevernmidlenes virkninger på behandlede planters eller planteprodukters avlinger eller bestanddeler av 

avlinger, skal bestemmes dersom det er relevant. Dersom behandlede planter eller planteprodukter skal 

lagres, skal virkningen på avlingen etter lagring, også opplysninger om holdbarhet, bestemmes dersom det er 

relevant. 

Disse opplysningene vil vanligvis framkomme av forsøkene som skal utføres i henhold til nr. 6.2. 

6.5 Fytotoksisitet for målgruppen av planter (herunder ulike kultivarer) eller for målgruppen av planteprodukter 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøkene skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av plantevernmiddelets 

virkning og av muligheten for forekomst av fytotoksisitet etter behandling med plantevernmiddelet. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

For ugressmidler og andre plantevernmidler som har skadevirkninger påvist i forsøkene utført i henhold til 

nr. 6.2, også der disse virkningene er forbigående, skal selektiviteten for målvekstene fastslås ved bruk av 

dobbel dosering i forhold til det som er anbefalt. Dersom det forekommer alvorlige fytotoksiske virkninger, 

skal forsøket også utføres med en mellomstor dosering. 

Dersom det forekommer skadevirkninger som hevdes å være uvesentlige sammenlignet med fordelene 

forbundet med bruken av middelet eller som hevdes å være forbigående, kreves det dokumentasjon for 

påstanden. Om nødvendig skal det framlegges avlingsmålinger. 

Det skal påvises at et plantevernmiddel ikke har skadevirkninger for de viktigste kultivarene av de 

hovedvekster det anbefales brukt på; dette gjelder særlig vekstenes vekststadier, frodighet og andre faktorer 

som kan påvirke følsomheten for skade. 

Omfanget av forsøkene som kreves utført på andre vekster, vil avhenge av likheten mellom disse og vekstene 

det allerede er utført forsøk på, mengden av og kvaliteten på de data som foreligger om disse vekstene og 

dersom det er relevant, i hvor stor grad bruksmåten for plantevernmiddelet ligner hverandre. Vanligvis er det 

tilstrekkelig å utføre forsøket med den viktigste utforming som skal godkjennes.  

Dersom det i anvisningene på etiketten anbefales at plantevernmiddelet brukes sammen med ett eller flere 

andre plantevernmidler, gjelder bestemmelsene i de foregående nummer for blandingen. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Observasjoner om fytotoksisitet skal utføres i forsøkene fastsatt i nr. 6.2.  
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Dersom det fastslås fytotoksiske virkninger, skal disse bestemmes nøyaktig og registreres i samsvar med 

EPPO-retningslinje 135 eller, dersom en medlemsstat krever det og forsøkene utføres på denne medlemsstats 

territorium, med retningslinjer som minst oppfyller kravene i denne EPPO-retningslinjen. 

Det skal foretas en statistisk analyse av de resultater som kan underkastes en slik analyse; om nødvendig skal 

retningslinjene som benyttes, tilpasses for å gjøre en slik analyse mulig. 

6.6 Observasjoner av uønskede eller utilsiktede bivirkninger, f.eks. på nytteorganismer eller andre organismer 

utenfor målgruppen, på etterfølgende vekster, andre planter eller deler av behandlede planter brukt for 

formeringsformål (f.eks. frø, stiklinger, utløpere)  

6.6.1 V i r k n i n g  p å  e t t e r f ø l g e n d e  v e k s t e r  

F o r m å l e t  m e d  d a t a e n e  s o m  k r e v e s  f r a m l a g t  

Det skal framlegges en tilstrekkelig mengde data til at det kan foretas en vurdering av mulige 

skadevirkninger av plantevernmiddelet på etterfølgende vekster. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Dersom data som er framlagt i samsvar med nr. 9.1, viser betydelige restmengder av det aktive stoffet eller 

stoffets metabolitter eller nedbrytingsprodukter som har eller kan ha en biologisk virkning på etterfølgende 

vekster, i jorden eller i plantemateriale som f.eks. halm eller organisk stoff fram til tidspunktet for såing eller 

planting av eventuelt etterfølgende vekster, skal det framlegges observasjoner om virkningene på det normale 

utvalg av etterfølgende vekster.  

6.6.2 V i r k n i n g  p å  a n d r e  p l a n t e r ,  h e r u n d e r  n a b o v e k s t e r  

F o r m å l e t  m e d  d a t a e n e  s o m  k r e v e s  f r a m l a g t  

Det skal framlegges tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av mulige skadevirkninger av en 

behandling med et plantevernmiddel på andre planter, herunder nabovekster. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det skal framlegges observasjoner om skadevirkninger på andre planter, herunder det normale utvalg av 

nabovekster, når det foreligger tegn på at plantevernmiddelet kan påvirke disse plantene ved avdrift av damp. 

6.6.3 V i r k n i n g  p å  b e h a n d l e d e  p l a n t e r  e l l e r  p l a n t e p r o d u k t e r  s o m  b r u k e s  t i l  

f o r m e r i n g   

F o r m å l e t  m e d  d a t a e n e  s o m  k r e v e s  f r a m l a g t  

Det skal framlegges tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av eventuelle skadevirkninger av en 

behandling med et plantevernmiddel på planter eller planteprodukter som brukes til formering.  

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det skal framlegges observasjoner om plantevernmidlers virkning på plantedeler som brukes til formering, 

unntatt når planlagte bruksområder utelukker bruk på vekster beregnet på produksjon av frø, stiklinger eller 

utløpere. 

i) frø — levedyktighet, spireevne og styrke, 

ii) stiklinger — rotdannelse og tilvekst, 

iii) utløpere — rotdannelse og tilvekst, 

iv) knollvekster — spiring og normal vekst.  

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøk på frø skal utføres etter ISTA-metoder(1).  

  

(1) Internasjonale regler for frøkontroll, 1985. Protokoll fra International Seed Testing Association, Seed Science and Technology, 

Volume 13, No 2, 1985. 
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6.6.4 V i r k n i n g e r  p å  n y t t e o r g a n i s m e r  o g  a n d r e  o r g a n i s m e r  u t e n f o r  m å l g r u p p e n  

Det skal framlegges opplysninger om alle positive eller negative virkninger på forekomsten av andre 

skadelige organismer observert i forsøkene utført i samsvar med kravene i dette avsnitt. Det skal også 

framlegges opplysninger om alle observerte virkninger på miljøet, særlig på dyreliv og/eller nytteorganismer. 

6.7 Sammendrag og vurdering av data framlagt i 6.1–6.6 

Et sammendrag av alle data og opplysninger som omhandles i nr. 6.1–6.6, skal framlegges sammen med en 

detaljert og kritisk vurdering av dataene, med særlig henvisning til de fordeler plantevernmiddelet har, 

skadevirkninger som forekommer eller kan oppstå og tiltak som skal treffes for å unngå eller redusere 

skadevirkningene til et minimum. 

7. Toksikologiske undersøkelser 

For å sikre en korrekt vurdering av preparatenes giftighet bør det foreligge tilstrekkelig omfattende 

opplysninger om det aktive stoffets akutte giftighet og dets evne til å framkalle irritasjon og allergi. Om 

mulig bør det framlegges ytterligere opplysninger om det aktive stoffets giftvirkning, toksikologiske profil og 

alle andre kjente toksikologiske aspekter. 

I forbindelse med den virkning urenheter og andre bestanddeler kan ha på den toksikologiske atferden, er det 

viktig at det for hver undersøkelse framlegges en utførlig beskrivelse (spesifikasjon) av det anvendte 

materialet. Det skal gjennomføres forsøk med plantevernmiddelet som det søkes om godkjenning for.  

7.1 Akutt giftighet 

Undersøkelsene, dataene og opplysningene som skal framlegges og vurderes, skal være tilstrekkelig 

omfattende til at virkningene etter en enkelt eksponering for plantevernmiddelet kan vurderes, og særlig til at 

følgende kan fastslås eller angis: 

— plantevernmiddelets giftighet, 

— plantevernmiddelets giftighet i forhold til det aktive stoffet, 

— virkningenes forløp over tid og deres kjennetegn, med fullstendige opplysninger om atferdsendringer og 

mulige makropatologiske funn ved obduksjon, 

— om mulig, den toksiske virkemåten, og 

— den relative faren forbundet med de forskjellige eksponeringsveiene. 

Selv om det skal legges størst vekt på å bestemme giftvirkningen, skal opplysningene som framskaffes, også 

gjøre det mulig å klassifisere plantevernmiddelet i samsvar med direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF)  

nr. 1272/2008. Opplysninger framskaffet gjennom forsøk vedrørende akutt giftighet er av særlig betydning 

ved vurdering av farer som kan oppstå ved en ulykke. 

7.1.1 O r a l t  

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Akutt oral giftighet skal alltid undersøkes ved forsøk dersom søkeren ikke kan godtgjøre en alternativ 

tilnærmingsmåte i henhold til direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) nr. 1272/2008, alt etter hva som er 

relevant. 

F o r s ø k s m e t o d e  

Forsøket skal utføres i samsvar med metode B1 bis eller B 1 tris i forordning (EF) nr. 440/2008. 

7.1.2 V e d  h u d k o n t a k t  

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Akutt giftighet ved hudkontakt skal bare undersøkes dersom søkeren ikke kan godtgjøre en alternativ 

tilnærmingsmåte i henhold til direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) nr. 1272, alt etter hva som er 

relevant.  
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F o r s ø k s m e t o d e  

Forsøket skal utføres i samsvar med metode B.3 i forordning (EF) nr. 440/2008. 

7.1.3 V e d  i n n å n d i n g  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal vise giftigheten for rotter ved innånding av plantevernmiddelet eller av den røyk som det 

utvikler. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Forsøk skal utføres dersom plantevernmiddelet 

— er en gass eller en flytende gass, 

— er et preparat som utvikler røyk, eller en fumigant, 

— brukes i tåkesprøyte, 

— er et preparat som framkaller damp, 

— er en aerosol,  

— er et pulver som inneholder en betydelig andel av partikler med diameter < 50 μm (> 1 % på vektbasis),  

— skal brukes fra fly i tilfeller der eksponering ved innånding er mulig, 

— inneholder et aktivt stoff som har et damptrykk på > 1 × 10–2 Pa og skal brukes i lukkede rom, f.eks. 

lagre eller veksthus, 

— skal brukes på en måte som gjør at det produserer en betydelig andel av partikler eller dråper med 

diameter < 50 μm (> 1 % på vektbasis). 

F o r s ø k s m e t o d e  

Forsøket skal utføres i samsvar med metode B 3 i forordning (EF) nr. 440/2008. 

7.1.4 H u d i r r i t a s j o n  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal vise plantevernmiddelets evne til å framkalle hudirritasjon, herunder de observerte 

virkningenes potensielle reversibilitet. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Plantevernmiddelets evne til å framkalle hudirritasjon skal bestemmes, med mindre det framgår av 

retningslinjene for forsøket at det er sannsynlig at det kan oppstå alvorlige virkninger på huden, eller at slike 

virkninger kan utelukkes. 

F o r s ø k s m e t o d e  

Forsøket skal utføres i samsvar med metode B 4 i forordning (EF) nr. 440/2008. 

7.1.5 Ø y e i r r i t a s j o n  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal vise plantevernmiddelets evne til å framkalle øyeirritasjon, herunder de observerte 

virkningenes potensielle reversibilitet. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Øyeirritasjonsprøver skal utføres, med mindre det framgår av retningslinjene for forsøket at det er sannsynlig 

at det kan oppstå alvorlige virkninger på øynene.  
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F o r s ø k s m e t o d e  

Øyeirritasjonen skal bestemmes i samsvar med metode B 5 i forordning (EF) nr. 440/2008. 

7.1.6 H u d s e n s i b i l i s e r i n g  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal gi tilstrekkelig omfattende opplysninger til at plantevernmiddelets hudsensibiliserende 

egenskaper kan vurderes. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Forsøkene skal alltid utføres, med mindre det er kjent at det eller de aktive stoffer eller tilsetningsstoffer har 

hudsensibiliserende egenskaper. 

F o r s ø k s m e t o d e  

Forsøkene skal utføres i samsvar med metode B 6 i forordning (EF) nr. 440/2008. 

7.1.7 T i l l e g g s u n d e r s ø k e l s e r  f o r  k o m b i n a s j o n e r  a v  p l a n t e v e r n m i d l e r  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å utføre undersøkelsene nevnt i nr. 7.1.1-7.1.6 for en kombinasjon 

av plantevernmidler dersom det på middelets etikett finnes anvisninger for bruk av plantevernmiddelet 

sammen med andre plantevernmidler og/eller med tilsetningsstoffer blandet i en tankblanding. Beslutninger 

om behovet for tilleggsundersøkelser skal treffes i hvert enkelt tilfelle og skal ta hensyn til resultatene av 

undersøkelsene av akutt giftighet for de enkelte plantevernmidlene, muligheten for eksponering for 

kombinasjonen av de aktuelle produktene, og foreliggende opplysninger eller praktisk erfaring med de 

aktuelle produktene eller lignende produkter. 

7.2 Eksponeringsdata 

Ved måling av eksponering for et plantevernmiddel i luften i pusteområdet til brukere, andre personer i 

nærheten eller arbeidstakere skal det tas hensyn til kravene i rådsdirektiv 98/24/EF(1) og europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2004/37/EF(2). 

7.2.1 B r u k e r e k s p o n e r i n g  

Risikoen for dem som bruker plantevernmidler, avhenger av plantevernmiddelets fysiske, kjemiske og 

toksikologiske egenskaper samt av type middel (ufortynnet/fortynnet), eksponeringsveien, -graden og -tiden. 

Tilstrekkelige opplysninger og data skal samles inn og oppgis slik at det kan foretas en vurdering av 

omfanget av eksponeringen for stoffet eller stoffene og/eller toksikologisk relevante forbindelser i 

plantevernmiddelet som sannsynligvis vil forekomme under de foreslåtte bruksvilkårene. Det skal også 

framskaffes et grunnlag for valg av hensiktsmessige vernetiltak, herunder personlig verneutstyr, som 

brukerne skal anvende, og som skal angis på etiketten. 

7.2.1.1 B e r e g n i n g  a v  b r u k e r e k s p o n e r i n g  

Beregningens formål 

Det skal gjøres en beregning, om mulig ved bruk av en egnet beregningsmodell, slik at det kan foretas en 

vurdering av eksponeringen som brukeren sannsynligvis vil bli utsatt for under de foreslåtte bruksvilkårene. 

Forhold som krever forsøk 

Det skal alltid foretas en beregning av brukereksponering. 

Beregningsvilkår 

Det skal foretas en beregning for hver type metode og utstyr som foreslås for anvendelsen av 

plantevernmiddelet, samtidig som det tas hensyn til kravene som følger av gjennomføringen av 

klassifiserings- og merkingsbestemmelsene i direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) nr. 1272/2008 for 

håndtering av ufortynnede eller fortynnede produkter, samt til de forskjellige typer og størrelser beholdere 

som skal brukes, blanding, påfylling, behandling med plantevernmiddelet, klimaforhold og rengjøring og 

rutinevedlikehold av doseringsutstyr.  

  

(1) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11. 

(2) EFT L 158 av 30.4.2004, s. 50. 
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Først skal det foretas en beregning ut fra formodningen om at brukeren ikke anvender personlig verneutstyr. 

Eventuelt skal det foretas ytterligere en beregning ut fra formodningen om at brukeren anvender effektivt 

verneutstyr som lett kan skaffes, og som brukeren sannsynligvis vil benytte. Dersom det er angitt vernetiltak 

på etiketten, skal det tas hensyn til dem ved beregningen. 

7.2.1.2 M å l i n g  a v  b r u k e r e k s p o n e r i n g  

Forsøkets formål 

Forsøket skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av eksponeringen som 

brukeren sannsynligvis vil bli utsatt for under de foreslåtte bruksvilkårene. 

Forhold som krever forsøk 

Faktiske eksponeringsdata for den eller de relevante eksponeringsveier skal oppgis dersom risikovurderingen 

angir at en helsebasert grenseverdi er overskredet. Dette vil for eksempel være tilfellet når resultatene av 

beregningen av brukereksponering i nr. 7.2.1.1 angir at  

— det eller de akseptable nivåene for brukereksponering (AOEL) fastsatt i forbindelse med godkjenningen 

av det aktive stoffet og/eller  

— grenseverdiene fastsatt for det aktive stoffet og/eller toksikologisk relevante forbindelser i 

plantevernmiddelet i samsvar med direktiv 98/24/EF og 2004/37/EF om vern av arbeidstakere 

kan overskrides. 

Faktiske eksponeringsdata skal oppgis også selv om det ikke finnes noen passende beregningsmodell eller 

data for å foreta beregningen omhandlet i nr. 7.2.1.1. 

I tilfeller der hudeksponering er den viktigste eksponeringsveien, kan en undersøkelse av opptak gjennom 

huden eller resultatene av en undersøkelse av subakutt giftighet ved hudkontakt, dersom slike undersøkelser 

ikke allerede finnes, være nyttige alternative forsøk for å frambringe data med sikte på å forbedre 

beregningen omhandlet i nr. 7.2.1.1. 

Forsøksvilkår 

Forsøket skal gjøres under realistiske eksponeringsforhold samtidig som det tas hensyn til de foreslåtte 

bruksvilkårene. 

7.2.2 E k s p o n e r i n g  a v  a n d r e  p e r s o n e r  i  n æ r h e t e n  

Andre personer i nærheten kan bli eksponert under behandling med plantevernmidler. Det skal framlegges 

opplysninger og data som er tilstrekkelige til å danne grunnlag for valg av passende bruksvilkår, herunder 

utestenging av uvedkommende fra behandlingsstedet og sikkerhetsavstander. 

B e r e g n i n g e n s  f o r m å l  

Det skal gjøres en beregning, om mulig ved bruk av en egnet beregningsmodell, slik at det kan foretas en 

vurdering av eksponeringen som andre personer i nærheten sannsynligvis vil bli utsatt for under de foreslåtte 

bruksvilkårene.  

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det skal alltid foretas en beregning av eksponering av andre personer i nærheten. 

B e r e g n i n g s v i l k å r  

Det skal foretas en beregning av eksponering av personer i nærheten for hver type behandlingsmetode. 

Beregningen skal foretas ut fra formodningen om at andre personer i nærheten ikke anvender personlig 

verneutstyr. 

Det kan kreves målinger av eksponering av andre personer i nærheten dersom beregningene gir grunn til uro.  
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7.2.3 Y r k e s e k s p o n e r i n g  

Arbeidstakere kan bli eksponert etter bruk av plantevernmidler når de går ut på behandlede jorder eller inn i 

behandlede lokaler eller håndterer behandlede planter eller planteprodukter der det finnes restmengder. Det 

skal framlegges opplysninger og data som er tilstrekkelige til å danne grunnlag for valg av hensiktsmessige 

vernetiltak, herunder vente- og gjeninntredelsesperioder.  

7.2.3.1 B e r e g n i n g  a v  y r k e s e k s p o n e r i n g  

Beregningens formål 

Det skal gjøres en beregning, om mulig ved bruk av en egnet beregningsmodell, slik at det kan foretas en 

vurdering av eksponeringen som arbeidstakeren sannsynligvis vil bli utsatt for under de foreslåtte 

bruksvilkårene. 

Forhold som krever forsøk 

Det skal alltid foretas en beregning av eksponering av arbeidstakere. 

Beregningsvilkår 

Det skal foretas en beregning av yrkeseksponering for hver vekst og for hver oppgave som skal utføres. 

Først skal det foretas en beregning ved bruk av foreliggende data om forventet eksponering ut fra 

formodningen om at arbeidstakeren ikke anvender personlig verneutstyr. 

Eventuelt skal det foretas ytterligere en beregning ut fra formodningen om at arbeidstakeren anvender 

effektivt verneutstyr som lett kan skaffes, og som arbeidstakeren sannsynligvis vil benytte. 

Eventuelt skal det foretas ytterligere en beregning ved bruk av framskaffede data om mengden av ubundne 

restmengder under de foreslåtte bruksvilkårene.  

7.2.3.2 M å l i n g  a v  y r k e s e k s p o n e r i n g  

Forsøkets formål 

Forsøket skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av eksponeringen som 

arbeidstakeren sannsynligvis vil bli utsatt for under de foreslåtte bruksvilkårene. 

Forhold som krever forsøk 

Faktiske eksponeringsdata for den eller de relevante eksponeringsveier skal oppgis dersom risikovurderingen 

angir at en helsebasert grenseverdi er overskredet. Dette vil for eksempel være tilfellet når resultatene av 

beregningen av yrkeseksponering som nevnt i nr. 7.2.3.1 angir at 

— AOEL fastsatt i forbindelse med godkjenningen av det aktive stoffet og/eller 

— grenseverdiene fastsatt for det aktive stoffet og/eller toksikologisk relevante forbindelser i 

plantevernmiddelet i samsvar med direktiv 98/24/EF og 2004/37/EF 

kan overskrides. 

Faktiske eksponeringsdata skal oppgis også om det ikke finnes noen passende beregningsmodell eller data 

for å foreta beregningen fastsatt i nr. 7.2.3.1. 

Dersom hudeksponering er den viktigste eksponeringsveien, kan en undersøkelse av opptak gjennom huden 

dersom slike undersøkelser ikke allerede finnes, være nyttige alternative forsøk for å frambringe data med 

sikte på å forbedre beregningen omhandlet i nr. 7.1.3.1. 

Forsøksvilkår 

Forsøket skal gjøres under realistiske eksponeringsforhold samtidig som det tas hensyn til de foreslåtte 

bruksvilkårene. 

7.3 Opptak gjennom huden 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal måle opptaket gjennom huden av det aktive stoffet og av toksikologisk relevante forbindelser.  
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F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Forsøket skal utføres når hudeksponering er en betydelig eksponeringsvei, og dersom risikovurderingen angir 

at en helsebasert grenseverdi er overskredet. Dette vil for eksempel være tilfellet når resultatene av 

beregningen av brukereksponering omhandlet i nr. 7.2.1.1 eller 7.2.1.2 angir at  

— AOEL fastsatt i forbindelse med godkjenningen av det aktive stoffet og/eller 

— grenseverdiene fastsatt for det aktive stoffet og/eller toksikologisk relevante forbindelser i 

plantevernmiddelet i samsvar med direktiv 98/24/EF og 2004/37/EF 

kan overskrides. 

F o r s ø k s v i l k å r  

I prinsippet skal data fra et in vivo-hudabsorpsjonsforsøk på rotte oppgis. Dersom det, når resultatene av 

beregningen basert på disse dataene om in vivo-opptak gjennom huden innarbeides i risikovurderingen, 

foreligger tegn på for høy eksponering, kan det være nødvendig å foreta et sammenliknende in vitro-

absorpsjonsforsøk på rottehud og menneskehud. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøket skal utføres i samsvar med metode B 44 eller B 45 i forordning (EF) nr. 440/2008. 

7.4 Tilgjengelige toksikologiske data som gjelder ikke-aktive stoffer 

Der det er relevant, skal følgende opplysninger legges fram for hvert tilsetningsstoff: 

a)  registreringsnummeret som nevnt i artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

b)  undersøkelsessammendragene inntatt i den tekniske dokumentasjonen som nevnt i artikkel 10 bokstav a) 

vi) i forordning (EF) nr. 1907/2006 og  

c)  sikkerhetsdatabladet som nevnt i artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Alle andre tilgjengelige opplysninger skal legges fram. 

8. Restmengder i eller på behandlede produkter, matvarer og fôr 

Innledning 

Bestemmelsene i innledningen til avsnitt 6 i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 får anvendelse. 

8.1 Stoffskifte, fordeling og beregning av restmengder i planter eller besetninger 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Undersøkelsene har som mål å 

— beregne den totale endelige restmengde i den relevante del av avlingen på innhøstingstidspunktet etter at 

den er behandlet som foreslått, 

— kvantifisere graden av nedbryting og utskilling av den totale restmengden i visse animalske produkter 

(melk eller egg) og ekskreter, 

— identifisere de vesentligste bestanddelene av total endelig restmengde i henholdsvis vekster og i 

spiselige animalske produkter, 

— angi fordelingen av restmengder mellom de relevante delene av vekstene og mellom relevante spiselige 

animalske produkter, 

— kvantifisere hovedbestanddelene i restmengdene og fastslå ekstraksjonsprosessenes effektivitet med 

hensyn til disse bestanddelene,  
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— framskaffe data som kan danne grunnlag for en beslutning om behovet for fôringsundersøkelser for 

husdyr i henhold til nr. 8.3, 

— fastsette hvordan en restmengde skal defineres og beregnes. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Tilleggsundersøkelser av stoffskifte kreves bare dersom det ikke er mulig å ekstrapolere fra data framskaffet 

om det aktive stoffet i samsvar med kravene i nr. 6.1 og 6.2 i del A i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 544/2011. Dette kan være tilfellet for vekster eller besetninger som det ikke ble lagt fram opplysninger for 

i forbindelse med godkjenningen av det eller de aktive stoffene i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

eller som det ikke var nødvendig å legge fram opplysninger for å endre vilkårene for godkjenning, eller der 

det kunne forventes et annet stoffskifte. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Bestemmelsene fastsatt i tilsvarende ledd i nr. 6.1 og 6.2 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 

får anvendelse. 

8.2 Restanalyseforsøk 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Undersøkelsene har som mål å 

— kvantifisere det høyeste sannsynlige restnivå i behandlede vekster ved innhøsting eller ved uttak fra 

lager i samsvar med fastsatt god landbrukspraksis og  

— eventuelt fastsette graden av nedbryting av rester av plantevernmidler. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Tilleggsundersøkelser av stoffskifte kreves bare dersom det ikke er mulig å ekstrapolere fra data framskaffet 

om det aktive stoffet i samsvar med kravene i nr. 6.1 og 6.2 i del A i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 544/2011. Dette kan være tilfellet for særskilte utforminger, for særskilte behandlingsmetoder eller for 

vekster som det ikke ble lagt fram opplysninger for i forbindelse med godkjenningen av det aktive stoffet, 

eller som det ikke var nødvendig å legge fram opplysninger for å endre vilkårene for godkjenning. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Bestemmelsene fastsatt i tilsvarende ledd i nr. 6.3 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 får 

anvendelse. 

8.3 Fôringsundersøkelser 

F o r s ø k e n e s  f o r m å l  

Undersøkelsene har som mål å bestemme restmengder i produkter av animalsk opprinnelse, som stammer fra 

restmengder i fôr eller fôravlinger. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Tilleggsundersøkelser av næringsopptak for å fastsette grenseverdier for produkter av animalsk opprinnelse 

kreves bare dersom det ikke er mulig å ekstrapolere fra data framskaffet om det aktive stoffet i samsvar med 

kravene i nr. 6.4 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. Dette kan være tilfellet når ytterligere 

fôravlinger skal godkjennes, der besetninger får et økt inntak av restmengder som det ikke ble lagt fram 

opplysninger for i forbindelse med godkjenningen av det eller de aktive stoffene, eller som det ikke var 

nødvendig å legge fram opplysninger for å endre vilkårene for godkjenning. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Bestemmelsene fastsatt i tilsvarende ledd i nr. 6.4 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 får 

anvendelse.  
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8.4 Virkninger av industriell bearbeiding og/eller tilberedning i husholdninger 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Undersøkelsene har som hovedmål å 

— fastslå om det dannes nedbrytingsprodukter eller reaksjonsprodukter av restmengder i rå produkter under 

foredlingen som kan gjøre det nødvendig med en særskilt risikovurdering, 

— bestemme den kvantitative fordelingen av restmengder i ulike halvfabrikater og ferdige produkter og 

beregne overføringsfaktorene, 

— muliggjøre en mer realistisk beregning av opptak av restmengder gjennom kosten. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Tilleggsundersøkelser kreves bare dersom det ikke er mulig å ekstrapolere fra data framskaffet om det aktive 

stoffet i samsvar med kravene i nr. 6.5 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. Dette kan være 

tilfellet for vekster som det ikke ble lagt fram opplysninger for i forbindelse med godkjenningen av det aktive 

stoffet, eller som det ikke var nødvendig å legge fram opplysninger for å endre vilkårene for godkjenning. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Bestemmelsene fastsatt i tilsvarende ledd i nr. 6.5 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 får 

anvendelse. 

8.5 Restmengder i etterfølgende vekster 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Undersøkelsene har som mål å gjøre det mulig å beregne eventuelle restmengder i etterfølgende vekster. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Tilleggsundersøkelser kreves bare dersom det ikke er mulig å ekstrapolere fra data framskaffet om det aktive 

stoffet i samsvar med kravene i nr. 6.6 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. Dette kan være 

tilfellet for særskilte utforminger, for særskilte behandlingsmetoder eller for vekster som det ikke ble lagt 

fram opplysninger for i forbindelse med godkjenningen av det aktive stoffet, eller som det ikke var 

nødvendig å legge fram opplysninger for å endre vilkårene for godkjenning. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Bestemmelsene fastsatt i tilsvarende ledd i nr. 6.6 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 får 

anvendelse. 

8.6 Foreslåtte grenseverdier for restmengder (MRL) og definisjon av restmengde  

Foreslåtte grenseverdier for restmengder skal utførlig begrunnes, om nødvendig med alle detaljer om den 

statistiske analyse som ble benyttet. 

Dersom stoffskifteundersøkelsene framlagt i samsvar med bestemmelsene i nr. 8.1 tyder på at definisjonen av 

restmengde bør endres på bakgrunn av den faktiske definisjon av en restmengde og den nødvendige 

vurdering som beskrevet i tilsvarende ledd i nr. 6.7 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011, kan 

det bli nødvendig med en ny vurdering av det aktive stoffet. 

8.7 Foreslåtte intervaller for bruk før innhøsting, eller tilbakeholdingstider eller lagringsperioder når det 

gjelder bruk etter innhøsting  

Det skal gis en utførlig begrunnelse for forslagene. 

8.8 Beregning av potensiell og faktisk eksponering gjennom kosten og opptak på andre måter 

Det vil bli lagt vekt på beregning av realistiske prognoser for inntak gjennom næringsmidler og fôr. Dette 

kan skje trinnvis slik at det oppnås stadig mer realistiske prognoser for inntaket. Dersom det er relevant, kan 

andre eksponeringskilder, f.eks. restmengder som stammer fra bruk av legemidler eller veterinærpreparater, 

tas i betraktning.  
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8.9 Sammendrag og vurdering av restmengders atferd 

Det skal utarbeides et sammendrag og utføres en vurdering av alle data framlagt i dette avsnitt i samsvar med 

retningslinjene fastsatt av vedkommende myndigheter i medlemsstatene med hensyn til formatet for slike 

sammendrag og vurderinger. Dokumentet skal inneholde en detaljert og kritisk vurdering av disse dataene i 

sammenheng med relevante kriterier og retningslinjer for vurdering og beslutning, med særlig vekt på 

potensiell eller faktisk risiko for mennesker og dyr samt på datagrunnlagets omfang, kvalitet og pålitelighet. 

Dersom stoffskiftedata er lagt fram, skal den toksikologiske betydning av alle metabolitter hos andre dyr enn 

pattedyr vurderes. 

Det skal utarbeides en skjematisk oversikt over stoffskifteveiene i planter og dyr, med en kort forklaring av 

fordelingen og de kjemiske forandringene som forekommer dersom stoffskiftedata er lagt fram. 

9. Skjebne og atferd i miljøet 

Innledning 

i) De framlagte opplysningene skal, sammen med opplysningene om det aktive stoffet i henhold til 

vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011, være tilstrekkelige til at det kan foretas en vurdering av 

plantevernmiddelets skjebne og atferd i miljøet og av de arter utenfor målgruppen som kan være utsatt 

for risiko på grunn av eksponering for det. 

ii) De framlagte opplysningene om plantevernmiddelet skal, sammen med andre relevante opplysninger og 

de opplysninger som legges fram om det aktive stoffet, særlig være tilstrekkelige til å 

— fastsette de faresymboler, farebetegnelser og relevante risiko- og sikkerhetssetninger eller de 

piktogrammer, varselord, relevante fare- og sikkerhetssetninger, for vern av miljøet som skal 

påsettes emballasjen (beholderne), 

— forutsi spredning, skjebne og atferd i miljøet og de aktuelle tidsforløp, 

— identifisere arter og populasjoner utenfor målgruppen som er utsatt for farer på grunn av potensiell 

eksponering, og 

— identifisere tiltak som er nødvendige for å minimere forurensning av miljøet og innvirkningen på 

arter utenfor målgruppen. 

iii) Dersom radioaktivt merket analysestoff brukes, får nr. iv) i innledningen til avsnitt 7 i del A i vedlegget 

til forordning (EU) nr. 544/2011 anvendelse. 

iv) Dersom det er relevant, bør forsøkene utformes og dataene analyseres ved bruk av egnede statistiske 

metoder. 

Det skal gis fullstendige opplysninger om den statistiske analysen (f.eks. skal alle punktestimater angis 

med konfidensintervaller, og nøyaktige p-verdier skal angis i stedet for opplysningen signifikant/ikke-

signifikant). 

v) Forventet miljøkonsentrasjon i jord (PECS), vann (PECSW og PECGW) og luft (PECA). 

Det skal gis begrunnede beregninger over forventede konsentrasjoner av det aktive stoffet og relevante 

metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter i jord, grunnvann, overflatevann og luft, etter bruk som 

foreslått eller etter pågående bruk. I tillegg skal det foretas en realistisk beregning av det verst tenkelige 

tilfelle. 

For å beregne slike konsentrasjoner får følgende definisjoner anvendelse: 

— F o r v e n t e t  m i l j ø k o n s e n t r a s j o n  i  j o r d  ( P E C S )  

 Restnivå i det øverste jordlaget og som jordorganismer utenfor målgruppen kan bli eksponert for 

(akutt og kronisk eksponering). 

— F o r v e n t e t  m i l j ø k o n s e n t r a s j o n  i  o v e r f l a t e v a n n  ( P E C S W )  

 Restnivå i overflatevann som vannorganismer utenfor målgruppen kan bli eksponert for (akutt og 

kronisk eksponering).  
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— F o r v e n t e t  m i l j ø k o n s e n t r a s j o n  i  g r u n n v a n n  ( P E C G W )  

 Restnivå i grunnvann. 

— F o r v e n t e t  m i l j ø k o n s e n t r a s j o n  i  l u f t  ( P E C A )  

 Restnivå i luft som mennesker, dyr og andre organismer utenfor målgruppen kan bli eksponert for 

(akutt og kronisk eksponering). 

Alle relevante opplysninger om plantevernmiddelet og det aktive stoffet skal tas i betraktning ved 

beregning av disse konsentrasjonene. EPPOs maler for miljørisikovurdering(1) er et nyttig utgangspunkt 

for slike beregninger. Om relevant skal parametrene fastsatt i dette avsnitt benyttes. 

Dersom det benyttes modeller for beregning av miljøkonsentrasjoner, skal de 

— gi et best mulig anslag over alle relevante prosesser, samtidig som de tar hensyn til realistiske 

parametrer og forutsetninger, 

— om mulig være tilstrekkelig validert gjennom målinger utført under forhold som er relevante for 

bruken av modellen, 

— være relevante for forholdene i området der de brukes. 

Opplysningene som framlegges, skal i relevante tilfeller omfatte opplysningene det vises til i avsnitt 7 i del A 

i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. 

9.1 Skjebne og atferd i jord 

Der det er relevant, gjelder de samme bestemmelsene om opplysninger som skal gis om jorden som er brukt 

og utvelgelsen av den, som fastsatt i nr. 7.1 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. 

9.1.1 N e d b r y t i n g s h a s t i g h e t  i  j o r d  

9.1.1.1 L a b o r a t o r i e u n d e r s ø k e l s e r  

Forsøkets formål 

Undersøkelser av nedbryting i jord skal gi de best mulige overslag over tiden som går med til nedbryting av 

50 og 90 % (DT50lab og DT90lab) av det aktive stoffet under laboratorieforhold. 

Forhold som krever forsøk 

Plantevernmidlers persistens og atferd i jord skal undersøkes, med mindre det er mulig å ekstrapolere dette 

fra data framskaffet om det aktive stoffet og relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter i 

samsvar med kravene i nr. 7.1.1.2 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. Denne 

ekstrapoleringen er for eksempel ikke mulig for utforminger med langsom frigiving. 

Forsøksvilkår 

Hastigheten for aerob og/eller anaerob nedbryting i jord skal oppgis. 

Varigheten av undersøkelsen er vanligvis 120 døgn, unntatt dersom mer enn 90 % av det aktive stoffet er 

brutt ned før nevnte tidsrom utløper.  

  

(1) OEPP/EPPO (1993). Decision-making schemes for the environmental risk assessment of plant protection products. Bulletin 

OEPP/EPPO Bulletin 23, 1-154 og Bulletin 24, 1-87. 
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Retningslinjer for forsøket 

SETAC — Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides. 

9.1.1.2 F e l t f o r s ø k  

— Undersøkelser av forsvinning i jord 

Forsøkets formål 

Undersøkelser av forsvinning i jord skal gi de best mulige overslag over den tiden som går med før  

50 og 90 % (DT50f og DT90f) av det aktive stoffet er forsvunnet under feltforhold. Eventuelt skal det 

samles inn opplysninger om relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter. 

Forhold som krever forsøk 

Plantevernmidlers forsvinning og atferd i jord skal undersøkes, med mindre det er mulig å ekstrapolere 

dette fra data framskaffet om det aktive stoffet og relevante metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter i samsvar med kravene i nr. 7.1.1.2 i del A i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 544/2011. Slik ekstrapolering er for eksempel ikke mulig for utforminger med langsom frigiving. 

Forsøksvilkår og -retningslinjer 

De samme bestemmelsene som fastsatt i tilsvarende ledd i nr. 7.1.1.2.2 i del A i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 544/2011, får anvendelse. 

— Undersøkelser av restmengder i jord 

Forsøkets formål 

Undersøkelser av restmengder i jord skal gi overslag over restmengdene i jord ved innhøsting eller på 

tidspunktet for såing og planting av etterfølgende vekster. 

Forhold som krever forsøk 

Undersøkelser av restmengder i jord skal legges fram, med mindre det er mulig å ekstrapolere dette fra 

data framskaffet om det aktive stoffet og relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter i 

samsvar med kravene i nr. 7.1.1.2.2 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. Slik 

ekstrapolering er for eksempel ikke mulig for utforminger med langsom frigiving. 

Forsøksvilkår 

De samme bestemmelsene som fastsatt i tilsvarende ledd i nr. 7.1.1.2.2 i del A i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 544/2011, får anvendelse. 

Retningslinjer for forsøket 

SETAC — Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides. 

— Undersøkelser av akkumulering i jord 

Forsøkenes formål 

Forsøkene skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av muligheten for 

akkumulering av restmengder av det aktive stoffet og av relevante metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter. 

Forhold som krever forsøk 

Undersøkelser av akkumulering i jord skal legges fram, med mindre det er mulig å ekstrapolere dette fra 

data framskaffet om det aktive stoffet og relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter i 

samsvar med kravene i nr. 7.1.1.2.2 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. Slik 

ekstrapolering er for eksempel ikke mulig for utforminger med langsom frigiving. 

Forsøksvilkår 

De samme bestemmelsene som fastsatt i tilsvarende ledd i nr. 7.1.1.2.2 i del A i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 544/2011, får anvendelse.  
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Retningslinjer for forsøket 

SETAC — Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides. 

9.1.2 M o b i l i t e t  i  j o r d  

Fo rsø ke t s  f o rmå l  

Undersøkelsene skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av mobiliteten og 

utvaskingspotensialet for det aktive stoffet og relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter.  

9.1.2.1 L a b o r a t o r i e u n d e r s ø k e l s e r  

Forhold som krever forsøk 

Plantevernmidlers mobilitet i jord skal undersøkes, med mindre det er mulig å ekstrapolere dette fra data 

framskaffet i samsvar med kravene i nr. 7.1.2 og nr. 7.1.3.1 i del A i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 544/2011. Slik ekstrapolering er for eksempel ikke mulig for utforminger med langsom frigiving. 

Retningslinjer for forsøket 

SETAC — Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides. 

9.1.2.2 L y s i m e t e r u n d e r s ø k e l s e r  e l l e r  u n d e r s ø k e l s e r  a v  u t v a s k i n g  i  f e l t  

Forsøkenes formål 

Forsøket skal frambringe data om: 

— plantevernmiddelets mobilitet i jord, 

— muligheten for utvasking til grunnvann, 

— muligheten for spredning i jord. 

Forhold som krever forsøk 

Det kreves en ekspertvurdering for å avgjøre om det bør utføres undersøkelser av utvasking i felt eller 

lysimeterundersøkelser, der det tas hensyn til resultatene fra nedbrytings- og mobilitetsundersøkelser og den 

beregnede PECSS. Hvilken type undersøkelse som skal utføres, skal drøftes med vedkommende myndigheter. 

Disse undersøkelsene skal utføres med mindre det er det er mulig å ekstrapolere dette fra data framskaffet om 

det aktive stoffet og relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter i samsvar med kravene i  

nr. 7.1.3 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. Denne ekstrapoleringen er for eksempel ikke 

mulig for utforminger med langsom frigiving. 

Forsøksvilkår 

De samme bestemmelsene som fastsatt i tilsvarende ledd i nr. 7.1.3.3 i del A i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 544/2011, får anvendelse. 

9.1.3 B e r e g n i n g  a v  f o r v e n t e d e  k o n s e n t r a s j o n e r  i  j o r d  

Beregning av PECS skal være knyttet både til én enkelt behandling med høyeste dosering som det søkes 

godkjenning for, og til det største antall behandlinger og høyeste doseringer som det søkes godkjenning for, 

for hver relevant jordtype som prøves, og være uttrykt i mg aktivt stoff og relevante metabolitter, 

nedbrytings- og reaksjonsprodukter per kg jord. 

Faktorene som skal vurderes ved beregning av PECS, gjelder direkte og indirekte anvendelse på jord, avdrift, 

avrenning og utvasking og omfatter prosesser som fordamping, adsorpsjon, hydrolyse, fotolyse samt aerob 

og anaerob nedbryting. Med henblikk på beregning av PECS kan jordens tetthet antas å være 1,5 g/cm3 i 

tørrvekt, mens jordlagets dybde antas å være 5 cm for anvendelse på jordoverflaten og 20 cm når det dreier 

seg om innarbeiding i jorden. Dersom det er plantedekke på behandlingstidspunktet, skal det antas at 50 % 

(minst) av den anvendte mengden når jordoverflaten med mindre faktiske forsøksdata gir mer spesifikke 

opplysninger.  
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Det skal legges fram beregninger for innledende verdier, korttids- og langtidsverdier av PECS (tidsveide 

gjennomsnitt): 

— innledende verdier: umiddelbart etter behandling, 

— korttidsverdier: 24 timer, 2 døgn og 4 døgn etter siste behandling, 

— langtidsverdier: 7, 28, 50 og 100 døgn etter siste behandling, dersom relevant. 

9.2. Skjebne og atferd i vann 

9.2.1 B e r e g n i n g  a v  k o n s e n t r a s j o n e r  i  g r u n n v a n n  

Ved fastsettelse av forurensningsveiene for grunnvannet skal det tas hensyn til relevante landbruksmessige, 

plantehelsemessige og miljømessige (herunder klimatiske) forhold. 

Det skal framlegges egnede overslag (beregninger) over forventet miljøkonsentrasjon i grunnvannet (PECGW) 

av det aktive stoffet og relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter. 

PEC-beregninger skal være knyttet til største antall og høyeste doseringer som det søkes om godkjenning for. 

Ekspertvurdering er nødvendig for å avgjøre om ytterligere feltundersøkelser vil kunne gi nyttige 

opplysninger. Før disse undersøkelsene gjennomføres, skal søkeren innhente vedkommende myndigheters 

samtykke med hensyn til type undersøkelse som skal utføres. 

9.2.2 I n n v i r k n i n g  p å  v a n n b e h a n d l i n g s m e t o d e r  

I tilfeller der disse opplysningene er nødvendige, skal de framlagte opplysningene gjøre det mulig å fastslå 

eller anslå effektiviteten av vannbehandlingsmetoder (behandling av drikkevann og spillvann) og 

innvirkningen på slike metoder. Før disse undersøkelsene utføres, skal søkeren innhente samtykke fra 

vedkommende myndigheter om typen undersøkelse som skal utføres. 

9.2.3 B e r e g n i n g  a v  k o n s e n t r a s j o n e r  i  o v e r f l a t e v a n n  

Ved fastsettelse av forurensningsveiene til overflatevann skal det tas hensyn til relevante landbruksmessige, 

plantehelsemessige og miljømessige (herunder klimatiske) forhold. 

Det skal legges fram egnede overslag (beregninger) over forventet miljøkonsentrasjon i overflatevann 

(PECSW) av det aktive stoffet og relevante metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter. 

PEC-beregningene skal være knyttet både til største antall og høyeste doseringer som det søkes godkjenning 

for, og være relevante for innsjøer, dammer, elver, kanaler, bekker, vannings- og avvanningskanaler og 

dreneringsgrøfter. 

Faktorene som skal vurderes ved beregning av PECSW, gjelder direkte og indirekte anvendelse på jord, 

avdrift, avrenning, avløp via dreneringsgrøfter og atmosfærisk avsetning og omfatter prosesser som 

fordampning, adsorpsjon, adveksjon, hydrolyse, fotolyse, biologisk nedbryting, sedimentering og 

resuspensjon. 

Det skal legges fram beregninger for innledende verdier, korttids- og langtidsverdier av PECSW for 

stillestående vann og vann som beveger seg sakte (tidsveide gjennomsnitt): 

— innledende verdier: umiddelbart etter behandling, 

— korttidsverdier: 24 timer, 2 døgn og 4 døgn etter siste behandling, 

— langtidsverdier: 7, 14, 21, 28 og 42 døgn etter siste behandling, dersom relevant.  
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Ekspertvurdering er nødvendig for å avgjøre om ytterligere feltundersøkelser vil kunne gi nyttige 

opplysninger. Før disse undersøkelsene gjennomføres, skal søkeren innhente vedkommende myndigheters 

samtykke med hensyn til type undersøkelse som skal utføres. 

9.3. Skjebne og atferd i luft 

Hensiktsmessige retningslinjer finnes i rapporten utarbeidet av FOCUS(1) arbeidsgruppe for plantevern-

midler i luft: «PESTICIDES IN AIR: CONSIDERATIONS FOR EXPOSURE ASSESSMENT (2008)». 

10. Økotoksikologiske undersøkelser 

Innledning 

i) De framlagte opplysningene skal, sammen med opplysninger om det eller de aktive stoffene, være 

tilstrekkelige til at det kan foretas en vurdering av virkningene av plantevernmiddelet på arter utenfor 

målgruppen (planteliv og dyreliv), når det brukes som foreslått. Virkningen kan skyldes én enkelt 

eksponering, langvarig eksponering eller gjentatt eksponering og kan være reversibel eller irreversibel. 

ii) De framlagte opplysningene om plantevernmiddelet skal, sammen med andre relevante opplysninger 

samt opplysninger som gis for det aktive stoffet, særlig være tilstrekkelige til å 

— fastsette de faresymboler, farebetegnelser og relevante risiko- og sikkerhetssetninger eller de 

piktogrammer, varselord, relevante fare- og sikkerhetssetninger, for vern av miljøet som skal 

påsettes emballasjen (beholderne), 

— foreta en vurdering av korttids- eller langtidsrisiko for arter utenfor målgruppen — populasjoner, 

samfunn og prosesser, alt etter hva som er relevant, 

— tillate en vurdering av hvorvidt det er nødvendig med særlige forholdsregler for vern av arter 

utenfor målgruppen. 

iii) Alle potensielle skadevirkninger som blir påvist under rutineundersøkelser av miljøvirkninger, skal 

oppgis. Det skal også gjennomføres og rapporteres om tilleggsundersøkelser som kan være nødvendige 

for å finne ut hvilke virkemåter som gjør seg gjeldende, og for å vurdere betydningen av disse 

virkningene. 

iv) I alminnelighet vil mange av dataene om virkningen på arter utenfor målgruppen som kreves for 

godkjenning av plantevernmidler, være framlagt og vurdert i forbindelse med godkjenningen av det 

aktive stoffet. Opplysninger om skjebne og atferd i miljøet utarbeidet og framlagt i samsvar med  

nr. 9.1-9.3, og om nivåer av restmengder i planter utarbeidet og framlagt i samsvar med nr. 8, er 

sentrale for å vurdere virkningene på arter utenfor målgruppen fordi de gir opplysninger om arten og 

omfanget av potensiell eller faktisk eksponering. De endelige beregningene av PEC skal tilpasses de 

ulike grupper av organismer og særlig ta hensyn til de mest følsomme artenes biologi.  

Toksikologiske undersøkelser og opplysninger som er framlagt i samsvar med nr. 7.1, gir viktig 

informasjon om toksisitet for virveldyrarter. 

v) Dersom det er relevant, bør forsøkene utformes og dataene analyseres ved bruk av egnede statistiske 

metoder. Det skal gis fullstendige opplysninger om den statistiske analysen (f.eks. skal alle 

punktestimater angis med konfidensintervaller, og nøyaktige p-verdier skal angis i stedet for 

opplysningen signifikant/ikke-signifikant). 

vi) Dersom det i en undersøkelse brukes forskjellige doser, skal forholdet mellom dose og skadevirkning 

oppgis. 

vii) Dersom det er behov for eksponeringsdata for å avgjøre om en undersøkelse skal utføres, skal det 

benyttes data framskaffet i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 9 i dette vedlegg. 

Alle relevante opplysninger om plantevernmiddelet og det aktive stoffet skal tas i betraktning ved 

vurderingen av eksponering. EPPO/Europarådets maler for risikovurdering(2) er et nyttig utgangspunkt 

for slike vurderinger. Om relevant skal parametrene fastsatt i dette avsnitt benyttes. Dersom det 

framgår av tilgjengelige data at plantevernmiddelet er giftigere enn det aktive stoffet, skal 

toksisitetsdata for plantevernmiddelet benyttes ved beregningen av relevante forholdstall mellom 

giftighet og eksponering. 

viii) I forbindelse med den innvirkning urenheter kan ha på økotoksikologisk atferd, er det avgjørende at 

det for hver undersøkelse som framlegges, gis en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av materialet 

som er benyttet, som fastsatt i nr. 1.4.  

  

(1) Forum for the Co-ordination of pesticide fate models and their use. 

(2) OEPP/EPPO (1993). Decision-making schemes for the environmental risk assessment of plant protection products. Bulletin 

OEPP/EPPO Bulletin 23, 1-154 og Bulletin 24, 1-87. 
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ix) For å gjøre det lettere å vurdere betydningen av forsøksresultatene, bør det om mulig benyttes samme 

stamme for alle relevante arter i de ulike giftighetsforsøkene. 

10.1 Virkninger på fugler 

Mulige virkninger på fugler skal undersøkes, med mindre en direkte eller indirekte eksponering av fugler kan 

utelukkes, f.eks. ved bruk i lukkede rom eller ved sårbehandling av busker og trær. 

Forholdet mellom akutt giftighet og eksponering (TERa), forholdet mellom korttidsgiftighet gjennom fôring 

og eksponering (TERst) og forholdet mellom langtidsgiftighet gjennom fôring og eksponering (TERlt) skal 

oppgis når  

TERa = LD50 (mg aktivt stoff/kg kroppsvekt)/ETE (mg aktivt stoff/kg kroppsvekt)  

TERst = LD50 (mg aktivt stoff/kg fôr)/ETE (mg aktivt stoff/kg fôr) 

TERlt = NOEC (mg aktivt stoff/kg fôr)/ETE (mg aktivt stoff/kg fôr) 

der ETE = forventet teoretisk eksponering. 

Når det gjelder pelleter, korn eller beiset frø, skal mengden av det aktive stoffet i hver pellet, hvert korn eller 

hvert beiset frø oppgis samt andelen LD50 for det aktive stoffet i 100 partikler og per gram partikler. 

Størrelsen og formen på pelleter og korn skal angis. 

Når det gjelder lokkestoff, skal konsentrasjonen av det aktive stoffet i lokkestoffet (mg/kg) angis. 

10.1.1 A k u t t  o r a l  g i f t i g h e t  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket bør i størst mulig utstrekning gi LD50-verdier, dødelig terskeldose, respons- og gjenfinningstid samt 

NOEL, og det skal omfatte relevante patologiske funn av betydning. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Akutt oral giftighet for preparater skal oppgis der TERa eller TERst for det eller de aktive stoffene hos fugler 

er mellom 10 og 100, eller der resultater fra forsøk med pattedyr viser at preparatet har en betydelig høyere 

giftighet enn det aktive stoffet, med mindre det godtgjøres at fugler sannsynligvis ikke vil bli eksponert for 

selve plantevernmiddelet.  

F o r s ø k s v i l k å r  

Forsøket skal utføres på den mest følsomme arten påvist i forsøkene fastsatt i nr. 8.1.1 eller 8.1.2. i del A i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. 

10.1.2 K o n t r o l l e r t e  b u r -  e l l e r  f r i l a n d s f o r s ø k  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal gi tilstrekkelige data til å vurdere risikoenes art og omfang under vanlige bruksvilkår. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det kreves ingen tilleggsforsøk dersom TERa og TERst er > 100, og dersom andre undersøkelser av det aktive 

stoffet (f.eks. reproduksjonsundersøkelse) ikke viser noen risiko. I andre tilfeller er det nødvendig med en 

ekspertvurdering for å avgjøre om det er behov for tilleggsundersøkelser. En slik ekspertvurdering skal 

eventuelt ta hensyn til fôratferd, avvisning, erstatningsfôr, faktisk restinnhold i fôr, forbindelsens persistens i 

vegetasjonen, det bearbeidede eller behandlede produkts nedbryting, omfanget av fôrinntak, akseptering av 

lokkestoff, korn eller beiset frø og muligheten for bioakkumulering. 

Dersom TERa og TERst ≤ 10 eller TERlt ≤ 5, skal det utføres og rapporteres fra bur- eller frilandsforsøk, med 

mindre det kan foretas en endelig vurdering på grunnlag av undersøkelsene foretatt i samsvar med nr. 10.1.3,  
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F o r s ø k s v i l k å r  

Før undersøkelsene utføres, skal søkeren innhente vedkommende myndigheters tillatelse med hensyn til 

typen undersøkelse og forholdene undersøkelsen skal utføres under. 

10.1.3 A k s e p t e r i n g  a v  l o k k e s t o f f ,  k o r n  e l l e r  b e i s e d e  f r ø  h o s  f u g l e r   

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal gi tilstrekkelige data til å vurdere muligheten for inntak av plantevernmiddelet eller 

planteprodukter som er behandlet med det. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det skal utføres akseptabilitetsforsøk (appetittlighet) med behandlede frø, pelleter, lokkestoff og preparater i 

form av korn og dersom TERa ≤ 10. 

10.1.4 V i r k n i n g e r  a v  s e k u n d æ r f o r g i f t n i n g  

Det kreves en ekspertvurdering for å bestemme om det er nødvendig å undersøke virkningene av 

sekundærforgiftning. 

10.2 Virkninger på vannorganismer 

Stoffets mulige virkninger på arter som lever i vann, skal undersøkes, med mindre det kan utelukkes at 

vannorganismer vil bli eksponert. 

TERa og TERlt skal oppgis dersom 

TERa = akutt LC50 (mg aktivt stoff/l)/verst tenkelige realistiske tilfelle av PECSW (innledende verdi eller 

korttidsverdi i mg aktivt stoff/l) 

TERlt = kronisk NOEC (mg aktivt stoff/l)/langtids-PECSW (mg aktivt stoff/l) 

10.2.1 A k u t t  g i f t i g h e t  f o r  f i s k  o g  v i r v e l l ø s e  v a n n d y r  e l l e r  v i r k n i n g e r  p å  

a l g e v e k s t  

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

I prinsippet skal det utføres forsøk på én art fra hver av de tre gruppene av vannorganismer (fisk, virvelløse 

vanndyr og alger) nevnt i nr. 8.2 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 dersom 

plantevernmiddelet i seg selv kan forurense vann. Dersom det ut fra de tilgjengelige opplysninger imidlertid 

kan konkluderes at en av gruppene er klart mer følsom, skal det utføres forsøk på bare den mest følsomme 

arten i den aktuelle gruppen. 

Forsøket skal utføres dersom 

— plantevernmiddelets akutte giftighet ikke kan forutsis på grunnlag av data om det aktive stoffet, noe som 

særlig er tilfelle dersom den kjemiske forbindelsen inneholder to eller flere aktive stoffer eller 

tilsetningsstoffer, som løsemidler, emulgeringsmidler, overflateaktive stoffer, dispergeringsmidler eller 

gjødsel, som kan øke giftigheten i forhold til det aktive stoffet, eller  

— planlagt bruk omfatter bruk direkte på vann, 

— med mindre det foreligger egnede undersøkelser som nevnt i nr. 10.2.4. 

F o r s ø k s v i l k å r  o g  - r e t n i n g s l i n j e r  

De relevante bestemmelsene i de tilsvarende ledd i nr. 8.2.1, 8.2.4 og 8.2.6 i del A i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 544/2011 får anvendelse.  

10.2.2 M i k r o k o s m o s -  e l l e r  m e s o k o s m o s f o r s ø k  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av den grunnleggende 

virkningen på vannorganismer under frilandsforhold.  
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F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Dersom TERa ≤ 100 eller TERlt ≤ 10, er en ekspertvurdering nødvendig for å avgjøre om det bør foretas et 

mikrokosmos- eller mesokosmosforsøk. Ved en slik vurdering skal det tas hensyn til eventuelle tilleggsdata 

utover de som kreves etter bestemmelsene i nr. 8.2 og 10.2.1. i del A i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 544/2011. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Før undersøkelsene utføres, skal søkeren innhente vedkommende myndigheters tillatelse med hensyn til de 

særskilte målene for undersøkelsen som skal utføres og følgelig typen undersøkelse og forholdene 

undersøkelsen skal utføres under.  

Undersøkelsen bør omfatte minst den høyeste sannsynlige eksponering, enten den stammer fra direkte 

anvendelse, avdrift, drenering eller avrenning. Undersøkelsen skal vare tilstrekkelig lenge til at det er mulig å 

vurdere alle virkninger. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Egnede retningslinjer finnes i 

SETAC — Guidance document on testing procedures for pesticides in freshwater mesocosms/Workshop 

Huntingdon, 3. og 4. juli 1991 

eller 

Freshwater field tests for hazard assessment of chemicals — European Workshop on Freshwater Field Tests 

(EWOFFT). 

10.2.3 D a t a  o m  r e s t m e n g d e r  i  f i s k  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal gi tilstrekkelige data til å vurdere potensiell forekomst av restmengder i fisk. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Data er vanligvis tilgjengelige fra undersøkelser for bioakkumulering i fisk. 

Dersom det er fastslått bioakkumulering i undersøkelsen utført i samsvar med nr. 8.2.3 i del A i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 544/2011, kreves en ekspertvurdering for å avgjøre om det skal utføres et langtids 

mikrokosmos- eller mesokosmosforsøk for å fastslå den største restmengde som sannsynligvis kan 

forekomme.  

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

SETAC — Guidance document on testing procedures for pesticides in freshwater mesocosms/Workshop 

Huntingdon, 3. og 4. juli 1991 

10.2.4 T i l l e g g s u n d e r s ø k e l s e r  

Undersøkelsene nevnt i nr. 8.2.2 og 8.2.5 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 kan bli 

nødvendige for særskilte plantevernmidler dersom det ikke er mulig å ekstrapolere på grunnlag av data 

framskaffet fra de tilsvarende undersøkelsene av det aktive stoffet.  

10.3 Virkninger på andre landvirveldyr enn fugler 

Mulige virkninger på ville virveldyrarter skal undersøkes med mindre det kan godtgjøres at direkte eller 

indirekte eksponering av andre landvirveldyr enn fugler sannsynligvis ikke vil forekomme. TERa, TERst og 

TERlt skal oppgis når 

TERa = LD50 (mg aktivt stoff/kg kroppsvekt)/ETE (mg aktivt stoff/kg kroppsvekt) 

TERst = subkronisk NOEL (mg aktivt stoff/kg fôr)/ETE (mg aktivt stoff/kg fôr) 

TERlt = kronisk NOEL (mg aktivt stoff/kg fôr)/ETE (mg aktivt stoff/kg fôr) 

der ETE  =  forventet teoretisk eksponering.  
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Vurderingssekvensen for vurdering av risiko for slike arter er i prinsippet den samme som for fugler. I 

praksis er det sjelden nødvendig å utføre tilleggsforsøk ettersom forsøkene utført i samsvar med kravene i 

avsnitt 5 i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 og avsnitt 7 i dette4 vedlegg vil gi de opplysninger som 

er nødvendige. 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere risikoenes art og omfang for andre landvirveldyr enn 

fugler under vanlige bruksvilkår. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det kreves ingen tilleggsforsøk dersom TERa og TERst > 100, og dersom eventuelle andre undersøkelser ikke 

viser noen risiko. I andre tilfeller er det nødvendig med en ekspertvurdering for å avgjøre om det er behov for 

tilleggsundersøkelser. En slik ekspertvurdering vil eventuelt ta hensyn til fôratferd, avvisning, erstatningsfôr, 

faktisk restinnhold i fôr, forbindelsens persistens i vegetasjonen, det bearbeidede eller behandlede produkts 

nedbryting, omfanget av fôrinntak, akseptering av lokkestoff, korn eller beiset frø og muligheten for 

bioakkumulering. 

Dersom TERa og TERst ≤ 10 eller TERlt ≤ 5 skal det utføres bur- eller frilandsforsøk eller andre egnede 

undersøkelser, og det skal legges fram opplysninger om disse. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Før undersøkelsene utføres, skal søkeren innhente vedkommende myndigheters tillatelse med hensyn til 

typen undersøkelse og forholdene undersøkelsen skal utføres under, og med hensyn til om virkningene av 

sekundærforgiftning skal undersøkes eller ikke. 

10.4 Virkninger på bier 

Mulige virkninger på bier skal undersøkes, med mindre middelet er beregnet på bruk utelukkende i 

situasjoner der bier sannsynligvis ikke vil bli eksponert, f.eks. 

— matlagring i lukkede rom, 

— ikke-systemisk frøbeising, 

— ikke-systemiske preparater til spredning på jord, 

— ikke-systemisk dypping av utplantede planter og løker, 

— sårbehandling av busker og trær, 

— rottegift, 

bruk i veksthus uten bestøvere. 

Farekvotientene for eksponering oralt eller ved kontakt(QHO og QHC) skal oppgis: 

QHO= dose/oral LD50 (μg aktivt stoff per bie) 

QHC = dose/kontakt LD50 (μg aktivt stoff per bie) 

der 

dose = høyeste dose som det søkes om tillatelse for, uttrykt i g aktivt stoff per hektar. 

10.4.1 A k u t t  o r a l  t o k s i s i t e t  o g  k o n t a k t t o k s i s i t e t  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal gjøre det mulig å bestemme LD5050-verdier (etter eksponering oralt eller ved kontakt).  
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F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Forsøk kreves dersom 

— middelet inneholder mer enn ett aktivt stoff, 

— det ikke med sikkerhet er mulig å fastslå at giftigheten til en ny utforming vil være den samme som eller 

lavere enn en utforming som er underlagt forsøk etter bestemmelsene i nr. 8.3.1.1 i del A i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 544/2011 eller i dette nummer. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøket skal utføres i samsvar med EPPO-retningslinje 170. 

10.4.2. B e s t e m m e l s e  a v  r e s t m e n g d e r  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket bør gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere mulige risikoer som spor av restmengder av 

plantevernmidler som forblir i vekstene, kan utgjøre for trekkbier. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Dersom QHC ≥ 50, kreves en ekspertvurdering for å avgjøre om virkningen av restmengder skal bestemmes, 

med mindre det er godtgjort at det ikke finnes spor av restmengder av betydning på vekster som kan skade 

trekkbier, eller det foreligger tilstrekkelige opplysninger fra bur-, tunnel- eller feltforsøk. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Tiden som skal til for at halvparten av dyrene i en forsøksgruppe dør (LT50) (i timer) etter 24-timers 

eksponering for restmengder på blader som har aldret i 8 timer, skal bestemmes og oppgis. Det kreves ingen 

tilleggsforsøk dersom LT50overstiger 8 timer. 

10.4.3 B u r f o r s ø k  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere mulige risikoer som plantevernmiddelet utgjør for 

biers overlevelse og atferd. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Dersom QHO og QHC er < 50, kreves ingen tilleggsforsøk, med mindre det fastslås betydelige virkninger i 

fôringsforsøk med bilarver, eller det finnes indikasjoner på indirekte virkninger, som forsinket reaksjon eller 

endring av bienes atferd. I slike tilfeller skal det utføres bur- og/eller frilandsforsøk. 

Dersom QHO og QHC er > 50, kreves bur- og/eller frilandsforsøk.  

I tilfeller der frilandsforsøk utføres og oppgis i samsvar med nr. 10.4.4, er det ikke nødvendig å utføre 

burforsøk. Eventuelle burforsøk som utføres, skal imidlertid oppgis. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Forsøket skal utføres med friske bier. Dersom biene er blitt behandlet, f.eks. med et varroacid, er det 

nødvendig å vente i fire uker før kolonien kan brukes. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøkene skal utføres i samsvar med EPPO-retningslinje 170. 

10.4.4 F r i l a n d s f o r s ø k  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket bør gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere de risikoer plantevernmidler kan utgjøre for biers 

atferd og koloniers overlevelse og utvikling.  
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F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det skal utføres frilandsforsøk dersom det på grunnlag av en ekspertvurdering som tar hensyn til det aktive 

stoffets planlagte bruk samt dets skjebne og atferd, fastslås betydelige virkninger i burforsøk. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Forsøket skal utføres med friske honningbikolonier av samme naturlige styrke. Dersom biene er blitt 

behandlet, f.eks. med et varroacid, er det nødvendig å vente i fire uker før kolonien kan brukes. Forsøkene 

skal utføres under forhold som er rimelig representative for den planlagte bruken.  

Særlige virkninger (toksisk virkning på larver, langtidsvirkning av restmengder, tap av orienteringsevne hos 

bier) som fastslås i feltforsøkene, kan kreve tilleggsundersøkelser med bruk av særlige metoder. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøkene skal utføres i samsvar med EPPO-retningslinje 170. 

10.4.5 T u n n e l f o r s ø k  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket bør gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere hvilken virkning fôring med forurenset honningdugg 

eller forurensede blomster har på bier. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Dersom det ikke er mulig å undersøke bestemte virkninger ved bur- eller frilandsforsøk, bør det utføres et 

tunnelforsøk, f.eks. for plantevernmidler beregnet på bekjempelse av bladlus og andre sugende insekter. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Forsøket skal utføres med friske bier. Dersom biene er blitt behandlet, f.eks. med et varroacid, er det 

nødvendig å vente i fire uker før kolonien kan brukes. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøket skal utføres i samsvar med EPPO-retningslinje 170. 

10.5 Virkninger på andre leddyr enn bier 

Virkningene plantevernmidler har på landleddyr utenfor målgruppen (f.eks. predatorer eller parasittoider på 

skadeorganismer), skal undersøkes. Opplysningene som er framskaffet for disse artene, kan benyttes også til 

å angi potensiell giftighet for andre arter utenfor målgruppen som lever i samme miljø. 

10.5.1 L a b o r a t o r i e f o r s ø k ,  u t v i d e d e  l a b o r a t o r i e f o r s ø k  o g  s e m i - f e l t f o r s ø k  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere hvilken toksisitet plantevernmiddelet har på utvalgte 

leddyrarter som er relevante for den planlagte bruken av middelet. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det kreves ikke forsøk dersom relevante tilgjengelige data gjør det mulig å forutsi alvorlig giftighet (> 99 % 

virkning på organismene sammenlignet med kontrollorganismene), eller dersom plantevernmiddelet er 

beregnet på bruk utelukkende i situasjoner der leddyr utenfor målgruppen ikke eksponeres, f.eks.  

— matlagring i lukkede rom, 

— sårbehandling av busker og trær, 

— rottegift.  
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Det skal utføres forsøk dersom det fastslås betydelige virkninger på organismene sammenlignet med 

kontrollorganismene ved laboratorieforsøk med høyeste anbefalte dose, utført i samsvar med kravene i  

nr. 8.3.2 i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. Virkningene på en bestemt forsøksart skal anses som 

betydelige dersom de overstiger terskelverdiene fastsatt i EPPO-tabellene for vurdering av miljørisiko, med 

mindre det er fastsatt artsspesifikke terskelverdier i de aktuelle retningslinjene. 

Det kreves forsøk også dersom 

— middelet inneholder mer enn ett aktivt stoff, 

— det ikke med sikkerhet er mulig å fastslå at giftigheten til en ny utforming vil være den samme som eller 

lavere enn en utforming som er underlagt forsøk etter bestemmelsene i nr. 8.3.2 i del A i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 544/2011 eller i dette nummer, 

— det på grunnlag av den planlagte bruken eller på grunnlag av skjebne eller atferd er mulig å forutsi 

vedvarende eller gjentatt eksponering, 

— den planlagte bruken er vesentlig endret, f.eks. fra åkervekster til frukthager, og det tidligere ikke er 

utført forsøk med arter som berøres av den nye bruken, 

— det er en økning i anbefalt dosering som overstiger den som tidligere er brukt i forsøk i samsvar med 

bestemmelsene i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Dersom det ble fastslått betydelige virkninger i undersøkelsene utført i samsvar med kravene i nr. 8.3.2 i del 

A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011, eller i tilfelle endring i bruken, f.eks. fra åkervekster til 

frukthager, skal giftigheten for ytterligere to berørte arter undersøkes og oppgis. Disse skal være forskjellige 

fra de berørte artene som allerede er brukt i forsøk i henhold til nr. 8.3.2 i del A i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 544/2011. 

Når det gjelder en ny blanding eller utforming, bør giftigheten først vurderes med bruk av de to mest 

følsomme artene bestemt i undersøkelser som allerede er foretatt, der terskelverdiene ble overskredet uten at 

virkningene var høyere enn 99 %. Det vil gjøre det mulig å foreta en sammenligning. Dersom giftigheten er 

betydelig høyere, skal det utføres forsøk med to arter som berøres av dets planlagt bruk. 

Forsøket skal utføres med en dosering lik høyeste dosering som det er søkt tillatelse for. Det bør benyttes 

sekvensforsøk, dvs. laboratorieforsøk, eventuelt utvidet laboratorieforsøk og/eller semi-frilandsforsøk. 

Dersom middelet skal brukes mer enn én gang per sesong, bør det dobbelte av anbefalt dosering brukes, med 

mindre slike opplysninger allerede foreligger fra undersøkelser utført i samsvar med nr. 8.3.2 i del A i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. 

Dersom det på grunnlag av den planlagte bruken eller på grunnlag av skjebne eller atferd er mulig å forutsi 

vedvarende eller gjentatt eksponering (f.eks. dersom middelet skal brukes oftere enn tre ganger per sesong 

med gjentatt bruk etter 14 dager eller mindre), kreves en ekspertvurdering for å avgjøre om tilleggsforsøk 

utover de opprinnelige laboratorieforsøkene er påkrevd for å gjenspeile det planlagte bruksmønsteret. Slike 

forsøk kan utføres i laboratorium eller som semi-frilandsforsøk. Dersom de utføres i laboratorium, bør det 

benyttes et realistisk substrat, som plantemateriale eller naturlig jord. Det kan imidlertid være mer 

hensiktsmessig å utføre frilandsforsøk. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Dersom det er relevant, skal forsøk utføres i samsvar med relevante retningslinjer som minst oppfyller 

kravene til forsøk i SETAC — Guidance document on regulatory testing procedures for pesticides with non-

target arthropods. 

10.5.2 F r i l a n d s f o r s ø k  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket bør gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere risikoen som plantevernmiddelet utgjør for leddyr 

under frilandsforhold.  
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F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Dersom det fastslås betydelige virkninger etter laboratorieeksponering eller etter eksponering under delvis 

naturlige forhold, eller når den planlagte bruken eller skjebne og atferd gir grunn til å forvente vedvarende 

eller gjentatt eksponering, kreves en ekspertvurdering for å bestemme om det er nødvendig med mer 

omfattende forsøk, slik at en nøyaktig risikovurdering blir mulig. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Forsøkene skal utføres under representative landbruksforhold og i samsvar med anbefalingene for den 

planlagte bruk, som vil gi en realistisk vurdering basert på det verst tenkelige tilfelle. 

En toksisk standard bør inngå i alle forsøk. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Dersom det er relevant, skal forsøk utføres i samsvar med relevante retningslinjer som minst oppfyller 

kravene til forsøk i SETAC — Guidance document on regulatory testing procedures for pesticides with non-

target arthropods. 

10.6 Virkninger på meitemark og andre makroorganismer i jord utenfor målgruppen som antas å være utsatt  

10.6.1 V i r k n i n g e r  p å  m e i t e m a r k  

Mulige virkninger på meitemark skal oppgis, med mindre det kan godtgjøres at direkte eller indirekte 

eksponering av meitemark sannsynligvis ikke vil forekomme.  

TERa og TERlt skal oppgis når 

TERa = LC50 (mg aktivt stoff/kg)/verst tenkelige realistiske tilfelle av PECSW (innledende verdi eller 

korttidsverdi i mg aktivt stoff/kg) 

TERlt = NOEC (mg aktivt stoff/kg)/langtids-PECSW (mg aktivt stoff/kg) 

10.6.1.1 F o r s ø k  f o r  a k u t t  t o k s i s i t e t  

Forsøkets formål 

Forsøket bør gjøre det mulig å bestemme LC50 og om mulig den høyeste konsentrasjon uten dødelighet og 

den laveste konsentrasjon med 100 % dødelighet, og det skal omfatte fastslåtte virkninger på morfologi og 

atferd. 

Forhold som krever forsøk 

Forsøk kreves bare dersom 

— middelet inneholder mer enn ett aktivt stoff, 

— giftigheten til en ny utforming ikke med sikkerhet kan forutsies på grunnlag av den utforming som ble 

brukt i forsøkene utført i samsvar med bestemmelsene i nr. 8.4 i del A i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 544/2011 eller i dette nummer. 

Retningslinjer for forsøket 

Forsøkene skal utføres i samsvar med OECD-metode 207. 

10.6.1.2 F o r s ø k  f o r  s u b l e t a l e  v i r k n i n g e r  

Forsøkets formål 

Forsøket skal gjennomføres for å bestemme NOEC og virkninger på vekst, reproduksjon og atferd. 

Forhold som krever forsøk 

Forsøk kreves bare dersom 

— middelet inneholder mer enn ett aktivt stoff,  
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— giftigheten til en ny utforming ikke med sikkerhet kan forutsies på grunnlag av den utforming som ble 

brukt i forsøkene utført i samsvar med bestemmelsene i nr. 8.4 i del A i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 544/2011 eller i dette nummer. 

— det er en økning i anbefalt dosering utover den som allerede er brukt i forsøk. 

Forsøksvilkår 

Bestemmelsene fastsatt i tilsvarende ledd i nr. 8.4.2 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 får 

anvendelse. 

10.6.1.3 F r i l a n d s f o r s ø k  

Forsøkets formål 

Forsøket skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av virkningene på meitemark 

under frilandsforhold. 

Forhold som krever forsøk 

Dersom TERlt < 5, skal frilandsforsøk utføres for å bestemme virkningene under praktiske feltforhold og 

resultatene oppgis. 

Det kreves en ekspertvurdering for å avgjøre om en undersøkelse med hensyn til restmengder i meitemark er 

nødvendig. 

Forsøksvilkår 

Utvalgte områder skal ha en rimelig meitemarkpopulasjon.  

Forsøket skal utføres med høyeste planlagte dosering. Et toksisk referanseprodukt skal inngå i forsøket. 

10.6.2 V i r k n i n g e r  p å  a n d r e  m a k r o o r g a n i s m e r  i  j o r d  u t e n f o r  m å l g r u p p e n  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av plantevernmiddelets 

virkninger på makroorganismer som bidrar til nedbryting av døde planter og animalsk organisk materiale. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det kreves ikke forsøk når det i samsvar med nr. 9.1 i dette vedlegg er klart at DT90-verdiene er mindre enn 

100 dager, eller når plantevernmiddelets art og bruksmåte er slik at eksponering ikke forekommer, eller når 

data fra undersøkelser av det aktive stoffet utført i samsvar med bestemmelsene i nr. 8.4 og 8.5 i del A i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 viser at makrofauna i jord, meitemarker eller mikrofauna i jorden 

ikke utsettes for noen risiko. 

Virkningen på nedbryting av organisk materiale skal undersøkes og oppgis når DT90f-verdier bestemt ved 

feltforsøk med forsvinning i jord (nr. 9.1) er > 365 dager. 

10.7 Virkninger på mikroorganismer i jord utenfor målgruppen 

10.7.1 L a b o r a t o r i e u n d e r s ø k e l s e r  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av plantevernmiddelets 

virkning på mikrobiell aktivitet i jord i form av nitrogenomdanning og karbonmineralisering. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Dersom DT90f-verdiene bestemt i frilandsforsøk med forsvinning i jord (nr. 9.1) er > 100 dager, skal 

virkningen på mikroorganismer i jord utenfor målgruppen bestemmes ved laboratorieforsøk. Det kreves 

imidlertid ikke forsøk dersom undersøkelsene utført i samsvar med bestemmelsene i nr. 8.5 i del A i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 viste avvik fra kontrollverdiene når det gjelder metabolsk aktivitet 

i den mikrobielle biomassen, på < 25 % etter 100 dager, og dersom slike data er relevante for bruken og arten 

av samt egenskapene til preparatet som skal godkjennes.   
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R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

SETAC — Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides. 

10.7.2 T i l l e g g s f o r s ø k  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av plantevernmiddelets 

virkning på mikrobiell aktivitet under frilandsforhold. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Dersom målt aktivitet ved utløpet av 100 dager ved laboratorieforsøk avviker mer enn 25 % fra 

kontrollforsøk, kan det være nødvendig med tilleggsforsøk i laboratoriet, i veksthus eller på friland. 

10.8 Tilgjengelige data fra biologisk primærkartlegging i sammendrag 

Det skal utarbeides et sammendrag og en vurdering av tilgjengelige data fra foreløpige forsøk utført for å 

vurdere den biologiske aktiviteten og virkningen innen doseintervallet, enten de er positive eller negative, 

som kan gi opplysninger om en mulig virkning på arter utenfor målgruppen, både planteliv og dyreliv, 

sammen med en kritisk vurdering av betydningen av en potensiell virkning på arter utenfor målgruppen. 

11. Sammendrag og vurdering av avsnitt 9 og 10 

Det skal utarbeides et sammendrag og en vurdering av alle data nevnt i avsnitt 9 og 10 i samsvar med 

retningslinjene som vedkommende myndigheter i medlemsstatene har gitt for formatet for slike sammendrag 

og vurderinger. I tillegg skal det gis en detaljert og kritisk vurdering av dataene, som skal oppfylle relevante 

vurderings- og beslutningskriterier og -retningslinjer, med særlig henvisning til risikoer som kan eller vil 

oppstå for miljøet og for arter utenfor målgruppen, og en vurdering av datagrunnlagets omfang, kvalitet og 

pålitelighet. Særlig skal følgende emner behandles: 

— prognoser om spredning og skjebne i miljøet og aktuelle tidsforløp, 

— bestemmelse av arter og populasjoner utenfor målgruppen som kan være i faresonen, og prognoser for 

omfanget av potensiell eksponering, 

— vurdering av korttids- og langtidsrisikoer for arter utenfor målgruppen — populasjoner, samfunn eller 

prosesser — alt etter hva som er relevant, 

— vurdering av risikoen for fiskedød og for at store virveldyr eller landpredatorer dør, uavhengig av 

virkningen på populasjons- eller samfunnsnivå, og 

— angivelse av forholdsregler som er nødvendige for å unngå eller minimere forurensningen av miljøet og 

beskytte arter utenfor målgruppen. 

12. Ytterligere opplysninger 

12.1 Opplysninger om godkjenninger i andre stater 

12.2 Opplysninger om fastsatte grenseverdier for restmengder (MRL) i andre stater 

12.3 Forslag med begrunnelse for klassifisering og merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 og 

direktiv 1999/45/EF 

— faresymbol(er) eller farepiktogrammer, 

— farebetegnelser eller varselord, 

— risikosetninger eller faresetninger, 

— sikkerhetssetninger.  
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12.4  Forslag til risiko- og sikkerhetssetninger i henhold til kravene i artikkel 65 i forordning (EF) nr. 1107/2009 

og kommisjonsforordning (EU) nr. 547/2011(1) samt forslag til etikett. 

12.5 Prøver av foreslått emballasje 

DEL B 

PREPARATER AV MIKROORGANISMER, HERUNDER VIRUS 

Innledning 

i) I denne del angis opplysningskravene for godkjenning av plantevernmidler basert på preparater av mikroor-

ganismer, herunder virus. 

Definisjonen av termen «mikroorganisme» i innledningen til del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 

skal også gjelde for del B i dette vedlegg.  

ii) Dersom det er relevant, skal dataene analyseres ved hjelp av egnede statistiske metoder. Det skal gis fullstendige 

opplysninger om den statistiske analysen (f.eks. skal alle punktestimater angis med konfidensintervaller, og 

nøyaktige p-verdier skal angis i stedet for opplysningen signifikant/ikke-signifikant). 

iii) I påvente av spesifikke internasjonale retningslinjer skal opplysningene som kreves, framskaffes i samsvar med 

retningslinjene for forsøk godkjent av vedkommende myndighet (f.eks. USEPA-retningslinjene(2)). Om 

nødvendig bør retningslinjene for forsøk beskrevet i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 tilpasses 

slik at de egner seg for mikroorganismer. Forsøkene bør foretas på levedyktige og eventuelt ikke-levedyktige 

mikroorganismer og omfatte en blindprøve som kontroll. 

iv) Dersom det i en undersøkelse brukes forskjellige doser, skal forholdet mellom dose og skadevirkning oppgis.  

v) Ved forsøk skal det gis en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av materialet som er brukt og dets urenheter i 

samsvar med bestemmelsene i nr. 1.4.  

vi) Dersom det gjelder et nytt preparat skal behandles, kan ekstrapolering fra del B i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 544/2011 aksepteres, forutsatt at alle mulige virkninger av tilsetningsstoffene og de andre bestanddelene, 

særlig med hensyn til sykdomsframkallende evne og smitteevne, også er vurdert.  

1. Plantevernmiddelets identitet 

De framlagte opplysningene skal, sammen med opplysningene om mikroorganismen(e), være tilstrekkelig 

omfattende til at preparatene kan identifiseres og beskrives nøyaktig. Med mindre annet er angitt, kreves nevnte 

opplysninger og data for alle plantevernmidler. Hensikten er å kunne fastslå om en faktor vil kunne endre 

mikroorganismens egenskaper som plantevernmiddel sammenlignet med dens naturlige egenskaper, som 

beskrevet i del B til i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. 

1.1 Søker 

Søkerens navn og adresse skal oppgis, samt navn, stilling, telefon- og telefaksnummer til en kontaktperson. 

Dersom søkeren i tillegg har et kontor, en agent eller en representant i medlemsstaten der det søkes om 

godkjenning, skal navnet og adressen til det lokale kontoret, den lokale agenten eller den lokale representanten 

oppgis, samt navn, stilling, telefon- og telefaksnummer til en kontaktperson.  

1.2 Produsenten av preparatet og mikroorganismen(e) 

Navn og adresse til produsenten av preparatet og til produsenten av hver mikroorganisme i preparatet skal 

oppgis, og det samme skal navn og adresse til hvert produksjonsanlegg der preparatet og mikroorganismen 

produseres. 

Det skal oppgis en kontaktadresse (helst en sentral kontaktadresse med telefon- og telefaksnumre) for hver 

produsent.  

  

(1) Se side 176 i denne EUT. 

(2) USEPA Microbial Pesticide Test Guidelines, OPPTS Series 885, februar 1996 (http://www.epa.gov/oppbppd1/biopesticides/ 

guidelines/series885.htm). 
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Dersom mikroorganismen stammer fra en produsent som det ikke tidligere er framlagt opplysninger fra i 

samsvar med del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011, skal det framlegges utførlige opplysninger om 

navn og artsbeskrivelse i henhold til kravene i nr. 1.3 i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 og om 

urenheter i henhold til kravet i nr. 1.4 i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. 

1.3 Handelsnavn eller foreslått handelsnavn, og om relevant produsentens utviklingskodenummer for preparatet 

Alle tidligere og nåværende handelsnavn, foreslåtte handelsnavn og utviklingskodenumre for preparatet som det 

vises til i dokumentasjonen, og alle nåværende navn og numre, skal oppgis. Alle opplysninger om eventuelle 

endringer og forskjeller skal oppgis. (Det foreslåtte handelsnavnet skal ikke føre til forveksling med 

handelsnavn på allerede godkjente plantevernmidler.)  

1.4 Detaljerte kvantitative og kvalitative opplysninger om preparatets sammensetning 

i) Hver mikroorganisme som omfattes av søknaden, skal identifiseres og navngis på artsnivå. 

Mikroorganismen skal være deponert ved en anerkjent kultursamling og være utstyrt med et 

deponeringsnummer. Vitenskapelig navn, gruppetilhørighet (bakterie, virus osv.) samt enhver annen 

betegnelse som er relevant for mikroorganismen (f.eks. stamme, serotype), skal oppgis. I tillegg skal 

mikroorganismens utviklingsstadium (f.eks. spore, mycelium) i det markedsførte middelet oppgis. 

ii) For preparater skal følgende opplysninger gis: 

— innholdet av mikroorganismen(e) i plantevernmiddelet, og innholdet av mikroorganismen i materialet 

som brukes til produksjon av plantevernmidler. Det skal oppgis høyeste, laveste og nominelt innhold 

av levedyktig og ikke-levedyktig materiale, 

— innholdet av tilsetningsstoffer, 

— innholdet av andre bestanddeler (som biprodukter, kondensater, dyrkingsmedier osv.) og forurensende 

mikroorganismer dannet under produksjonsprosessen. 

Innholdet av kjemiske stoffer skal angis i samsvar med direktiv 1999/45/EF, og innholdet av 

mikroorganismer skal uttrykkes slik det er mest hensiktsmessig (i antall aktive enheter per volum- eller 

vektenhet eller på slik annen måte som er relevant for mikroorganismen). 

iii) Tilsetningsstoffene skal om mulig være identifisert ved det kjemiske navnet som oppført i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008, eller dersom det ikke er oppført i nevnte forordning, i samsvar med både 

IUPAC- og CA-nomenklaturen. Deres struktur eller strukturformel skal oppgis. For hver bestanddel i 

tilsetningsstoffene skal EC-nummer (Einecs- eller Elincs-nummer) og CAS-nummer oppgis dersom slike 

finnes. Dersom et tilsetningsstoff ikke kan identifiseres fullt ut ved hjelp av de framlagte opplysningene, 

skal det gis en hensiktsmessig spesifikasjon. Tilsetningsstoffenes handelsnavn skal også oppgis dersom de 

foreligger. 

iv) For tilsetningsstoffer skal funksjon oppgis: 

— klebemiddel (klistremerke) 

— skumdempende middel, 

— frostsikringsmiddel, 

— bindemiddel, 

— buffer, 

— bærestoff, 

— deodorant, 

— dispergeringsmiddel, 

— fargestoff, 

— brekkmiddel, 

— emulgator,  
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— gjødsel, 

— duftstoff, 

— parfyme, 

— konserveringsmiddel, 

— drivmiddel, 

— repellent, 

— beskyttende middel, 

— løsemiddel, 

— stabilisator, 

— synergist, 

— fortykningsmiddel, 

— fuktemiddel, 

— annet (angi nærmere). 

v) Identifikasjon av forurensende mikroorganismer og andre bestanddeler dannet under produksjons-

prosessen. 

Forurensende mikroorganismer skal identifiseres som fastsatt i nr. 1.3 i del B i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 544/2011. 

Kjemiske stoffer (inerte bestanddeler, biprodukter osv.) skal identifiseres som fastsatt i nr. 1.10 i del B i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. 

Når en bestanddel, f.eks. et kondensat eller et dyrkingsmedium, ikke kan identifiseres fullt ut ved hjelp av 

de framlagte opplysningene, skal det framlegges utførlige opplysninger om sammensetningen til hver 

bestanddel. 

1.5 Preparatets fysiske tilstand og art 

Preparatets type og kode skal angis i samsvar med «Catalogue of pesticide formulation types and international 

coding system (GIFAP Technical Monograph No 2, 1989)». 

Dersom et bestemt preparat ikke står nøyaktig definert i denne publikasjonen, skal det gis en fullstendig 

beskrivelse av preparatets fysiske tilstand og art, og samtidig framlegges et forslag til en dekkende beskrivelse 

av preparatets type og til definisjon av preparatet. 

1.6 Funksjon 

Den biologiske funksjonen skal angis med en av følgende betegnelser: 

— bakteriedrepende middel 

— soppmiddel 

— insektmiddel 

— middmiddel 

— bløtdyrmiddel 

— rundmarkmiddel 

— ugressmiddel 

— annet (angi nærmere).  



Nr. 35/350 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

2. Plantevernmiddelets fysiske, kjemiske og tekniske egenskaper 

Det skal oppgis i hvilken grad plantevernmidler som det søkes om godkjenning for, overholder relevante FAO-

spesifikasjoner vedtatt av ekspertgruppen for plantevernmiddelspesifikasjoner i FAO-ekspertgruppen for 

spesifikasjoner, godkjenningskrav og bruksstandarder for plantevernmidler. Avvik fra FAO-spesifikasjonene 

skal beskrives nøyaktig og begrunnes. 

2.1 Utseende (farge og lukt) 

Det skal gis en beskrivelse av farge og eventuell lukt samt av preparatets fysiske tilstand. 

2.2 Lagringsstabilitet og holdbarhetstid 

2.2.1 V i r k n i n g e r  a v  l y s ,  t e m p e r a t u r  o g  f u k t i g h e t  p å  p l a n t e v e r n m i d d e l e t s  t e k n i s k e  

e g e n s k a p e r  

i) Preparatets fysiske og biologiske stabilitet ved anbefalt lagringstemperatur skal bestemmes og oppgis, 

herunder opplysninger om vekst for forurensende mikroorganismer. Vilkårene forsøkene utføres under, 

skal begrunnes. 

ii) For flytende preparater skal virkningen av lave temperaturer på fysisk stabilitet dessuten bestemmes og 

oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 39, MT 48, MT 51 eller MT 54, alt etter hva som er relevant. 

iii) Preparatets holdbarhetstid ved anbefalt lagringstemperatur skal angis. Dersom holdbarheten er mindre enn 

to år, skal holdbarheten angis i måneder med tilhørende temperaturspesifikasjoner. GIFAP Monograph  

nr. 17 inneholder nyttige opplysninger. 

2.2.2 A n d r e  f a k t o r e r  s o m  p å v i r k e r  h o l d b a r h e t e n  

Det skal undersøkes hvilke virkninger eksponering for luft, emballasje osv. har på middelets stabilitet. 

2.3 Eksplosive og oksiderende egenskaper 

Eksplosive og oksiderende egenskaper skal bestemmes som fastsatt i nr. 2.2 i del A i dette vedlegg, med mindre 

det kan godtgjøres at slike undersøkelser ikke er påkrevd, verken teknisk eller vitenskapelig. 

2.4 Flammepunkt og andre indikasjoner på antennelighet eller selvantennelighet  

Flammepunkt og antennelighet skal bestemmes som fastsatt i nr. 2.3 i del A i dette vedlegg, med mindre det kan 

godtgjøres at slike undersøkelser ikke er påkrevd, verken teknisk eller vitenskapelig. 

2.5 Surhetsgrad, alkalitet og i relevante tilfeller pH-verdi 

Surhetsgrad, alkalitet og pH-verdi skal bestemmes som fastsatt i nr. 2.4 i del A i dette vedlegg, med mindre det 

kan godtgjøres at slike undersøkelser ikke er påkrevd, verken teknisk eller vitenskapelig. 

2.6 Viskositet og overflatespenning 

Viskositet og overflatespenning skal bestemmes som fastsatt i nr. 2.5 i del A i dette vedlegg, med mindre det 

kan godtgjøres at slike undersøkelser ikke er påkrevd, verken teknisk eller vitenskapelig. 

2.7 Plantevernmiddelets tekniske egenskaper 

Preparatets tekniske egenskaper skal bestemmes slik at det kan treffes en beslutning om hvorvidt preparatet kan 

aksepteres. Eventuelle forsøk skal gjennomføres ved temperaturer som ikke påvirker mikroorganismenes 

overlevelse. 

2.7.1 F u k t n i n g s e v n e  

Fuktningsevnen hos faste preparater som fortynnes før bruk (f.eks. sprøytepulver og vanndispergerende 

granulater), skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 53.3. 

2.7.2. P e r s i s t e n t  s k u m d a n n e l s e  

Persistensen i skumdannelsen for preparater som skal fortynnes med vann, skal bestemmes og oppgis i samsvar 

med CIPAC-metode MT 47.  
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2.7.3 Su sp en s jon s evn e o g  su sp en s j on ss t ab i l i t e t  

— Suspensjonsevnen til vanndispergerende produkter (f.eks. sprøytepulver, vanndispergerende granulater, 

suspensjonskonsentrater) skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 15, MT 161 eller 

MT 168, alt etter hva som er relevant. 

— For vanndispergerende produkter (f.eks. suspensjonskonsentrater og vanndispergerende granulater) skal 

evnen til spontan dispergering bestemmes og oppgis etter CIPAC-metode MT 160 eller MT 174, alt etter 

hva som er relevant. 

2.7.4 T ø r r s i l s p r ø v e  o g  v å t s i l s p r ø v e  

For å sikre at støvpulver har en egnet partikkelstørrelsesfordeling, skal en tørrsilsprøve gjennomføres og oppgis 

i samsvar med CIPAC-metode MT 59.1. 

For vanndispergerende produkter skal en våtsilsprøve gjennomføres og oppgis i samsvar med CIPAC-metode 

MT 59.3 eller MT 167, alt etter hva som er relevant. 

2.7.5 P a r t i k k e l s t ø r r e l s e s f o r d e l i n g  ( s t ø v p u l v e r  o g  s p r ø y t e p u l v e r ,  g r a n u l a t ) ,  

i n n h o l d  a v  s t ø v / f i n e  p a r t i k l e r  ( g r a n u l a t ) ,  s l i t a s j e  o g  s p r ø h e t  ( g r a n u l a t )  

i) For pulver skal partikkelstørrelsesfordeling bestemmes og oppgis i samsvar med OECD-metode 110. 

Det nominelle størrelsesområdet for granulater beregnet på direkte anvendelse, skal bestemmes og oppgis i 

samsvar med CIPAC-metode MT 58.3 og for vanndispergerende granulater i samsvar med CIPAC-metode 

MT 170. 

ii) Støvinnholdet i preparater i granulatform skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode  

MT 171. Dersom det har betydning for brukereksponeringen, skal støvets partikkelstørrelse bestemmes og 

oppgis i samsvar med OECD-metode 110. 

iii) Granulatenes egenskaper med hensyn til slitasje og sprøhet skal bestemmes og oppgis så snart det foreligger 

internasjonalt omforente metoder for dette. Der det allerede foreligger data, skal disse oppgis sammen med 

den metode som er brukt. 

2.7.6 E m u l g e r i n g s e v n e ,  r e e m u l g e r i n g s e v n e ,  e m u l s j o n s s t a b i l i t e t  

i) Emulgeringsevnen, emulsjonsstabiliteten og reemulgeringsevnen for preparater som danner emulsjoner, 

skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 36 eller MT 173, alt etter hva som er relevant. 

ii) Stabiliteten for fortynnede emulsjoner og preparater i emulsjonsform skal bestemmes og oppgis i samsvar 

med CIPAC-metode MT 20 eller MT 173. 

2.7.7 F l y t e e v n e ,  h e l l b a r h e t  ( s k y l l b a r h e t )  o g  s t ø v a v g i v e l s e  

i) Flyteevnen for preparater i granulatform skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 172. 

ii) Hellbarheten (herunder skyllerester) av suspensjoner (f.eks. suspensjonskonsentrater og suspoemulsjoner) 

skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 148. 

iii) Støvpulverets tendens til å avgi støv skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 34 eller 

en annen egnet metode. 

2.8 Fysisk, kjemisk og biologisk forenlighet med andre produkter, herunder plantevernmidler som preparatet skal 

godkjennes for bruk sammen med 

2.8.1 F y s i s k  k o m p a t i b i l i t e t  

Anbefalte tankblandingers fysiske forenlighet skal bestemmes og oppgis.  
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2.8.2 K j e m i s k  k o m p a t i b i l i t e t  

Anbefalte tankblandingers kjemiske forenlighet skal bestemmes og oppgis, unntatt der det ut fra en 

undersøkelse av preparatenes særskilte egenskaper er hevet over enhver rimelig tvil at en reaksjon ikke vil 

kunne finne sted. I slike tilfeller er det nok å oppgi dette som begrunnelse for at kjemisk kompatibilitet ikke er 

bestemt gjennom praktiske forsøk. 

2.8.3 B i o l o g i s k  k o m p a t i b i l i t e t  

Anbefalte tankblandingers biologiske forenlighet skal bestemmes og oppgis. Virkninger (f.eks. antagonisme, 

soppdrepende virkning) på mikroorganismens aktivitet etter at den er blitt blandet med andre mikroorganismer 

eller kjemiske stoffer, skal beskrives. Eventuelle vekselvirkninger mellom plantevernmiddelet og andre 

kjemikalier som skal anvendes på vekstene under de planlagte bruksvilkår, skal undersøkes på grunnlag av data 

om virkning. For å unngå tap av virkning skal tidsintervallet mellom anvendelsen av biologiske 

plantevernmidler og kjemiske plantevernmidler om nødvendig spesifiseres.  

2.9 Festeevne og fordeling på frø 

For preparater til frøbeising skal både fordeling og festeevne undersøkes og oppgis; med hensyn til fordeling 

skal CIPAC-metode MT 175 følges. 

2.10 Sammendrag og vurdering av data framlagt i henhold til nr. 2.1.-2.9 

3. Opplysninger om bruk 

3.1 Planlagt bruksområde 

Eksisterende og planlagte bruksområder for preparater som inneholder mikroorganismen, skal angis ut fra 

følgende: 

— til bruk på friland, f.eks. jordbruk, hagebruk, skogbruk og vindyrking,  

— beskyttet anvendelse (f.eks. i veksthus), 

— parker, 

— ugressbekjempelse utenfor dyrket mark 

— private hager 

— stueplanter, 

— lagrede produkter, 

— annet (angi nærmere). 

3.2 Virkemåte 

Det skal oppgis hvordan middelet opptas (f.eks. ved kontakt, svelging eller innånding) eller hvordan det 

bekjemper skadelige organismer (f.eks. ved fungitoksisk virkning, fungistatisk virkning, konkurranse om 

næringsstoffene osv.).  

Det skal også oppgis hvorvidt middelet translokeres i plantene, og eventuelt om translokasjonen er apoplastisk, 

symplastisk eller begge deler. 

3.3 Opplysninger om planlagt bruk 

Nærmere opplysninger om planlagt bruk skal framlegges, f.eks. om hvilke typer skadelige organismer som skal 

bekjempes og/eller typer planter eller planteprodukter som skal vernes.  

Det skal opplyses om tidsintervallene mellom anvendelsen av plantevernmiddelet som inneholder 

mikroorganismer, og anvendelsen av kjemiske plantevernmidler, eller det skal framlegges en liste over aktive 

stoffer i kjemiske plantevernmidler som ikke skal brukes samtidig på samme vekster som plantevernmiddelet 

som inneholder mikroorganismer.  
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3.4 Dosering 

For hver behandlingsmetode og hver behandling skal dosering per behandlet enhet (ha, m2, m3) oppgis i g eller 

kg eller l for preparatet, og i enheter som er relevante for mikroorganismen. 

Doseringen skal vanligvis uttrykkes i g eller kg/ha eller kg/m3 eller om nødvendig i g eller kg/tonn; for 

beskyttede vekster og private hager uttrykkes doseringen i g eller kg/100 m2 eller g eller kg/m3. 

3.5 Innholdet av mikroorganismen i det anvendte materialet (f.eks. i fortynnet sprøytevæske, lokkemat eller beisede 

frø) 

Innholdet av mikroorganismen skal oppgis i antall aktive enheter per ml, g eller annen relevant enhet. 

3.6 Behandlingsmetode 

Den foreslåtte behandlingsmetoden skal beskrives fullt ut, med angivelse av hvilken type utstyr som eventuelt 

skal benyttes, og type og volum av det fortynningsmiddel som skal brukes per areal- eller volumenhet. 

3.7 Antall behandlinger, tidspunkter for disse og vernets varighet 

Det høyeste antall behandlinger samt tidspunktene for disse skal oppgis. Om relevant skal vekststadiene til 

vekstene eller plantene som skal vernes, og de skadelige organismenes utviklingsstadier oppgis. Tidsintervallet 

mellom to behandlinger skal oppgis, i dager, dersom det er mulig og nødvendig. 

Varigheten av det vern som både hver enkelt behandling og det største antall behandlinger gir, skal angis. 

3.8 Nødvendige venteperioder eller andre forholdsregler for å unngå plantesykdomsframkallende virkninger på 

etterfølgende vekster 

Om nødvendig skal de korteste akseptable venteperiodene som er nødvendige mellom siste behandling og 

påfølgende såing eller utplanting av etterfølgende vekster for å unngå plantesykdomsframkallende virkninger på 

etterfølgende vekster, oppgis og framgå av opplysningene som er oppgitt i henhold til avsnitt 6 nr. 6.6.  

Eventuelle begrensninger i valg av etterfølgende vekster skal oppgis. 

3.9 Foreslått bruksanvisning 

Den foreslåtte bruksanvisningen for preparatet, som skal trykkes på etikettene og i bruksanvisninger, skal 

framlegges. 

4. Ytterligere opplysninger om plantevernmiddelet 

4.1 Emballasje og preparatets forenlighet med foreslåtte emballasjematerialer 

i) Emballasjen som skal anvendes, skal beskrives fullt ut, og materialer, konstruksjon (f.eks. ekstrudert, 

sveiset osv.), størrelse og volum, åpningsstørrelse samt luknings- og forseglingstype skal spesifiseres. 

Emballasjen skal være utformet i samsvar med kriteriene og retningslinjene som er angitt i FAOs 

«Guidelines for the Packaging of Pesticides». 

ii) Emballasjens, herunder lukningsmåtenes, egnethet med hensyn til styrke, tetthet og bestandighet ved vanlig 

transport og håndtering skal bestemmes og oppgis i samsvar med ADR-metode 3552, 3553, 3560, 3554, 

3555, 3556, 3558 eller med egnede ADR-metoder for mellomstore bulkcontainere, samt med ISO-standard 

8317 dersom det kreves lukkemekanismer med barnesikring for preparatet. 

iii) Emballasjematerialets bestandighet i forhold til innholdet skal oppgis etter GIFAP Monograph nr. 17. 

4.2 Rengjøring av doseringsutstyr 

Metodene for rengjøring av doseringsutstyr og vernetøy skal beskrives utførlig. Framgangsmåtenes effektivitet 

skal bestemmes, f.eks. ved hjelp av biologiske forsøk, og oppgis.  
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4.3 Gjeninntredelsesperioder, nødvendige venteperioder og andre forholdsregler for vern av mennesker, 

besetninger og miljø 

Opplysningene som gis, skal framgå og underbygges av de dataene som er framlagt for mikroorganismer, samt 

av dataene som er framlagt i henhold til avsnitt 7 og 8.  

i) For å beskytte mennesker og besetninger skal det om relevant angis hvilke intervaller før innhøsting, 

gjeninntredelsesperioder eller tilbakeholdingstider som kreves for at forekomsten av restmengder i eller på 

vekster, planter og planteprodukter eller i behandlede områder skal bli minst mulig, f.eks. 

— intervall før innhøsting (i dager) for hver aktuelle vekst, 

— gjeninntredelsesperiode (i dager) for besetninger til beiteområder, 

— gjeninntredelsesperiode (i timer eller dager) for mennesker til behandlede vekster, bygninger eller 

områder, 

— tilbakeholdingstid (i dager) for fôrvarer, 

— venteperiode (i dager) mellom behandling og håndtering av behandlede produkter. 

ii) Om nødvendig skal det på bakgrunn av forsøksresultatene gis opplysninger om under hvilke særskilte 

landbruksmessige, plantehelsemessige eller miljømessige forhold preparatet kan eller ikke kan anvendes. 

4.4 Anbefalte metoder og forholdsregler med hensyn til håndtering, lagring, transport og brann 

De metoder og forholdsregler (detaljerte) som anbefales for håndtering ved lagring av plantevernmidler i 

lagerbygninger og hos bruker, ved transport og ved brann, skal oppgis. Opplysninger om forbrenningsprodukter 

skal framlegges dersom de er relevante. De farer som kan ventes å oppstå og de metoder og framgangsmåter 

som kan gjøre disse farene minst mulig, skal angis nærmere. Det skal opplyses om framgangsmåter som 

forhindrer at det oppstår avfall eller rester, eller som begrenser avfallsmengden. 

Om nødvendig foretas vurdering etter ISO TR 9122. 

Det skal gis opplysninger om type vernetøy og -utstyr som foreslås brukt, samt egenskapene ved dette. 

Opplysningene som framlegges, skal være tilstrekkelige til å vurdere om vernetøyet og -utstyret er egnet og 

effektivt under realistiske bruksvilkår (f.eks. på friland eller i veksthus). 

4.5 Tiltak ved ulykke 

Det skal gis nærmere regler for tiltak som skal iverksettes ved ulykke under transport, lagring eller bruk, og 

reglene skal omfatte 

— begrensning av utslipp, 

— dekontaminering av områder, kjøretøyer og bygninger, 

— disponering av skadet emballasje, adsorbenter og andre materialer, 

— vern av redningsmannskap og tilskuere, 

— førstehjelpstiltak. 

4.6 Framgangsmåter for destruering eller dekontaminering av plantevernmiddelet og dets emballasje 

Det skal utvikles framgangsmåter for destruering og dekontaminering av både små mengder (på brukernivå) og 

store mengder (lagerbygninger). Framgangsmåtene skal være i samsvar med lokale bestemmelser om 

disponering av avfall og giftig avfall. De foreslåtte disponeringsmetodene skal ikke ha noen uakseptabel 

innvirkning på miljøet, og de skal være så kostnadseffektive og praktisk gjennomførbare som mulig. 
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4.6.1 Kon t r o l l er t  f o rb r en n in g  

I mange tilfeller er kontrollert forbrenning i et godkjent forbrenningsanlegg den eneste eller beste metoden for 

sikker disponering av plantevernmidler, og særlig av tilsetningsstoffer i slike produkter, samt av forurensede 

materialer eller forurenset emballasje. 

Søkeren skal gi nøyaktige anvisninger for sikker disponering. 

4.6.2 An n et  

Dersom det er foreslått andre metoder for disponering av plantevernmidler, emballasje og forurensede 

materialer, skal disse beskrives fullt ut. Det skal framlegges data for slike metoder for å dokumentere at de er 

effektive og sikre. 

5. Analysemetoder 

Innledning 

Bestemmelsene i dette avsnitt omfatter bare de analysemetoder som kreves for kontroll og overvåking etter 

godkjenning. 

Plantevernmidler skal, så sant det er mulig, ikke inneholde forurensende stoffer. Akseptabelt nivå for mengden 

av forurensende stoffer skal fastsettes av vedkommende myndighet på bakgrunn av en risikovurdering. 

Søkeren skal ha en løpende kvalitetskontroll av både produksjonsprosess og produkt. Kvalitetskriteriene for 

produktet skal framlegges. 

Når det gjelder analysemetodene som er brukt for å framskaffe de dataene som kreves i henhold til denne 

forordning eller for andre formål, skal søkeren framlegge en begrunnelse for den metode som er brukt. Om 

nødvendig vil det bli utarbeidet særskilte retningslinjer for slike metoder på grunnlag av de samme krav som for 

metodene for kontroll og overvåking etter godkjenning. 

Det skal framlegges beskrivelser av metodene, med alle relevante data om utstyr, materialer og bruksvilkår. Det 

skal oppgis hvorvidt eksisterende CIPAC-metoder kan brukes. 

Disse metodene skal benytte den enklest mulige tilnærmingsmåte, være så lite kostnadskrevende som mulig, og 

bare kreve alminnelig tilgjengelig utstyr. 

I dette avsnitt menes med: 

Urenheter, metabolitter, relevante 

metabolitter, restmengder 

Som definert i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 

Relevante urenheter Urenheter som definert ovenfor som utgjør en risiko for menneskers 

eller dyrs helse og/eller miljøet 

På anmodning skal følgende prøver framlegges: 

i) prøver av preparatet, 

ii) prøver av mikroorganismen i teknisk form, 

iii) analysestandarder for mikroorganismen i ren form, 

iv) analysestandarder for relevante metabolitter og alle andre bestanddeler som omfattes av definisjonen av 

restmengde, 

v) prøver av referansestoffer for relevante urenheter, dersom de er tilgjengelige. 

5.1 Metoder for analyse av preparatet 

— Metoder for å identifisere og bestemme mikroorganismeinnholdet i preparatet skal beskrives i sin helhet. 

Dersom preparatet inneholder flere forskjellige mikroorganismer, bør det framlegges en metode som gjør 

det mulig å identifisere og bestemme hver enkelt organisme.  
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— Metoder for å sikre regelmessig kontroll av sluttproduktet (preparatet), slik at det kan fastslås at det ikke 

inneholder andre organismer enn angitt, og for å kunne garantere produktets ensartethet. 

— Metoder for å identifisere eventuelle forurensende organismer i preparatet. 

— Metoder for å bestemme mikroorganismens lagringsstabilitet og holdbarhetstid skal framlegges. 

5.2 Metoder for å bestemme og kvantifisere restforekomster 

Analysemetoder for bestemmelse av restmengder i samsvar med nr. 4.2 i del B i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 544/2011 skal framlegges, med mindre det godtgjøres at opplysningene som allerede er framlagt i samsvar 

med kravene i nr. 4.2 i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011, er tilstrekkelige.  

6. Data om virkning 

Generelt 

De framlagte data skal være så omfattende at det kan foretas en vurdering av plantevernmiddelet. Særlig skal 

det være mulig å vurdere hvilke og hvor store fordeler som er forbundet med bruk av preparatet, eventuelt 

sammenholdt med egnede referanseprodukter og skadeterskler, samt å definere produktets bruksvilkår. 

Antallet forsøk som skal utføres og som det skal framlegges opplysninger om, avhenger hovedsakelig av 

faktorer som f.eks. i hvilken grad egenskapene til det eller de aktive stoffene som produktet inneholder, er kjent, 

og omfanget av de forhold som oppstår, som f.eks. variasjonsbredde i plantehelseforhold, klimatiske forskjeller, 

ulik landbrukspraksis, vekstenes ensartethet, behandlingsmetode, den skadelige organismens art og type 

plantevernmiddel. 

Det skal framskaffes og framlegges tilstrekkelige data til å bekrefte at påviste mønstre holder for regionene og 

de ulike forholdene som med sannsynlighet vil forekomme i de aktuelle regionene der bruk skal anbefales. 

Dersom en søker hevder at forsøk i ett eller flere av de områder der produktet foreslås brukt, er unødvendige 

fordi forholdene i det berørte området er sammenlignbare med forholdene i områdene der forsøkene på 

produktet ble utført, skal søkeren kunne dokumentere påstanden om sammenlignbare forhold. 

For å gjøre det mulig å vurdere eventuelle sesongbestemte ulikheter, skal tilstrekkelige data framskaffes og 

framlegges for å bekrefte plantevernmiddelets bruksegenskaper i hvert enkelt landbruks- og klimaområde for 

hver enkelt kombinasjon av vekst (eller planteproduksjon)/skadelig organisme. Vanligvis skal det framlegges 

opplysninger om forsøk på virkning og fytotoksisitet, der det er relevant, i minst to vekstsesonger. 

Dersom forsøkene fra første vekstsesong etter søkerens oppfatning på tilfredsstillende måte bekrefter de 

forventede virkninger på grunnlag av ekstrapolering av resultatene fra andre vekster, produkter eller situasjoner 

eller fra forsøk med nært beslektede preparater, skal dette begrunnes på en måte vedkommende myndighet kan 

godta, før søkeren kan unnlate å utføre arbeidet i annen vekstsesong. Det skal på den annen side utføres og 

framlegges opplysninger om nye forsøk i én eller flere nye vekstsesonger, dersom dataene framskaffet fra én 

vekstsesong har begrenset verdi på grunn av klimaforhold, plantehelseforhold eller andre forhold. 

6.1 Innledende forsøk 

Det skal på vedkommende myndighets anmodning framlegges kortfattede rapporter om foreløpige forsøk, f.eks. 

veksthus- og frilandsforsøk, som er utført for å vurdere den biologiske aktiviteten og virkningen innen 

doseintervallet for plantevernmiddelet og det eller de aktive stoffer det inneholder. Disse rapportene skal gi 

vedkommende myndighet tilleggsopplysninger når den vurderer plantevernmiddelet. Dersom slike opplysninger 

ikke innleveres, skal det begrunnes på en måte som vedkommende myndighet kan godta. 

6.2 Virkningsforsøk 

F o r s ø k e n e s  f o r m å l  

Forsøkene skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av nivået, varigheten og graden 

av ensartethet i bekjempelsen, beskyttelsen eller de andre tilsiktede virkningene av plantevernmiddelet 

sammenlignet med egnede referanseprodukter dersom slike finnes. 

F o r s ø k s v i l k å r  

Vanligvis har et forsøk tre bestanddeler: forsøksmiddel, referansemiddel og ubehandlet kontrollmiddel.  
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Plantevernmiddelets virkning skal undersøkes sammenholdt med et referansemiddel dersom et slikt finnes. Et 

egnet referansemiddel defineres som et godkjent plantevernmiddel som har vist seg å ha tilstrekkelig virkning i 

praksis, under de landbruks-, plantehelse- og miljøforhold (medregnet klimatiske forhold) som råder i det 

området der middelet planlegges brukt. Vanligvis bør referansemiddelets utforming, virkninger på de skadelige 

organismene, virkningsspektrum og behandlingsmetode ligge tett opp til forsøksmiddelets. 

Plantevernmidler skal prøves under forhold der den skadelige organismen som skal bekjempes, har vist seg å 

være til stede i et omfang som forårsaker eller har vist seg å forårsake skadevirkninger (avling, kvalitet, 

driftsresultat) på ubehandlede vekster eller et ubehandlet område, på ubehandlede planter eller planteprodukter, 

eller der den skadelige organismen er til stede i et slikt omfang at det kan foretas en vurdering av 

plantevernmiddelet. 

Forsøk for å frambringe data om plantevernmidler beregnet på bekjempelse av skadelige organismer, skal 

påvise graden av virkning på den arten skadelige organismer produktene er beregnet på å bekjempe, eller på 

arter som er representative for de grupper av skadelige organismer som produktet hevdes å ta sikte på. 

Forsøkene skal omfatte de ulike stadier i de skadelige organismenes vekst- eller livssyklus samt de ulike 

stammer eller raser, dersom det kan forventes at disse har ulik grad av følsomhet. 

På samme måte skal forsøk for å frambringe data om plantevernmidler som er vekstregulerende midler, påvise 

graden av virkning på arten som skal behandles, og omfatte en undersøkelse av ulike reaksjoner på middelet hos 

et representativt utvalg av de kultivarer middelet planlegges brukt på. 

For å klargjøre effekten av ulike doser er det nødvendig å utføre forsøk med doser som er lavere enn den 

anbefalte dose for å vurdere om den anbefalte dose er den minste nødvendige dose for å oppnå den ønskede 

virkning. 

Varigheten av virkningene av behandlingen skal undersøkes i forhold til bekjempelsen av de skadelige 

organismene eller i forhold til virkningen på de behandlede planter eller planteprodukter. Dersom mer enn én 

enkelt behandling anbefales, skal det innleveres rapporter om forsøk som fastslår varigheten av virkningene av 

en behandling, det nødvendige antall behandlinger og de ønskede intervaller mellom hver behandling. 

Det skal framlegges bevis for at den dose, det behandlingstidspunkt og den behandlingsmetode som anbefales, 

gir tilstrekkelige resultater for bekjempelse og beskyttelse, eller har den tilsiktede virkning under alle 

sannsynlige forhold som kan oppstå ved bruk. 

Med mindre det påvises at virkningen av plantevernmiddelet ikke påvirkes i særlig grad av miljøfaktorer som 

f.eks. temperatur eller regn, skal det foretas undersøkelser og framlegges opplysninger om slike faktorers 

betydning for virkningen, særlig der det er kjent at beslektede kjemiske produkters virkning reduseres. 

Dersom de foreslåtte anvisninger på etiketten omfatter anvisninger om bruk av plantevernmiddelet sammen 

med ett eller flere andre produkter eller tilsetningsstoffer, skal det opplyses om blandingens virkning. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøkene skal være utformet for å undersøke enkelte faktorer, i størst mulig grad begrense virkningene av 

tilfeldig variasjon mellom ulike deler av et forsøksfelt samt gjøre det mulig å foreta statistiske analyser av de 

resultater som kan underkastes slik analyse. Utformingen, analysen og framleggingen av opplysninger om 

forsøkene skal være i samsvar med retningslinje 152 og 181 fra Plantevernorganisasjonen for Europa og 

middelhavsområdene (EPPO). Rapporten skal omfatte en detaljert og kritisk vurdering av dataene. 

Forsøkene skal utføres i samsvar med bestemte EPPO-retningslinjer, der disse finnes eller, dersom en 

medlemsstat krever det og forsøket utføres på denne medlemsstats territorium, i samsvar med retningslinjer som 

minst oppfyller tilsvarende EPPO-retningslinje. 

Det skal foretas en statistisk analyse av de resultater som kan underkastes slik analyse; om nødvendig skal 

retningslinjene tilpasses på en slik måte at det er mulig å foreta en slik analyse. 

6.3 Opplysninger om utvikling eller mulig utvikling av resistens 

Det skal framlegges laboratoriedata, og dersom slike finnes, opplysninger fra frilandsforsøk om forekomst og 

utvikling av resistens eller kryssresistens i populasjoner av skadelige organismer overfor det eller de aktive 

stoffene. Selv i de tilfeller der slike opplysninger ikke er relevante for de bruksområder det søkes om 

godkjenning eller fornyelse av godkjenning for (andre arter skadelige organismer eller andre vekster), skal de 

framlegges dersom de foreligger, da de kan gi en indikasjon på sannsynligheten for utvikling av resistens i 

målpopulasjonen.  
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Dersom det foreligger bevis eller opplysninger som tyder på at det kan utvikles resistens ved kommersiell bruk, 

skal det framskaffes og framlegges bevis med hensyn til vedkommende populasjon av skadelige organismers 

mottakelighet overfor plantevernmiddelet. I slike tilfeller skal det fastlegges en strategi for å minimere risikoen 

for utvikling av resistens eller kryssresistens i målartene. 

6.4 Virkninger av behandlingen på planters eller planteprodukters mengde og/eller kvalitet 

6.4.1 V i r k n i n g e r  p å  p l a n t e r s  e l l e r  p l a n t e p r o d u k t e r s  k v a l i t e t  

F o r s ø k e n e s  f o r m å l  

Forsøkene skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av mulig forekomst av endring i 

smak, lukt eller andre kvalitetsmessige forhold hos planter eller planteprodukter etter behandling med 

plantevernmiddelet. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Muligheten for forekomst av endring i smak eller lukt i plantenæringsmidler skal undersøkes og oppgis dersom 

— middelets art eller bruken av det kan være en risiko for forekomst av endring i lukt eller smak, eller 

— andre midler basert på det samme aktive stoffet eller et nært beslektet stoff har vist seg å medføre risiko for 

endring i lukt eller smak. 

Plantevernmiddelets virkninger på behandlede planters eller planteprodukters øvrige kvalitetsmessige forhold 

skal undersøkes og oppgis dersom 

— plantevernmiddelets art eller bruk kan ha en skadelig virkning på andre kvalitetsmessige forhold (f.eks. 

dersom det brukes vekstregulerende midler kort tid før høsting), eller 

— andre midler basert på det samme aktive stoffet eller et nært beslektet stoff har vist seg å ha en skadelig 

virkning på kvaliteten. 

Forsøkene bør først utføres på hovedvekstene der plantevernmiddelet skal brukes, med dobbelt så høy dosering 

som normalt, og der det er relevant, ved bruk av de vanligste bearbeidingsmetoder. Dersom det observeres 

virkninger, skal det utføres forsøk med normal dose. 

Hvor omfattende forsøk på andre vekster skal være, avhenger av i hvilken grad disse vekstene ligner 

hovedvekstene som det allerede er utført forsøk på, mengden av og kvaliteten på de data som er tilgjengelige 

om hovedvekstene, og i hvilken grad metodene for bruk av plantevernmiddelet og metodene for bearbeiding av 

vekstene, der det er relevant, ligner hverandre. Vanligvis er det tilstrekkelig å utføre forsøket med den viktigste 

utforming som skal godkjennes. 

6.4.2 V i r k n i n g e r  p å  b e a r b e i d i n g s p r o s e s s e r  

F o r s ø k e n e s  f o r m å l  

Forsøkene skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av mulig forekomst av 

skadevirkninger på bearbeidingsprosessene eller på de bearbeidede produktenes kvalitet etter behandling med 

plantevernmiddelet. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Dersom de behandlede plantene eller planteproduktene skal inngå i en bearbeidingsmetode som f.eks. i 

vinframstilling, brygging eller brødbaking, og det forekommer betydelige restmengder ved høsting, skal 

muligheten for forekomst av skadevirkninger undersøkes og oppgis dersom 

— det foreligger tegn på at bruken av plantevernmiddelet kan påvirke bearbeidingsprosessene (f.eks. dersom 

det brukes vekstregulerende midler eller soppdrepende midler kort tid før høsting), eller 

— andre produkter basert på det samme aktive stoffet eller et nært beslektet stoff har vist seg å ha en skadelig 

virkning på disse prosessene eller på de bearbeidede produktene. 

Vanligvis er det tilstrekkelig å utføre forsøkene på den viktigste utforming som skal godkjennes.  
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6.4.3 V i r k n i n g e r  p å  a v l i n g e r  a v  b e h a n d l e d e  p l a n t e r  e l l e r  p l a n t e p r o d u k t e r  

F o r s ø k e n e s  f o r m å l  

Forsøkene skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av plantevernmiddelets virkning 

og av mulig redusert avling eller tap ved lagring av behandlede planter eller planteprodukter. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Plantevernmidlenes virkninger på behandlede planteprodukters avlinger eller bestanddeler av avlinger, skal 

bestemmes dersom det er relevant. Dersom behandlede planter eller planteprodukter skal lagres, skal virkningen 

på avlingen etter lagring, også data om holdbarhet, bestemmes dersom det er relevant. 

Disse opplysningene vil vanligvis framkomme av forsøkene som skal utføres i henhold til bestemmelsene i  

nr. 6.2. 

6.5 Fytotoksisitet for målgruppen av planter (herunder ulike kultivarer) eller for målgruppen av planteprodukter 

F o r s ø k e n e s  f o r m å l  

Forsøkene skal frambringe tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av plantevernmiddelets virkning 

og av muligheten for forekomst av fytotoksisitet etter behandling med plantevernmiddelet. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

For ugressmidler og andre plantevernmidler som har skadevirkninger påvist i forsøkene utført i henhold til nr. 

6.2, også der disse virkningene er forbigående, skal selektiviteten for målvekstene fastslås ved bruk av dobbel 

dosering i forhold til det som er anbefalt. Dersom det forekommer alvorlige fytotoksiske virkninger, skal 

forsøket også utføres med en mellomstor dosering. 

Dersom det forekommer skadevirkninger som hevdes å være uvesentlige sammenlignet med fordelene 

forbundet med bruken av middelet eller som hevdes å være forbigående, kreves det dokumentasjon for 

påstanden. Om nødvendig skal det framlegges avlingsmålinger 

Det skal påvises at et plantevernmiddel ikke har skadevirkninger for de viktigste kultivarene av de hovedvekster 

det anbefales brukt på; dette gjelder særlig vekstenes vekststadier, frodighet og andre faktorer som kan påvirke 

følsomheten for skade. 

Omfanget av forsøkene som kreves utført på andre vekster, vil avhenge av likheten mellom disse og vekstene 

det allerede er utført forsøk på, mengden av og kvaliteten på de data som foreligger om disse vekstene og 

dersom det er relevant, i hvor stor grad bruksmåten for plantevernmidlene ligner hverandre. Vanligvis er det 

tilstrekkelig å utføre forsøket med den viktigste utforming som skal godkjennes. 

Dersom det i anvisningene på etiketten anbefales at plantevernmiddelet brukes sammen med ett eller flere andre 

plantevernmidler, gjelder bestemmelsene i de foregående nummer for blandingen. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Observasjoner om fytotoksisitet skal utføres i forsøkene fastsatt i nr. 6.2. 

Dersom det fastslås fytotoksiske virkninger, skal disse bestemmes nøyaktig og registreres i samsvar med EPPO-

retningslinje 135 eller, dersom en medlemsstat krever det og forsøkene utføres på denne medlemsstats 

territorium, med retningslinjer som minst oppfyller kravene i denne EPPO-retningslinjen. 

Det skal foretas en statistisk analyse av de resultater som kan underkastes en slik analyse; om nødvendig skal 

retningslinjene som benyttes, tilpasses for å gjøre en slik analyse mulig. 

6.6 Observasjoner av uønskede eller utilsiktede bivirkninger, f.eks. på nytteorganismer eller andre organismer 

utenfor målgruppen, på etterfølgende vekster, andre planter eller deler av behandlede planter brukt for 

formeringsformål (f.eks. frø, stiklinger, utløpere) 

6.6.1 V i r k n i n g  p å  e t t e r f ø l g e n d e  v e k s t e r  

F o r m å l e t  m e d  d a t a e n e  s o m  k r e v e s  f r a m l a g t  

Det skal framlegges en tilstrekkelig mengde data til at det kan foretas en vurdering av mulige skadevirkninger 

av plantevernmiddelet på etterfølgende vekster.  



Nr. 35/360 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Dersom data som er framlagt i samsvar med nr. 9.1, viser betydelige restmengder av det aktive stoffet eller 

stoffets metabolitter eller nedbrytingsprodukter som har eller kan ha en biologisk virkning på etterfølgende 

vekster, i jorden eller i plantemateriale som f.eks. halm eller organisk stoff fram til tidspunktet for såing eller 

planting av eventuelt etterfølgende vekster, skal det framlegges observasjoner om virkningene på det normale 

utvalg av etterfølgende vekster. 

6.6.2 V i r k n i n g  p å  a n d r e  p l a n t e r ,  h e r u n d e r  n a b o v e k s t e r  

F o r m å l e t  m e d  d a t a e n e  s o m  k r e v e s  f r a m l a g t  

Det skal framlegges tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av mulige skadevirkninger av en 

behandling med et plantevernmiddel på andre planter, herunder nabovekster. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det skal framlegges observasjoner om skadevirkninger på andre planter, herunder det normale utvalg av 

nabovekster, når det foreligger tegn på at plantevernmidlene kan påvirke disse plantene ved avdrift av damp. 

6.6.3 V i r k n i n g  p å  b e h a n d l e d e  p l a n t e r  e l l e r  p l a n t e p r o d u k t e r  s o m  b r u k e s  t i l  

f o r m e r i n g  

F o r m å l e t  m e d  d a t a e n e  s o m  k r e v e s  f r a m l a g t  

Det skal framlegges tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av eventuelle skadevirkninger av en 

behandling med et plantevernmiddel på planter eller planteprodukter som brukes til formering. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Det skal framlegges observasjoner om plantevernmidlenes virkning på plantedeler som brukes til formering, 

unntatt når planlagte bruksområder utelukker bruk på vekster beregnet på produksjon av frø, stiklinger eller 

utløpere. 

i) frø — levedyktighet, spireevne og styrke, 

ii) stiklinger — rotdannelse og tilvekst, 

iii) utløpere — rotdannelse og tilvekst, 

iv) knollvekster — spiring og normal vekst. 

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  f o r s ø k e t  

Forsøk på frø skal utføres etter ISTA-metoder. 

6.6.4 V i r k n i n g e r  p å  n y t t e o r g a n i s m e r  o g  a n d r e  o r g a n i s m e r  u t e n f o r  m å l g r u p p e n  

Det skal framlegges opplysninger om alle positive eller negative virkninger på forekomsten av andre skadelige 

organismer observert i forsøkene utført i samsvar med kravene i dette avsnitt. Det skal også framlegges 

opplysninger om alle observerte virkninger på miljøet, særlig på dyreliv og/eller nytteorganismer. 

6.7 Sammendrag og vurdering av data framlagt i 6.1–6.6 

Et sammendrag av alle data og opplysninger som omhandles i nr. 6.1–6.6, skal framlegges sammen med en 

detaljert og kritisk vurdering av dataene, med særlig henvisning til de fordeler plantevernmiddelet har, 

skadevirkninger som forekommer eller kan oppstå og tiltak som skal treffes for å unngå eller redusere 

skadevirkningene til et minimum. 

7. Virkninger på menneskers helse 

For å sikre en korrekt vurdering av preparatenes giftighet, herunder sykdomsframkallende evne og smitteevne, 

bør det foreligge tilstrekkelig omfattende opplysninger om mikroorganismens akutte giftighet og dens evne til å 

framkalle irritasjon og allergi. Om mulig bør det framlegges ytterligere opplysninger om mikroorganismens 

giftvirkning, toksikologiske profil og alle andre kjente toksikologiske aspekter. Det skal legges særlig vekt på 

tilsetningsstoffene. 

Når det utføres toksikologiske undersøkelser, skal alle tegn på infeksjon eller sykdomsframkallende evne 

noteres. Toksikologiske undersøkelser bør omfatte undersøkelser om utskilling.  
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I forbindelse med den virkning urenheter og andre bestanddeler kan ha på den toksikologiske atferden, er det 

viktig at det for hver undersøkelse framlegges en utførlig beskrivelse (spesifikasjon) av det anvendte materialet. 

Det skal gjennomføres forsøk med plantevernmiddelet som det søkes om godkjenning for. Særlig skal det være 

helt klart at den mikroorganismen som er brukt i preparatet, og forholdene den ble dyrket under, er de samme 

som mikroorganismen og dyrkingsforholdene det ble framlagt opplysninger og data om i henhold til del B i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. 

Plantevernmiddelet skal undersøkes i flere trinn. 

7.1 Grunnleggende undersøkelser av akutt giftighet 

Undersøkelsene, dataene og opplysningene som skal framlegges og vurderes, skal være tilstrekkelig omfattende 

til at virkningene etter en enkelt eksponering for plantevernmiddelet kan påvises, og særlig til at følgende kan 

fastslås eller angis: 

— plantevernmiddelets giftighet, 

— plantevernmiddelets giftighet i forhold til mikroorganismen, 

— virkningenes forløp over tid og deres kjennetegn, med fullstendige opplysninger om atferdsendringer og 

mulige makropatologiske funn ved obduksjon, 

— om mulig, den toksiske virkemåten, og 

— den relative faren forbundet med de forskjellige eksponeringsveiene. 

Selv om det skal legges størst vekt på å bestemme giftvirkningen, skal opplysningene som framskaffes, også 

gjøre det mulig å klassifisere plantevernmiddelet i samsvar med direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF)  

nr. 1272/2008. Opplysninger framskaffet gjennom forsøk vedrørende akutt giftighet er av særlig betydning ved 

vurdering av farer som kan oppstå ved en ulykke. 

7.1.1 A k u t t  o r a l  g i f t i g h e t  

Fo rh o ld  so m krever  f o rsø k  

Akutt oral giftighet skal alltid undersøkes ved forsøk dersom søkeren ikke kan godtgjøre en alternativ 

tilnærmingsmåte i henhold til direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) nr. 1272, alt etter hva som er relevant. 

F o r s ø k s m e t o d e  

Forsøket skal utføres i samsvar med metode B1 bis eller B 1 tris i forordning (EF) nr. 440/2008. 

7.1.2 A k u t t  g i f t i g h e t  v e d  i n n å n d i n g  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal vise plantevernmiddelets giftighet ved innånding for rotter. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Forsøk skal utføres dersom plantevernmiddelet 

— skal brukes i tåkesprøyte, 

— er en aerosol, 

— er et pulver som inneholder en betydelig andel av partikler med diameter < 50 μm (> 1 % på vektbasis), 

— skal spres fra fly i tilfeller der eksponering ved innånding er mulig, 

— skal brukes på en måte som gjør at det produserer en betydelig andel av partikler med diameter < 50 μm  

(> 1 % på vektbasis). 

— inneholder en flyktig bestanddel som utgjør over 10 %.  
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F o r s ø k s m e t o d e  

Forsøket skal utføres i samsvar med metode B 2 i forordning (EF) nr. 440/2008. 

7.1.3 A k u t t  g i f t i g h e t  v e d  h u d k o n t a k t  

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Akutt giftighet ved hudkontakt skal bare undersøkes dersom søkeren ikke kan godtgjøre en alternativ 

tilnærmingsmåte i henhold til direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) nr. 1272/2008, alt etter hva som er 

relevant 

F o r s ø k s m e t o d e  

Forsøket skal utføres i samsvar med metode B 3 i forordning (EF) nr. 440/2008. 

7.2 Andre undersøkelser av akutt giftighet 

7.2.1 H u d i r r i t a s j o n  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal vise plantevernmiddelets evne til å framkalle hudirritasjon, herunder de observerte virkningenes 

potensielle reversibilitet. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Plantevernmiddelets evne til å framkalle hudirritasjon skal alltid bestemmes, med mindre tilsetningsstoffet ikke 

antas å irritere huden eller det er påvist at mikroorganismen ikke framkaller hudirritasjon, eller det framgår av 

retningslinjene for forsøket at det er sannsynlig at alvorlige virkninger på huden kan utelukkes. 

F o r s ø k s m e t o d e  

Forsøket skal utføres i samsvar med metode B 4 i forordning (EF) nr. 440/2008. 

7.2.2 Ø y e i r r i t a s j o n  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal vise plantevernmiddelets evne til å framkalle øyeirritasjon, herunder de observerte virkningenes 

potensielle reversibilitet. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Plantevernmiddelets evne til å framkalle øyeirritasjon skal bestemmes dersom det foreligger mistanke om at 

tilsetningsstoffene kan framkalle øyeirritasjon, med mindre mikroorganismen framkaller øyeirritasjon, eller det 

framgår av retningslinjene for forsøket at det er sannsynlig at det kan oppstå alvorlige virkninger på øynene. 

F o r s ø k s m e t o d e  

Øyeirritasjonen skal bestemmes i samsvar med metode B 5 i forordning (EF) nr. 440/2008. 

7.2.3 H u d s e n s i b i l i s e r i n g  

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

Forsøket skal gi tilstrekkelig omfattende opplysninger til at plantevernmiddelets hudsensibiliserende egenskaper 

kan vurderes. 

F o r h o l d  s o m  k r e v e r  f o r s ø k  

Forsøket skal utføres når det foreligger mistanke om at tilsetningsstoffene har hudsensibiliserende egenskaper, 

med mindre det er godtgjort at mikroorganismen(e) eller tilsetningsstoffene har hudsensibiliserende egenskaper. 

F o r s ø k s m e t o d e  

Forsøkene skal utføres i samsvar med metode B 6 i forordning (EF) nr. 440/2008.  
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7.3 Eksponeringsdata 

Risikoen for dem som kommer i berøring med plantevernmidler (brukere, arbeidstakere, andre personer i den 

umiddelbare nærhet), avhenger av plantevernmiddelets fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper samt av 

produkttype (ufortynnet/fortynnet), utforming og eksponeringsvei, -grad og -tid. Det skal framskaffes og 

framlegges tilstrekkelig omfattende opplysninger og data til at det kan foretas en vurdering av omfanget av 

eksponeringen for plantevernmiddelet som sannsynligvis vil forekomme under de foreslåtte bruksvilkårene. 

Dersom det på bakgrunn av opplysningene framlagt om mikroorganismen i henhold til avsnitt 5 i del B i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 eller på bakgrunn av opplysninger om preparatet som er omhandlet i 

dette avsnitt framgår at det er fare for opptak gjennom huden, kan det være nødvendig med ytterligere data om 

opptak gjennom huden.  

Resultatene fra overvåkingen av eksponering ved produksjon eller bruk av middelet skal framlegges. 

Opplysningene og dataene nevnt ovenfor skal utgjøre grunnlaget for valget av passende vernetiltak, blant annet 

personlig verneutstyr for brukere og arbeidstakere, som skal angis på etiketten.  

7.4 Tilgjengelige toksikologiske data som gjelder ikke-aktive stoffer 

Der det er relevant, skal følgende opplysninger legges fram for hvert tilsetningsstoff: 

a)  registreringsnummeret som nevnt i artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

b)  undersøkelsessammendragene inntatt i den tekniske dokumentasjonen som nevnt i artikkel 10 bokstav a) 

vi) i forordning (EF) nr. 1907/2006, og 

c)  sikkerhetsdatabladet som nevnt i artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Alle andre tilgjengelige opplysninger skal legges fram. 

7.5 Tilleggsundersøkelser for kombinasjoner av plantevernmidler 

F o r s ø k e t s  f o r m å l  

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å utføre undersøkelsene nevnt i nr. 7.1-7.2.3 for en kombinasjon av 

plantevernmidler dersom det på m etikett finnes anvisninger for bruk av plantevernmiddelet sammen med andre 

plantevernmidler og/eller med tilsetningsstoffer blandet i en tankblanding. Beslutninger om behovet for 

tilleggsundersøkelser skal treffes i hvert enkelt tilfelle og skal ta hensyn til resultatene av undersøkelsene av 

akutt giftighet for de enkelte plantevernmidlene, muligheten for eksponering for kombinasjonen av de aktuelle 

produktene, og foreliggende opplysninger eller praktisk erfaring med de aktuelle produktene eller lignende 

produkter. 

7.6 Sammendrag og vurdering av helsemessige virkninger 

Et sammendrag av alle data og opplysninger framskaffet i henhold til nr. 7.1-7.5 skal framlegges. Det skal 

inneholde en detaljert og kritisk vurdering av nevnte data på grunnlag av relevante kriterier og retningslinjer for 

vurdering og beslutningstaking, med særlig henvisning til potensiell eller faktisk risiko for mennesker og dyr 

samt til datagrunnlagets omfang, kvalitet og pålitelighet.  

8. Restmengder i eller på behandlede produkter, matvarer og fôr 

Bestemmelsene i avsnitt 6 i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 får anvendelse. De opplysninger 

som kreves i henhold til dette avsnitt, skal framlegges, unntatt dersom det på bakgrunn av foreliggende data om 

mikroorganismen er mulig å ekstrapolere hvordan restmengder av plantevernmiddelet vil oppføre seg. Særlig 

oppmerksomhet skal rettes mot hvordan restmengder av mikroorganismen og dens metabolitter påvirkes av de 

andre bestanddelene i preparatet.   
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9. Skjebne og atferd i miljøet 

Bestemmelsene i avsnitt 7 i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 får anvendelse. De opplysninger 

som kreves i henhold til dette avsnitt, skal framlegges, med mindre det er mulig å ekstrapolere 

plantevernmiddelets skjebne og atferd i miljøet på bakgrunn av dataene omhandlet i avsnitt 7 i del B i vedlegget 

til forordning (EU) nr. 544/2011. 

10. Virkninger på organismer utenfor målgruppen 

Innledning 

i) De framlagte opplysningene skal, sammen med opplysninger om mikroorganismen(e), være tilstrekkelig 

omfattende til at det kan foretas en vurdering av virkningene av plantevernmiddelet på arter utenfor 

målgruppen (planteliv og dyreliv,) når det brukes som foreslått. Virkningen kan skyldes én enkelt, 

langvarig eller gjentatt eksponering, og kan være reversibel eller irreversibel. 

ii) Valget av egnede organismer utenfor målgruppen for undersøkelser av miljøvirkningene skal være basert 

på opplysninger om mikroorganismen, som fastsatt i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011, og 

på opplysninger om tilsetningsstoffer og andre bestanddeler, i samsvar med avsnitt 1-9 i dette vedlegg. 

Disse kunnskapene gjør det mulig å velge egnede forsøksorganismer, f.eks. organismer som er nær 

beslektet med organismen i målgruppen. 

iii) Sammen med andre relevante opplysninger og opplysningene som er framlagt om mikroorganismen, skal 

de framlagte opplysningene om plantevernmiddelet være tilstrekkelig omfattende til at det er mulig å 

— fastsette de faresymboler, farebetegnelser og relevante risiko- og sikkerhetssetninger eller de 

piktogrammer, varselord, relevante fare- og sikkerhetssetninger, for vern av miljøet som skal påsettes 

emballasjen (beholderne), 

— foreta en vurdering av korttids- eller langtidsrisiko for arter utenfor målgruppen — populasjoner, 

samfunn og prosesser, alt etter hva som er relevant, 

— ta en beslutning om hvorvidt det er nødvendig med særlige forholdsregler for å beskytte arter utenfor 

målgruppen. 

iv) Alle potensielle skadevirkninger som blir påvist under rutineundersøkelser av miljøvirkninger, skal oppgis. 

Det skal også gjennomføres og rapporteres om tilleggsundersøkelser som kan være nødvendige for å finne 

ut hvilke virkemåter som gjør seg gjeldende, samt for å vurdere betydningen av disse virkningene.  

v) I alminnelighet vil mange av dataene om virkningen på arter utenfor målgruppen, som kreves for 

godkjenning av plantevernmidler, være framlagt og vurdert i forbindelse med godkjenningen av 

mikroorganismen(e) 

vi) Dersom det er behov for eksponeringsdata for å avgjøre om en undersøkelse skal utføres, skal det benyttes 

data framskaffet i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 9 i del B i dette vedlegg. 

Alle relevante opplysninger om plantevernmiddelet og om det mikroorganismen skal tas i betraktning ved 

vurderingen av eksponering. Om relevant skal parametrene fastsatt i dette avsnitt benyttes. Dersom det 

framgår av tilgjengelige data at plantevernmiddelet har sterkere virkning enn mikroorganismen, skal 

dataene om virkningene av plantevernmiddelet på organismer utenfor målgruppen benyttes ved 

beregningen av viktige tall for forholdet mellom giftighet og eksponering. 

vii) For å gjøre det lettere å vurdere betydningen av forsøksresultatene, bør det om mulig benyttes samme 

stamme for alle relevante arter i de forskjellige undersøkelsene av virkninger på organismer utenfor 

målgruppen. 

10.1 Virkninger på fugler 

Dersom det ikke er mulig å forutsi plantevernmiddelets virkninger på grunnlag av tilgjengelige data for 

mikroorganismen, skal opplysningene framlagt i henhold til nr. 8.1 i del B i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 544/2011 oppgis, med mindre det kan godtgjøres at fugler sannsynligvis ikke vil bli eksponert.  
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10.2 Virkninger på vannorganismer 

Dersom det ikke er mulig å forutsi plantevernmiddelets virkninger på grunnlag av tilgjengelige data for 

mikroorganismen, skal opplysningene framlagt i henhold til nr. 8.2 i del B i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 544/2011 oppgis, med mindre det kan godtgjøres at vannorganismer sannsynligvis ikke vil bli eksponert. 

10.3 Virkninger på bier 

Dersom det ikke er mulig å forutsi plantevernmiddelets virkninger på grunnlag av tilgjengelige data for 

mikroorganismen, skal opplysningene framlagt i henhold til nr. 8.3 i del B i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 544/2011 oppgis, med mindre det kan godtgjøres at bier sannsynligvis ikke vil bli eksponert. 

10.4 Virkninger på andre leddyr enn bier 

Dersom det ikke er mulig å forutsi plantevernmiddelets virkninger på grunnlag av tilgjengelige data for 

mikroorganismen, skal opplysningene framlagt i henhold til nr. 8.4 i del B i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 544/2011 oppgis, med mindre det kan godtgjøres at andre leddyr enn bier sannsynligvis ikke vil bli 

eksponert. 

10.5 Virkninger på meitemark 

Dersom det ikke er mulig å forutsi plantevernmiddelets virkninger på grunnlag av tilgjengelige data for 

mikroorganismen, skal opplysningene framlagt i henhold til nr. 8.5 i del B i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 544/2011 oppgis, med mindre det kan godtgjøres at meitemarker sannsynligvis ikke vil bli eksponert. 

10.6 Virkninger på mikroorganismer i jord 

Dersom det ikke er mulig å forutsi plantevernmiddelets virkninger på grunnlag av tilgjengelige data for 

mikroorganismen, skal opplysningene framlagt i henhold til nr. 8.6 i del B i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 544/2011 oppgis, med mindre det kan godtgjøres at mikroorganismer i jord utenfor målgruppen 

sannsynligvis ikke vil bli eksponert. 

10.7 Tilleggsundersøkelser 

Det kreves en ekspertvurdering for å avgjøre om det er nødvendig med tilleggsundersøkelser. Beslutningen skal 

ta hensyn til de tilgjengelige opplysninger i dette og andre avsnitt, særlig opplysninger om mikroorganismens 

spesifisitet og forventet eksponering. Nyttige opplysninger kan også innhentes fra observasjoner i forbindelse 

med forsøk med sikte på å kartlegge virkninger. 

Det bør rettes særlig oppmerksomhet mot mulige virkninger på naturlig og utsatte organismer som brukes i 

integrert plantevern. Særlig skal middelets forenlighet med integrert plantevern tas med i betraktningen. 

Tilleggsundersøkelsene kan omfatte undersøkelser av andre planter eller undersøkelser på et høyere nivå, f.eks. 

undersøkelser av utvalgte organismer utenfor målgruppen. 

Søkeren skal innhente forhåndssamtykke fra vedkommende myndigheter for den type undersøkelse som skal 

gjennomføres. 

11. Sammendrag og vurdering av miljøvirkninger 

Det bør utarbeides et sammendrag og vurdering av alle data knyttet til miljøvirkningene i samsvar med de 

retningslinjer vedkommende myndigheter i medlemsstatene har utarbeidet om formatet for slike oppsum-

meringer og vurderinger. Dokumentet bør omfatte en detaljert og kritisk vurdering av nevnte data på grunnlag 

av relevante kriterier og retningslinjer for vurdering og beslutningstaking, med særlig henvisning til potensiell 

eller faktisk risiko for miljøet og for arter utenfor målgruppen, samt til datagrunnlagets omfang, kvalitet og 

pålitelighet. Særlig skal følgende emner behandles:  

— prognoser om spredning og atferd i miljøet og de aktuelle tidsforløp, 

— bestemmelse av arter og populasjoner utenfor målgruppen som kan være i faresonen, og prognoser for 

omfanget av potensiell eksponering, 

— fastlegging av hvilke forholdsregler som bør tas for å unngå eller begrense mest mulig forurensningen av 

miljøet og for å beskytte arter utenfor målgruppen. 

 ____________  
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FORORDNING (EU) nr. 546/2011 

av 10. juni 2011 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til ensartede 

prinsipper for vurdering og godkjenning 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 29 nr. 6 og artikkel 84, og 

etter samråd med Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 skal de 

ensartede prinsippene for evaluering og godkjenning av 

plantevernmidler omfatte kravene fastsatt i vedlegg VI 

til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om 

omsetning av plantevernmidler(2). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 155 av 11.6.2011,  

s. 127, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 57. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 11. 

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

2) For å gjennomføre forordning (EF) nr. 1107/2009 er det 

derfor nødvendig å vedta en forordning som inneholder 

kravene fastsatt i vedlegg VI til direktiv 91/414/EØF. 

En slik forordning skal ikke inneholde vesentlige 

endringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De ensartede prinsippene for vurdering og godkjenning av 

plantevernmidler nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 skal fastsettes i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. juni 2011. 

2019/EØS/35/06 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 10. juni 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

ENSARTEDE PRINSIPPER FOR VURDERING OG GODKJENNING AV PLANTEVERNMIDLER NEVNT 

I ARTIKKEL 29 NR. 6 I FORORDNING (EF) NR. 1107/2009 

DEL I 

Ensartede prinsipper for vurdering og godkjenning av kjemiske plantevernmidler 

INNHOLD 

A.  INNLEDNING 

B.  VURDERING 

1.  Allmenne prinsipper 

2.  Særskilte prinsipper 

2.1.  Virkning 

2.2.  Fravær av uakseptable virkninger på planter eller planteprodukter 

2.3.  Virkning på virveldyr som skal bekjempes 

2.4.  Virkning på menneskers eller dyrs helse 

2.4.1.  Virkning på menneskers eller dyrs helse som skyldes plantevernmiddelet 

2.4.2.  Virkning på menneskers eller dyrs helse som skyldes restmengder 

2.5.  Miljøvirkning 

2.5.1. Skjebne og spredning i miljøet 

2.5.2.  Virkning på arter utenfor målgruppen 

2.6.  Analysemetoder 

2.7.  Fysiske og kjemiske egenskaper 

C.  FRAMGANGSMÅTE FOR BESLUTNINGSTAKING 

1.  Allmenne prinsipper 

2.  Særskilte prinsipper 

2.1.  Virkning 

2.2.  Fravær av uakseptable virkninger på planter eller planteprodukter 

2.3.  Virkning på virveldyr som skal bekjempes 

2.4.  Virkning på menneskers eller dyrs helse 

2.4.1.  Virkning på menneskers eller dyrs helse som skyldes plantevernmiddelet 

2.4.2.  Virkning på menneskers eller dyrs helse som skyldes restmengder 

2.5.  Miljøvirkning 

2.5.1. Skjebne og spredning i miljøet 

2.5.2.  Virkning på arter utenfor målgruppen 

2.6.  Analysemetoder 

2.7.  Fysiske og kjemiske egenskaper  



Nr. 35/368 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

A.  INNLEDNING 

1.  Prinsippene framlagt i dette vedlegg har som mål å sikre at vurderinger og beslutninger i forbindelse med 

godkjenning av plantevernmidler, forutsatt at de er kjemiske preparater, fører til at kravene i artikkel 29 nr. 1 

bokstav e) sammenholdt med artikkel 4 nr. 3 og artikkel 29 nr. 1) bokstav f), g) og h) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 anvendes av alle medlemsstater, idet et høyt vernenivå for menneskers og dyrs helse og for 

miljøet overholdes. 

2.  Ved vurdering av søknader og innvilging av godkjenninger skal medlemsstatene: 

a) — sikre at den framlagte dokumentasjonen er i samsvar med kravene i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 545/2011(1), senest på tidspunktet for avslutning av vurderingen 

med sikte på å treffe en beslutning, uten at det berører, der det er relevant, bestemmelsene i artikkel 

33, 34 og 59 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

— sikre at de framlagte dataene er akseptable med hensyn til mengde, kvalitet, konsekvens og 

pålitelighet, samt at de er tilstrekkelige til at det kan foretas en forsvarlig vurdering av 

dokumentasjonen, 

— eventuelt foreta en vurdering av de begrunnelser søkeren har gitt for ikke å ha framlagt visse data 

b)  ta hensyn til opplysningene som gjelder det aktive stoffet i plantevernmiddelet i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 544/2011(2), framlagt for godkjenning av det aktive stoffet i henhold til 

forordning (EU) nr. 1107/2009, og resultatene av vurderingen av disse dataene, eventuelt uten å berøre 

bestemmelsene i artikkel 33 nr. 3 og artikkel 34 og 59 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

c)  ta hensyn til andre relevante tekniske eller vitenskapelige opplysninger som de med rimelighet kan 

ventes å ha tilgang til med hensyn til ytelsen til eller mulige skadevirkninger av plantevernmiddelet, dets 

bestanddeler eller dets restmengder. 

3.  Når det i de særskilte prinsippene for vurdering vises til opplysninger i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 544/2011, skal det med dette forstås opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav b). 

4.  Dersom de framlagte dataene og opplysningene er tilstrekkelige til at vurderingen kan fullføres for et av de 

foreslåtte bruksområdene, skal søknadene vurderes og en beslutning treffes for nevnte bruksområde. 

Idet det tas hensyn til de framlagte begrunnelsene, eventuelt støttet av senere klargjørende opplysninger, skal 

medlemsstatene avvise søknader dersom manglende data gjør det umulig å fullføre vurderingen og treffe en 

pålitelig beslutning for minst ett av de foreslåtte bruksområdene. 

5.  Under vurderings- og beslutningsprosessen skal medlemsstatene samarbeide med søkerne for raskt å løse 

ethvert spørsmål i forbindelse med dokumentasjonen, eller for å fastslå på et tidlig tidspunkt hvilke ytterligere 

undersøkelser som er nødvendige for en forsvarlig vurdering av dokumentasjonen, eller for å endre foreslåtte 

bruksvilkår for plantevernmiddelet eller modifisere middelets art eller sammensetning, for å sikre at kravene i 

dette vedlegg eller direktiv (EF) nr. 1107/2009 oppfylles i sin helhet. 

Medlemsstatene skal komme fram til en grunngitt beslutning innen tolv måneder etter å ha mottatt teknisk 

fullstendig dokumentasjon. Dokumentasjonen er teknisk fullstendig når den oppfyller alle kravene i vedlegget 

til forordning (EU) nr. 545/2011. 

6.  De avgjørelser som vedkommende myndigheter i medlemsstatene foretar under vurderings- og 

beslutningsprosessen, skal bygge på vitenskapelige prinsipper, som fortrinnsvis er internasjonalt anerkjent 

(for eksempel av EPPO), og på råd fra sakkyndige. 

B.  VURDERING 

1. Allmenne prinsipper 

1.1.  Medlemsstatene skal på grunnlag av nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap vurdere opplysningene 

nevnt i del A nr. 2, og særlig: 

a)  vurdere plantevernmiddelets ytelse og fytotoksisitet for hver bruk som det søkes om godkjenning for, 

b)  fastsette farene som er forbundet med middelet, vurdere farenes betydning og sannsynlig risiko for 

mennesker, dyr eller miljøet.  

  

(1) EUT L 155 av 11.6.2011, s. 67. 

(2) EUT L 155 av 11.6.2011, s. 1. 
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1.2.  I samsvar med vilkårene i artikkel 29 i forordning (EF) nr. 1107/2009, der det blant annet fastsettes at 

medlemsstatene skal ta hensyn til alle normale forhold under hvilke plantevernmiddelet kan bli brukt og til 

konsekvensene av bruken, skal medlemsstatene sikre at det ved vurderingene som foretas, tas hensyn til de 

foreslåtte praktiske bruksvilkårene og særlig tiltenkt bruk, dosering, metode, hyppighet og tidspunkt for 

bruken samt preparatets art og sammensetning. Der det er mulig, skal medlemsstatene også ta hensyn til 

prinsippene om integrert bekjempelse. 

1.3.  Ved vurderingen av inngitte søknader skal medlemsstatene ta hensyn til landbruksmessige, plantehelse-

messige og miljømessige forhold (herunder klimatiske forhold) i de områder der middelet skal brukes. 

1.4.  Ved fortolkningen av vurderingsresultatene skal medlemsstatene ta hensyn til mulige usikkerhetsfaktorer i 

opplysningene som er framkommet under vurderingen, for å sikre at risikoen for ikke å oppdage 

skadevirkninger eller for å undervurdere deres betydning, blir minst mulig. Beslutningsprosessen skal 

undersøkes for å klarlegge kritiske punkter eller enkeltstående data som, dersom det foreligger usikkerhet om 

dem, vil kunne medføre feilaktig risikoklassifisering. 

Den første vurderingen skal ta utgangspunkt i de beste foreliggende data eller anslag som gjenspeiler 

realistiske bruksvilkår for plantevernmiddelet. 

Det bør deretter foretas en ny vurdering der det tas hensyn til mulige usikkerhetsfaktorer i de kritiske dataene 

og en rekke bruksvilkår som kan ventes å oppstå, og som gir en realistisk tilnærming til det verst tenkelige 

tilfelle, for å avgjøre om den første vurderingen kunne ha vært vesentlig annerledes. 

1.5.  Dersom det i de særskilte prinsippene nevnt i avsnitt 2 er fastsatt at det skal brukes beregningsmodeller ved 

vurderingen av et plantevernmiddel, skal disse modellene: 

— gi et best mulig anslag over alle relevante prosesser som inngår, ved at det tas hensyn til realistiske 

parametrer og hypoteser, 

— gjennomgå en vurdering som nevnt i del B nr. 1.4, 

— valideres på en pålitelig måte med målinger foretatt under forhold som er relevante for bruken av 

modellen, 

— være relevante for forholdene i området der middelet skal brukes. 

1.6.  Der de særskilte prinsippene viser til metabolitter, nedbrytingsprodukter eller reaksjonsprodukter, skal bare de 

som er relevante for det foreslåtte kriteriet, tas i betraktning. 

2. Særskilte prinsipper 

Medlemsstatene skal ved vurderingen av dataene og opplysningene framlagt til støtte for søknadene, anvende 

følgende prinsipper, uten at de alminnelige prinsippene nevnt i avsnitt 1 berøres: 

2.1. Virkning 

2.1.1.  Dersom foreslått bruk gjelder bekjempelse av eller vern mot en organisme, skal medlemsstatene vurdere 

muligheten for at denne organismen kan være skadelig under de landbruksmessige, plantehelsemessige og 

miljømessige forholdene (herunder klimatiske forhold) i området der middelet foreslås brukt. 

2.1.2.  Dersom foreslått bruk gjelder et annet formål enn bekjempelse av eller vern mot en organisme, skal 

medlemsstatene vurdere om det kan oppstå betydelig skade, tap eller ulempe under de landbruksmessige, 

plantehelsemessige og miljømessige forholdene (herunder klimatiske forhold) i området der middelet foreslås 

brukt dersom plantevernmiddelet ikke ble brukt. 

2.1.3.  Medlemsstatene skal vurdere opplysningene om plantevernmiddelets virkning fastsatt i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 545/2011, idet det tas hensyn til graden av bekjempelse eller omfanget av den ønskede 

virkningen og følgende relevante forsøksvilkår: 

— valg av kultur eller sort, 

— de landbruksmessige og miljømessige forholdene (herunder klimatiske forhold), 

— den skadelige organismens forekomst og populasjonstetthet, 

— vekstens og organismens utviklingsstadium,  
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— bruksmengde av plantevernmiddelet, 

— dersom det kreves på etiketten, mengden tilsatt hjelpestoff, 

— behandlingshyppighet og -tidspunkter 

— type anvendelsesutstyr. 

2.1.4.  Medlemsstatene skal vurdere plantevernmiddelets ytelse under en rekke landbruksmessige, plantehelse-

messige og miljømessige forhold (herunder klimatiske forhold) som i praksis kan forekomme i området der 

middelet planlegges brukt, særlig: 

i)  graden, ensartethet og varighet av den tilsiktede virkningen i forhold til doseringen, sammenlignet med 

ett eller flere egnede referansemidler og en ubehandlet kontrollavling, 

ii)  eventuelt virkning på avlingen eller reduksjon av lagersvinn uttrykt i mengde og/eller kvalitet, 

sammenlignet med ett eller flere egnede referansemidler og en ubehandlet kontrollavling, 

 Dersom det ikke foreligger et egnet referansemiddel, skal medlemsstatene vurdere plantevernmiddelets ytelse 

med sikte på å bestemme om det gir en entydig, registrerbar fordel under de landbruksmessige, plantehelse-

messige og miljømessige forholdene (herunder klimatiske forhold) i området der middelet foreslås brukt. 

2.1.5.  Dersom produktetiketten omfatter krav om at plantevernmiddelet skal brukes sammen med andre 

plantevernmidler og/eller hjelpestoffer som en tankblanding, skal medlemsstatene foreta vurderingene nevnt i 

nr. 2.1.1–2.1.4 av opplysningene som er framlagt om tankblandingen. 

Dersom produktetiketten omfatter anbefalinger om at plantevernmiddelet skal brukes sammen med andre 

plantevernmidler og/eller hjelpestoffer som en tankblanding, skal medlemsstatene foreta en vurdering av 

blandingens egnethet og dens bruksvilkår. 

2.2. Fravær av uakseptable virkninger på planter eller planteprodukter 

2.2.1.  Medlemsstatene skal vurdere omfanget av skadevirkninger på den behandlede avlingen etter bruk av 

plantevernmiddelet under de foreslåtte bruksvilkår, eventuelt sammenlignet med ett eller flere egnede 

referansemidler dersom slike foreligger, og/eller en ubehandlet kontrollavling. 

a)  Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

i) opplysninger om virkning fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, 

ii) andre relevante opplysninger om plantevernmiddelet, f.eks. preparatets art, dosering, anvendel-

sesmetode, antall anvendelser og anvendelsestidspunkter, 

iii) alle relevante opplysninger om det aktive stoffet fastsatt i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 544/2011, herunder virkemåte, damptrykk, flyktighet og vannløselighet. 

b)  Denne vurderingen skal omfatte: 

i) art, hyppighet, omfang og varighet av observerte giftvirkninger for planter og de landbruksmessige, 

plantehelsemessige og miljømessige forholdene (herunder klimatiske forhold) som påvirker dem, 

ii) ulikhetene mellom de viktigste sortene med hensyn til deres følsomhet overfor giftvirkninger for 

planter, 

iii) del av behandlede vekster eller planteprodukter der det konstateres giftvirkninger for planter, 

iv) skadevirkningene på avlingen av de behandlede vekstene eller de behandlede planteproduktene, 

uttrykt i mengde og/eller kvalitet, 

v) skadevirkningene på behandlede planter eller planteprodukter som skal brukes til formering, med 

hensyn til levedyktighet, spireevne, spiring, rotdanning og tilvekst, 

vi) der flyktige midler berørt, skadevirkningen på tilgrensende vekster.  
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2.2.2.  Dersom de foreliggende dataene viser at det aktive stoffet eller vesentlige relevante metabolitter, 

nedbrytingsprodukter og reaksjonsprodukter fortsetter å være til stede i jorden og/eller i eller på 

plantematerialet i betydelige mengder etter bruk av plantevernmiddelet under de foreslåtte bruksvilkårene, 

skal medlemsstatene vurdere graden av skadevirkninger på senere vekster. Denne vurderingen skal foretas 

som angitt i nr. 2.2.1. 

2.2.3.  Dersom produktetiketten inneholder krav om at plantevernmiddelet skal brukes sammen med andre 

plantevernmidler eller med hjelpestoffer som en tankblanding, skal vurderingen fastsatt i nr. 2.1.1 foretas 

under hensyn til opplysningene som er framlagt for tankblandingen. 

2.3. Innvirkning på virveldyr som skal bekjempes 

Dersom den foreslåtte bruken av plantevernmiddelet tar sikte på å ha en virkning på virveldyr, skal 

medlemsstatene vurdere virkemåten for denne virkningen, og hvilke observerte virkninger middelet har på 

atferden og helsen til dyrene i målgruppen; dersom den tilsiktede virkningen er å drepe dyret i målgruppen, 

skal de vurdere hvor lang tid som er nødvendig for at dyret dør, og under hvilke forhold døden inntreffer. 

Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

i)  alle relevante opplysninger fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011, og resultatene av 

vurderingen av opplysningene, herunder toksikologiske undersøkelser og stoffskifteundersøkelser. 

ii)  alle relevante opplysninger om plantevernmiddelet fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, 

herunder toksikologiske undersøkelser og opplysninger om virkning. 

2.4. Virkning på menneskers eller dyrs helse 

2.4.1. V i r k n i n g  p å  m e n n e s k e r s  e l l e r  d y r s  h e l s e  s o m  s k y l d e s  p l a n t e v e r n m i d d e l e t  

2.4.1.1. Medlemsstatene skal vurdere brukerens eksponering for det aktive stoffet og/eller for toksikologisk relevante 

forbindelser i plantevernmiddelet som kan ventes å oppstå under de foreslåtte bruksvilkårene (herunder særlig 

dosering, bruksmåte og klimatiske forhold). Realistiske data for eksponeringsnivåene skal brukes, og dersom 

slike ikke foreligger, en egnet, validert beregningsmodell. 

a)  Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

i) toksikologiske undersøkelser og stoffskifteundersøkelser fastsatt i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 544/2011, og resultatene av vurderingen av opplysningene, herunder akseptabelt nivå for 

brukereksponering (AOEL). Akseptabel grense for brukereksponering er største mengde aktivt stoff 

som brukeren kan eksponeres for uten helseskadelige virkninger. AEOL uttrykkes i milligram 

kjemikalie per kilo kroppsvekt hos brukeren. AOEL bygger på den grenseverdi der det ikke 

observeres skadevirkninger i forsøk med de mest følsomme relevante dyreartene, eller dersom det 

foreligger egnede data, med mennesker, 

ii) andre relevante opplysninger om de aktive stoffene, for eksempel fysiske og kjemiske egenskaper, 

iii) de toksikologiske undersøkelsene fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, herunder 

eventuelt undersøkelser av opptak gjennom huden, 

iv) andre relevante opplysninger fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, for eksempel: 

— preparatets sammensetning, 

— preparatets art, 

— emballasjens størrelse, form og type, 

— bruksområde og vekstenes eller målorganismens art, 

— anvendelsesmetode, herunder håndtering, påfylling og blanding av middelet, 

— anbefalte tiltak for reduksjon av eksponering, 

— anbefalt vernetøy,  
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— største dosering, 

— minste sprøytemengde angitt på etiketten, 

— antall og tidspunkt for anvendelser. 

b)  Denne vurderingen skal foretas for hver type anvendelsesmetode og av anvendelsesutstyret som foreslås 

ved bruk av plantevernmiddelet samt for de ulike typer og størrelser av beholdere som skal brukes, idet 

det tas hensyn til blanding, påfylling, anvendelse av plantevernmiddelet og rengjøring og løpende 

vedlikehold av anvendelsesutstyret. 

2.4.1.2.  Medlemsstatene skal undersøke opplysningene om den foreslåtte emballasjens art og kjennetegn, særlig med 

hensyn til følgende forhold: 

— type emballasje, 

— dens størrelse og kapasitet, 

— åpningens størrelse, 

— type lukkemekanisme, 

— dens styrke, tetthet mot lekkasje og holdbarhet under normal transport og håndtering, 

— dens holdbarhet overfor og forenlighet med innholdet. 

2.4.1.3.  Medlemsstatene skal undersøke det foreslåtte vernetøyets og verneutstyrets art og kjennetegn, særlig med 

hensyn til følgende forhold: 

— tilgjengelighet og egnethet, 

— hvor bekvemt det er, idet det tas hensyn til fysiske belastninger og klimatiske forhold, 

2.4.1.4.  Medlemsstatene skal vurdere sannsynligheten for at andre mennesker (personer i nærheten eller arbeidstakere 

som eksponeres for plantevernmiddelet etter anvendelsen) eller dyr eksponeres for det aktive stoffet og/eller 

andre toksikologisk relevante forbindelser i plantevernmiddelet under de foreslåtte bruksvilkårene. 

Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

i) toksikologiske undersøkelser og stoffskifteundersøkelser av det aktive stoffet fastsatt i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 544/2011, og resultatene av vurderingen av dem, herunder akseptabelt nivå for 

brukereksponering, 

ii) de toksikologiske undersøkelsene fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, herunder 

eventuelt undersøkelser av opptak gjennom huden, 

iii) andre relevante opplysninger om plantevernmiddelet fastsatt i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 545/2011, for eksempel: 

— gjeninntredelsesperioder, nødvendige venteperioder eller andre forholdsregler for å verne 

mennesker og dyr, 

— anvendelsesmetode, særlig sprøyting, 

— største dosering, 

— største sprøytemengde, 

— preparatets sammensetning, 

— gjenværende mengder på planter og planteprodukter etter behandling, 

— andre aktiviteter der arbeidstakere eksponeres.  
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2.4.2. V i r k n i n g  p å  m e n n e s k e r s  e l l e r  d y r s  h e l s e  s o m  s k y l d e s  r e s t m e n g d e r  

2.4.2.1.  Medlemsstatene skal vurdere de særlige opplysningene om toksikologi fastsatt i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 544/2011, særlig: 

— fastsettelse av akseptabelt daglig inntak (ADI), 

— identifikasjon av metabolitter, nedbrytingsprodukter og reaksjonsprodukter i behandlede planter eller 

planteprodukter, 

— atferden til restmengdene av det aktive stoffet og dets metabolitter fra anvendelsestidspunkt til 

innhøsting, eller ved anvendelse etter innhøsting, fram til planteproduktene forlater lageret. 

2.4.2.2.  Før vurdering av restnivået i de rapporterte undersøkelsene eller i produkter av animalsk opprinnelse, skal 

medlemsstatene undersøke følgende opplysninger: 

— opplysninger som gjelder foreslått god landbrukspraksis, herunder opplysningene om anvendelse fastsatt 

i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011 og foreslåtte intervaller før innhøsting for planlagt bruk, 

eller tilbakeholdings- eller lagringsperioder når det gjelder bruk etter innhøsting, 

— preparatets art, 

— analysemetoder og definisjon av restmengder. 

2.4.2.3.  På grunnlag av egnede statistiske modeller skal medlemsstatene vurdere restnivåene som er fastslått ved de 

rapporterte forsøkene. Vurderingen skal foretas for hvert foreslått bruksområde og skal ta hensyn til: 

i) de foreslåtte bruksvilkårene for plantevernmiddelet, 

ii) de særlige opplysningene om restmengder i eller på behandlede planter, planteprodukter, næringsmidler 

og fôrvarer som fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, og restmengdenes fordeling 

mellom spiselige og ikke-spiselige deler, 

iii) de særlige opplysningene om restmengder i eller på behandlede planter, planteprodukter, næringsmidler 

og fôrvarer fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 og resultatene av vurderingen av dem, 

iv) realistiske muligheter for å ekstrapolere data mellom vekster. 

2.4.2.4.  Medlemsstatene skal vurdere nivåene av restmengder påvist i produkter av animalsk opprinnelse, idet det tas 

hensyn til opplysningene fastsatt i del A nr. 8.4 i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011 og restmengder 

fra andre former for bruk. 

2.4.2.5.  Medlemsstatene skal vurdere forbrukernes mulige eksponering gjennom kosten, og der det er relevant, andre 

eksponeringsrisikoer, ved hjelp av en egnet beregningsmodell. Ved denne vurderingen skal det eventuelt ta 

hensyn til andre kilder til opplysninger, for eksempel andre godkjente bruksområder for plantevernmidler som 

inneholder det samme aktive stoffet eller gir opphav til de samme restmengdene. 

2.4.2.6.  Medlemsstatene skal eventuelt vurdere eksponeringen av dyr, idet det tas hensyn til nivåene av restmengder 

som er fastslått hos behandlede planter eller planteprodukter beregnet til fôring av dyr. 

2.5. Miljøvirkning 

2.5.1. S k j e b n e  o g  s p r e d n i n g  i  m i l j ø e t  

Ved vurderingen av plantevernmiddelets skjebne og spredning i miljøet skal medlemsstatene ta alle sider av 

miljøet i betraktning, herunder biota, og særlig følgende: 

2.5.1.1.  Medlemsstatene skal vurdere muligheten for at plantevernmiddelet trenger ned i jorden under de planlagte 

bruksvilkårene. Dersom denne muligheten foreligger, skal de vurdere nedbrytingshastighet og -vei i jord, 

mobiliteten i jord og endringen i den samlede konsentrasjonen (ekstraherbar og ikke-ekstraherbar)(1) av det 

aktive stoffet og av relevante metabolitter, nedbrytingsprodukter og reaksjonsprodukter som kan forventes å 

forekomme i jorden i området der middelet planlegges brukt, etter bruk av plantevernmiddelet i samsvar med 

de planlagte bruksvilkårene.   

  

(1) Ikke-ekstraherbare restmengder (noen ganger kalt «bundne» eller «ikke-ekstraherte» restmengder) i planter og jord er definert som 

kjemiske stoffer med opprinnelse i pesticider som brukes i samsvar med god landbrukspraksis, og som ikke kan ekstraheres ved 

hjelp av metoder som ikke i betydelig grad endrer de kjemiske egenskapene til disse restmengdene. Disse ikke-ekstraherbare 

restmengdene omfatter ikke fragmenter som danner naturlig forekommende stoffer gjennom stoffskiftet. 
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 Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

i) de særlige opplysningene om skjebne og atferd i jord fastsatt i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 544/2011 og resultatene av vurderingen av dem, 

ii) andre relevante opplysninger om det aktive stoffet, for eksempel: 

— molekylvekt, 

— løselighet i vann, 

— fordelingskoeffisienten oktanol/vann, 

— damptrykk, 

— fordampingshastighet, 

— dissosiasjonskonstant, 

— fotokjemisk nedbrytingshastighet og nedbrytingsproduktenes identitet, 

— hydrolysehastighet i forhold til pH og nedbrytingsproduktenes identitet, 

iii) alle opplysninger om plantevernmiddelet fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, herunder 

opplysninger om spredning og forsvinning i jord, 

iv) eventuelt annen godkjent bruk av plantevernmidler som inneholder det samme aktive stoff eller som gir 

opphav til de samme restmengdene, i området der midlene planlegges brukt. 

2.5.1.2. Medlemsstatene skal vurdere muligheten for at plantevernmiddelet når grunnvannet under de planlagte 

bruksvilkårene. Dersom denne muligheten foreligger, skal de ved hjelp av en egnet beregningsmodell som er 

anerkjent på unionsplan, vurdere konsentrasjonen av det aktive stoffet og av relevante metabolitter, 

nedbrytingsprodukter og reaksjonsprodukter som kan forventes å forekomme i grunnvannet i området der 

middelet planlegges brukt, etter bruk av plantevernmiddelet i samsvar med planlagte bruksvilkårene. 

 Så lenge det ikke finnes noen anerkjent beregningsmodell på unionsplan, skal medlemsstatene bygge sin 

vurdering særlig på resultatene av undersøkelser av mobilitet og persistens i jord fastsatt i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 544/2011 og forordning (EU) nr. 545/2011. 

 Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger også tas i betraktning: 

i) de særlige opplysningene om skjebne og atferd i jord og vann fastsatt i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 544/2011 og resultatene av vurderingen av dem, 

ii) andre relevante opplysninger om det aktive stoffet, for eksempel: 

— molekylvekt, 

— løselighet i vann, 

— fordelingskoeffisienten oktanol/vann, 

— damptrykk, 

— fordampingshastighet, 

— hydrolysehastighet i forhold til pH og nedbrytingsproduktenes identitet, 

— dissosiasjonskonstant, 

iii) alle opplysninger om plantevernmiddelet fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, herunder 

opplysninger om spredning og forsvinning i jord og vann, 

iv) eventuelt annen godkjent bruk av plantevernmidler som inneholder det samme aktive stoff eller som gir 
opphav til de samme restmengdene, i området der midlene planlegges brukt,  
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v) eventuelt data om forsvinning, herunder omdanning og sorpsjon i den mettede sonen, 

vi) eventuelt opplysninger om framgangsmåter for uttak og behandling av drikkevann i området der 

middelet planlegges brukt, 

vii) eventuelt overvåkingsdata som viser forekomst eller fravær av det aktive stoffet og relevante 

metabolitter, nedbrytingsprodukter og reaksjonsprodukter i grunnvann som et resultat av tidligere bruk 

av plantevernmidler som inneholder det samme aktive stoff eller gir opphav til de samme 

restmengdene. Slike overvåkingsdata skal tolkes på en konsekvent og vitenskapelig akseptabel måte. 

2.5.1.3.  Medlemsstatene skal vurdere muligheten for at plantevernmiddelet når overflatevann under de planlagte 

bruksvilkårene. Dersom denne muligheten foreligger, skal de ved hjelp av en egnet beregningsmodell som er 

anerkjent på unionsplan, vurdere den forventede korttids- og langtidskonsentrasjonen av det aktive stoffet og 

av de metabolitter, nedbrytingsprodukter og reaksjonsprodukter som kan forventes å forekomme i 

overflatevann i området der middelet planlegges brukt, etter bruk av plantevernmiddelet i samsvar med de 

planlagte bruksvilkårene. 

Så lenge det ikke finnes noen anerkjent beregningsmodell på unionsplan, skal medlemsstatene bygge sin 

vurdering særlig på resultatene av undersøkelser av mobilitet og persistens i jord og opplysninger om 

avrenning og avdrift fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 og forordning (EU) nr. 545/2011. 

Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger også tas i betraktning: 

i) de særlige opplysningene om skjebne og atferd i jord og vann fastsatt i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 544/2011 og resultatene av vurderingen av dem, 

ii) andre relevante opplysninger om det aktive stoffet, for eksempel: 

— molekylvekt, 

— løselighet i vann, 

— fordelingskoeffisienten oktanol/vann, 

— damptrykk, 

— fordampingshastighet, 

— hydrolysehastighet i forhold til pH og nedbrytingsproduktenes identitet, 

— dissosiasjonskonstant, 

iii) alle relevante opplysninger om plantevernmiddelet fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, 

herunder opplysninger om spredning og forsvinning i jord og vann, 

iv) mulige eksponeringsveier: 

— avdrift, 

— avrenning, 

— sprøytetåke, 

— utslipp via drenering, 

— lekkasje, 

— utslipp til atmosfæren, 

v) eventuelt annen godkjent bruk av plantevernmidler som inneholder det samme aktive stoff eller som gir 

opphav til de samme restmengdene, i området der midlene planlegges brukt, 

vi) eventuelt opplysninger om framgangsmåter for uttak og behandling av drikkevann i området der 
middelet planlegges brukt.  
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2.5.1.4.  Medlemsstatene skal vurdere muligheten for at plantevernmiddelet forsvinner i atmosfæren under de 

foreslåtte bruksvilkårene. Dersom denne muligheten foreligger, skal de ved hjelp av en egnet, anerkjent 

beregningsmodell foreta den best mulige vurderingen av konsentrasjonen av det aktive stoffet og av relevante 

metabolitter, nedbrytingsprodukter og reaksjonsprodukter som kan forventes å forekomme i luften etter bruk 

av plantevernmiddelet i samsvar med planlagte bruksvilkårene. 

Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

i) de særlige opplysningene om skjebne og atferd i jord, vann og luft fastsatt i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 544/2011 og resultatene av vurderingen av dem, 

ii) andre relevante opplysninger om det aktive stoffet, for eksempel: 

— damptrykk, 

— løselighet i vann, 

— hydrolysehastighet i forhold til pH og nedbrytingsproduktenes identitet, 

— fotokjemisk nedbryting i vann og luft og nedbrytingsproduktenes identitet, 

— fordelingskoeffisienten oktanol/vann, 

iii) alle relevante opplysninger om plantevernmiddelet fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, 

herunder opplysninger om spredning i og forsvinning i luft. 

2.5.1.5.  Medlemsstatene skal vurdere prosedyrene for destruering og dekontaminering av plantevernmiddelet og dets 

emballasje. 

2.5.2. V i r k n i n g e r  p å  a r t e r  u t e n f o r  m å l g r u p p e n  

Ved beregning av forholdet mellom giftighet og eksponering skal medlemsstatene ta hensyn til giftigheten for 

den mest følsomme av de relevante organismene som brukes i forsøkene. 

2.5.2.1.  Medlemsstatene skal vurdere sannsynligheten for at fugler og andre landvirveldyr eksponeres for 

plantevernmiddelet under de foreslåtte bruksvilkårene. Dersom denne sannsynligheten foreligger, skal de 

vurdere omfanget av korttids- og langtidsrisikoen som kan forventes for disse organismene, herunder deres 

reproduksjon, etter bruk av plantevernmiddelet i samsvar med de planlagte bruksvilkårene. 

a)  Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

i) de særlige opplysningene om toksikologiske undersøkelser av pattedyr og om virkningen på fugler 

og andre landvirveldyr utenfor målgruppen, herunder virkninger på reproduksjon, og andre 

relevante opplysninger om det aktive stoffet fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011, og 

resultatene av vurderingen av dem, 

ii) alle relevante opplysninger om plantevernmiddelet fastsatt i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 545/2011, herunder opplysninger om virkninger på fugler og andre landvirveldyr utenfor 

målgruppen, 

iii) eventuelt annen godkjent bruk av plantevernmidler som inneholder det samme aktive stoff eller som 

gir opphav til de samme restmengdene, i området der midlene planlegges brukt. 

b)  Denne vurderingen skal omfatte: 

i) skjebne og spredning, herunder persistens og bioakkumulering, til det aktive stoffet og til relevante 

metabolitter, nedbrytingsprodukter og reaksjonsprodukter i de ulike delene av miljøet etter 

anvendelse av plantevernmiddelet, 

ii) antatt eksponering for artene som sannsynligvis vil eksponeres ved anvendelse eller i løpet av 

perioden da det fortsatt finnes restmengder, idet det tas hensyn til alle relevante eksponeringsveier, 

for eksempel inntak av preparatet eller behandlede næringsmidler, rov på virvelløse dyr eller 
virveldyr eller ved kontakt via sprøytetåke eller med behandlet vegetasjon,  
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iii) en beregning av forholdet mellom akutt, korttids-, og der det er nødvendig, langtidsgiftighet og 

eksponering. Forholdet giftighet/eksponering defineres som henholdsvis kvotienten av LD50, LC50 

eller konsentrasjon uten observert virkning (NOEC) uttrykt på grunnlag av det aktive stoffet og 

forventet eksponering uttrykt i mg/kg kroppsvekt. 

2.5.2.2.  Medlemsstatene skal vurdere sannsynligheten for at vannorganismer eksponeres for plantevernmiddelet under 

de foreslåtte bruksvilkårene. Dersom denne sannsynligheten foreligger, skal de vurdere omfanget av korttids- 

og langtidsrisikoene som kan forventes for vannorganismene etter bruk av plantevernmiddelet i samsvar med 

de planlagte bruksvilkårene. 

a)  Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

i) de særlige opplysningene om virkninger på vannorganismer fastsatt i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 544/2011 og resultatene av vurderingen av dem, 

ii) andre relevante opplysninger om det aktive stoffet, for eksempel: 

— løselighet i vann, 

— fordelingskoeffisienten oktanol/vann, 

— damptrykk, 

— fordampingshastighet, 

— KOC, 

— biologisk nedbryting i systemer i vann, særlig god biologiske nedbrytbarhet, 

— fotokjemisk nedbrytingshastighet og nedbrytingsproduktenes identitet, 

— hydrolysehastighet i forhold til pH og nedbrytingsproduktenes identitet, 

iii) alle relevante opplysninger om plantevernmiddelet fastsatt i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 545/2011, særlig virkningene på vannorganismer, 

iv) eventuelt annen godkjent bruk av plantevernmidler som inneholder det samme aktive stoff eller som 

gir opphav til de samme restmengdene, i området der midlene planlegges brukt. 

b)  Denne vurderingen skal omfatte: 

i) skjebne til og spredning av restmengder av det aktive stoffet og av relevante metabolitter, 

nedbrytingsprodukter og reaksjonsprodukter i vann, sediment eller fisk, 

ii) en beregning av forholdet mellom akutt giftighet og eksponering ved giftvirkninger for fisk og 

dafnier. Dette forholdet defineres som kvotienten av henholdsvis akutt LC50 eller EC50 og den 

beregnede korttids miljøkonsentrasjonen. 

iii) en beregning av forholdet mellom algeveksthemming og eksponering av alger. Dette forholdet 

defineres som kvotienten av EC50 og den beregnede korttids miljøkonsentrasjonen, 

iv) en beregning av forholdet mellom langtidsgiftighet og eksponering av fisk og dafnier. Forholdet 

mellom langtidsgiftighet og eksponering defineres som kvotienten av NOEC og den beregnede 

langtids miljøkonsentrasjonen, 

v) der det er relevant, bioakkumuleringen hos fisk og mulig eksponering av fiskeetere, herunder 

mennesker, 

vi) dersom plantevernmiddelet skal anvendes direkte på overflatevann, virkningen overflatevannets 
kvalitet, for eksempel pH eller innholdet av oppløst oksygen.  
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2.5.2.3.  Medlemsstatene skal vurdere sannsynligheten for at honningbier eksponeres for plantevernmiddelet under de 

planlagte bruksvilkårene. Dersom denne sannsynligheten foreligger, skal de vurdere de korttids- og 

langtidsrisikoene som kan forventes for honningbiene etter bruk av plantevernmiddelet i samsvar med de 

planlagte bruksvilkårene. 

a)  Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

i) de særlige opplysningene om giftighet for honningbier fastsatt i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 544/2011 og resultatene av vurderingen av dem, 

ii) andre relevante opplysninger om det aktive stoffet, for eksempel: 

— løselighet i vann, 

— fordelingskoeffisienten oktanol/vann, 

— damptrykk, 

— fotokjemisk nedbrytingshastighet og nedbrytingsproduktenes identitet, 

— virkning (f.eks. regulering av insektvekst) 

iii) alle relevante opplysninger om plantevernmiddelet fastsatt i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 545/2011, herunder giftighet for honningbier, 

iv) eventuelt annen godkjent bruk av plantevernmidler som inneholder det samme aktive stoff eller som 

gir opphav til de samme restmengdene, i området der midlene planlegges brukt. 

b)  Denne vurderingen skal omfatte: 

i) forholdet mellom høyeste dosering uttrykt i gram aktivt stoff per hektar og LD50 uttrykt i μg aktivt 

stoff ved kontakt eller oralt per bie (farekvotient), og eventuelt restmengdenes persistens på, 

eventuelt i, de behandlede plantene, 

ii) der det er relevant, virkningen på honningbielarver, honningbienes atferd samt koloniens overlevelse 

og utvikling etter bruk av plantevernmiddelet under de planlagte bruksvilkårene. 

2.5.2.4.  Medlemsstatene skal vurdere sannsynligheten for at andre nytteleddyr enn honningbier eksponeres for 

plantevernmiddelet under de planlagte bruksvilkårene. Dersom denne sannsynligheten foreligger, skal de 

vurdere de dødelige og subletale virkningene som kan forventes for disse organismene, og reduksjonen i 

aktiviteten deres etter bruk av plantevernmiddelet i samsvar med de planlagte bruksvilkårene. 

Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

i) de særlige opplysningene om giftighet for honningbier og andre nytteleddyr fastsatt i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 544/2011 og resultatene av vurderingen av dem, 

ii) andre relevante opplysninger om det aktive stoffet, for eksempel: 

— løselighet i vann, 

— fordelingskoeffisienten oktanol/vann, 

— damptrykk, 

— fotokjemisk nedbrytingshastighet og nedbrytingsproduktenes identitet, 

— virkning (f.eks. regulering av insektvekst) 

iii) alle relevante opplysninger om plantevernmiddelet fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, 

for eksempel: 

— virkninger på andre nytteleddyr enn bier, 

— giftighet for honningbier,  
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— tilgjengelige data fra biologisk primærkartlegging, 

— høyeste dosering, 

— antall anvendelser og anvendelsestidspunkter, 

iv) eventuelt annen godkjent bruk av plantevernmidler som inneholder det samme aktive stoff eller som gir 

opphav til de samme restmengdene, i området der midlene planlegges brukt. 

2.5.2.5. Medlemsstatene skal vurdere sannsynligheten for at meitemark og andre makroorganismer i jord utenfor 

målgruppen eksponeres for plantevernmiddelet under de planlagte bruksvilkårene. Dersom denne sannsyn-

ligheten foreligger, skal de vurdere omfanget av de korttids- og langtidsrisikoene som kan forventes for disse 

organismene etter bruk av plantevernmiddelet i samsvar med de planlagte bruksvilkårene. 

a)  Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

i) de særlige opplysningene om det aktive stoffets giftighet for meitemarker og andre makro-

organismer i jord utenfor målgruppen fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 og 

resultatene av vurderingen av dem, 

ii) andre relevante opplysninger om det aktive stoffet, for eksempel: 

— løselighet i vann, 

— fordelingskoeffisienten oktanol/vann, 

— fordelingskoeffisient for adsorpsjon, 

— damptrykk, 

— hydrolysehastighet i forhold til pH og nedbrytingsproduktenes identitet, 

— fotokjemisk nedbrytingshastighet og nedbrytingsproduktenes identitet, 

— DT50 og DT90 for nedbryting i jorden, 

iii) alle relevante opplysninger om plantevernmiddelet fastsatt i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 545/2011, herunder opplysninger om virkninger på meitemarker og andre makroorganismer i 

jord utenfor målgruppen, 

iv) eventuelt annen godkjent bruk av plantevernmidler som inneholder det samme aktive stoff eller som 

gir opphav til de samme restmengdene, i området der midlene planlegges brukt. 

b)  Denne vurderingen skal omfatte: 

i) dødelige og subletale virkninger, 

ii) den beregnede korttids- og langtidskonsentrasjonen i miljøet, 

iii) en beregning av forholdet akutt giftighet /eksponering (definert som kvotienten av LC50 og forventet 

korttidskonsentrasjon i miljøet) og av langtidsgiftighet/eksponering (definert som kvotienten av 

NOEC og beregnet langtidskonsentrasjon i miljøet), 

iv) eventuelt bioakkumuleringen og restmengdenes persistens i meitemarker. 

2.5.2.6. Medlemsstatene skal, når vurderingen foretatt i henhold til nr. 2.5.1.1 ikke utelukker muligheten for at 

plantevernmiddelet trenger ned i jorden under de planlagte bruksvilkårene, vurdere virkningen på mikrobiell 

aktivitet, særlig nitrogen- og karbonmineraliseringen i jorden, etter bruk av plantevernmiddelet.  
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Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

i) alle relevante opplysninger om det aktive stoffet, herunder særlige opplysninger om virkningen på 

mikroorganismer i jord utenfor målgruppen fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 og 

resultatene av vurderingen av dem, 

ii) alle relevante opplysninger om plantevernmiddelet fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, 

herunder om virkningene på mikroorganismer i jord utenfor målgruppen, 

iii) eventuelt annen godkjent bruk av plantevernmidler som inneholder det samme aktive stoff eller som gir 

opphav til de samme restmengdene, i området der midlene planlegges brukt. 

iv) alle tilgjengelige opplysninger fra biologisk primærkartlegging. 

2.6. Analysemetoder 

Medlemsstatene skal vurdere analysemetodene som foreslås for kontroll etter registrering og for overvå-

kingsformål, for å fastsette: 

2.6.1.  for analyse av preparatet: 

arten og mengden aktive stoffer i plantevernmiddelet og eventuelt alle urenheter eller hjelpestoffer av 

toksikologisk, økotoksikologisk eller miljømessig betydning. 

Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

i) opplysningene om analysemetoder fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 og resultatene av 

vurderingen av dem, 

ii) opplysningene om analysemetoder fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, særlig: 

— de foreslåtte metodenes spesifisitet og linearitet, 

— betydningen av interferenser, 

— de foreslåtte metodenes presisjon (repeterbarhet i laboratoriet og reproduserbarhet ved flere 

laboratorier), 

iii) påvisnings- og bestemmelsesgrensen for de foreslåtte metodene med hensyn til urenheter. 

2.6.2.  for analyse av restmengder: 

restmengder av det aktive stoffet, metabolitter, nedbrytingsprodukter eller reaksjonsprodukter som dannes ved 

godkjent bruk av plantevernmiddelet og som er av toksikologisk, økotoksikologisk eller miljømessig 

betydning. 

Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

i) opplysningene om analysemetoder fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 og resultatene av 

vurderingen av dem, 

ii) opplysningene om analysemetoder fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, særlig: 

— de foreslåtte metodenes spesifisitet, 

— de foreslåtte metodenes presisjon (repeterbarhet i laboratoriet og reproduserbarhet ved flere 

laboratorier), 

— gjenfinningsgraden til de foreslåtte metodene ved relevante konsentrasjoner, 

iii) påvisningsgrensen for de foreslåtte metodene, 

iv) bestemmelsesgrensen for de foreslåtte metodene.  
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2.7. Fysiske og kjemiske egenskaper 

2.7.1.  Medlemsstatene skal vurdere det faktiske innholdet av aktivt stoff i plantevernmiddelet og dets stabilitet ved 

lagring. 

2.7.2.  Medlemsstatene skal vurdere de fysiske og kjemiske egenskapene til plantevernmiddelet, særlig: 

— dersom det finnes en egnet spesifikasjon fra FAO (De forente nasjoners organisasjon for ernæring og 

landbruk), de fysiske og kjemiske egenskapene som er omhandlet i nevnte spesifikasjon, 

— dersom det ikke finnes en egnet spesifikasjon fra FAO, alle relevante fysiske og kjemiske egenskaper til 

preparatet nevnt i håndboken «Manual on the development and use of FAO and WHO specifications for 

plant protection products». 

Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

i) opplysninger om de fysiske og kjemiske egenskapene til det aktive stoffet fastsatt i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 544/2011 og resultatene av vurderingen av dem, 

ii) opplysninger om de fysiske og kjemiske egenskapene til plantevernmiddelet fastsatt i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 545/2011. 

2.7.3.  Når den foreslåtte etiketten omfatter krav eller anbefalinger som gjelder bruk av plantevernmiddelet sammen 

med andre plantevernmidler eller hjelpestoffer som en tankblanding, skal det vurderes om produktene i 

blandingen er fysisk og kjemisk forenlige. 

C.  FRAMGANGSMÅTE FOR BESLUTNINGSTAKING 

1. Allmenne prinsipper 

1.1.  Medlemsstatene skal i relevante tilfeller pålegge vilkår eller restriksjoner for de godkjenninger de gir. Arten 

og omfanget av disse tiltakene skal velges på grunnlag av og passe til arten og omfanget av de nyttevirkninger 

og risikoer som kan ventes. 

1.2.  Medlemsstatene skal om nødvendig sikre at beslutninger som treffes med hensyn til å gi godkjenning, tar 

hensyn til de landbruksmessige, plantehelsemessige eller miljømessige forholdene (herunder klimatiske 

forhold) i området der middelet planlegges brukt. Disse hensynene kan føre til at det fastsettes særlige vilkår 

og restriksjoner for bruk, og om nødvendig til at det gis godkjenning for noen områder, men ikke for andre 

områder innenfor vedkommende medlemsstat. 

1.3.  Medlemsstatene skal sikre at de godkjente mengdene, uttrykt i doser og antall anvendelser, er de minste som 

er nødvendige for å oppnå den ønskede virkningen, selv om større mengder ikke ville innebære uakseptable 

risikoer for menneskers eller dyrs helse eller for miljøet. De godkjente mengdene skal fastsettes i samsvar 

med og passe til de landbruksmessige, plantehelsemessige eller miljømessige forholdene (herunder klimatiske 

forhold) i de ulike områdene som det gis godkjenninger for. Doser og antall anvendelser må imidlertid ikke gi 

opphav til uønskede virkninger, f.eks. utvikling av resistens. 

1.4.  Medlemsstatene skal sikre at prinsippene om integrert bekjempelse overholdes i beslutningene dersom 

middelet er ment å brukes under forhold der disse prinsippene er relevante. 

1.5.  Ettersom vurderingen bygger på data om et begrenset antall representative arter, skal medlemsstatene sikre at 

bruken av plantevernmidler ikke får langtidsfølger for mengden og mangfoldet av arter utenfor målgruppen. 

1.6.  Før medlemsstatene utsteder en godkjenning, skal de sikre at middelets etikett: 

— oppfyller kravene fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 547/2011(1), 

— også inneholder de opplysninger om vern av brukerne som kreves i EUs regelverk om vern av 

arbeidstakere, 

— særlig angir de vilkår og restriksjoner som gjelder for bruk av plantevernmiddelet som nevnt i nr. 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4 og 1.5 ovenfor.  

  

(1) EUT L 155 av 11.6.2011, s. 176. 
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Godkjenningen skal inneholde opplysningene nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(1) og i 

forordning (EU) nr. 547/2011. 

1.7.  Før medlemsstatene utsteder godkjenninger, skal de: 

a)  sikre at den foreslåtte emballasjen er i samsvar med bestemmelsene i direktiv 1999/45/EF, 

b)  sikre at: 

— framgangsmåtene for destruering av plantevernmiddelet, 

— framgangsmåtene for nøytralisering av skadevirkninger av middelet dersom det spres ved en ulykke, 

og 

— framgangsmåtene for dekontaminering og destruering av emballasjen 

er i samsvar med gjeldende bestemmelser. 

1.8.  Det skal gis godkjenning bare dersom alle kravene nevnt i avsnitt 2 er oppfylt. Imidlertid gjelder følgende: 

a)  Dersom ett eller flere av de særlige kravene for beslutning nevnt i nr. 2.1, 2.2, 2.3 eller 2.7 ikke er 

fullstendig oppfylt, skal det gis godkjenning bare dersom nytteverdien forbundet med bruken av 

plantevernmiddelet under de foreslåtte bruksvilkårene oppveier eventuelle skadevirkninger av bruken av 

dette. Eventuelle restriksjoner på bruken av middelet i tilknytning til manglende overholdelse av de 

tidligere nevnte kravene, skal angis på etiketten, og manglende overholdelse av kravene nevnt i nr. 2.7 

skal ikke hindre korrekt bruk av middelet. Denne nytteverdien kan bestå i: 

— fordeler ved og forenlighet med integrert bekjempelse eller økologisk landbruk, 

— å lette utarbeidingen av strategier for å gjøre risikoen for resistensutvikling minst mulig, 

— behovet for flere typer aktive stoffer eller biokjemiske virkemåter, f.eks. for bruk i strategier for å 

unngå for altfor rask nedbryting i jorden, 

— redusert risiko for brukere og forbrukere, 

— redusert miljøforurensning og redusert virkning på arter utenfor målgruppen. 

b)  Dersom kriteriene nevnt i nr. 2.6 ikke er oppfylt i sin helhet på grunn av vitenskapelige og tekniske 

begrensninger i eksisterende analysemetoder, skal det gis godkjenning for en begrenset periode dersom 

metodene som framlegges, viser seg å være tilfredsstillende for formålet. I slike tilfeller skal søkeren gis 

en frist til å utvikle og framlegge analysemetoder som er i samsvar med nevnte kriterier. Godkjenningen 

skal vurderes på ny ved utgangen av fristen: 

c)  dersom reproduserbarheten til de framlagte analysemetodene nevnt i nr. 2.6 bare er kontrollert i to 

laboratorier, skal det gis godkjenning for 1 år, slik at søkeren kan vise at disse metodene er 

reproduserbare i henhold til de avtalte kriteriene. 

1.9.  Dersom en godkjenning er gitt i samsvar med kravene fastsatt i dette vedlegg, kan medlemsstatene i henhold 

til artikkel 44 i forordning (EF) nr. 1107/2009: 

a)  dersom det er mulig og helst i nært samarbeid med søkeren, treffe tiltak for å bedre plantevernmiddelets 

ytelse, og/eller 

b)  dersom det er mulig og i nært samarbeid med søkeren, treffe tiltak for ytterligere å redusere 

eksponeringen som kan oppstå ved og etter bruk av plantevernmiddelet.  

  

(1) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1. 
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Medlemsstatene skal underrette søkerne om ethvert tiltak truffet i henhold til bokstav a) og b) og skal anmode 

søkerne om å framlegge eventuelle ytterligere data og opplysninger som er nødvendige for å vise ytelsen eller 

mulige risikoer som kan oppstå under de endrede vilkårene. 

2. Særskilte prinsipper 

De særskilte prinsippene får anvendelse uten at de allmenne prinsippene nevnt i avsnitt 1 berøres. 

2.1. Virkning 

2.1.1.  Dersom foreslått bruk omfatter anbefalinger om bekjempelse av eller vern mot organismer som ikke anses for 

å være skadelige på grunnlag av erfaring og vitenskapelig kunnskap tilegnet under normale 

landbruksmessige, plantehelsemessige eller miljømessige forhold (herunder klimatiske forhold) i området der 

middelet foreslås brukt, eller dersom andre tilsiktede virkninger ikke anses for å være nyttige under disse 

forholdene, skal det ikke gis godkjenning for slik bruk. 

2.1.2.  Nivået, forenligheten og varigheten av bekjempelse, vern eller andre tilsiktede virkninger skal tilsvare dem 

som bruken av et egnet referansemiddel vil gi. Dersom det ikke finnes et egnet referansemiddel, skal det 

kunne vises at plantevernmiddelet gir en registrerbar fordel med hensyn til nivå, forenlighet og varighet av 

bekjempelse, vern eller andre tilsiktede virkninger under de landbruksmessige, plantehelsemessige eller 

miljømessige forholdene (herunder klimatiske forhold) i området der middelet foreslås brukt. 

2.1.3.  Dersom det er relevant, skal økt utbytte og reduksjon av lagersvinn ved bruk av middelet kvantitativt og 

kvalitativt kunne sammenlignes med det som oppnås ved bruken av egnede referansemidler. Dersom det ikke 

finnes et egnet referansemiddel, skal det kunne vises at plantevernmiddelet gir en entydig, registrerbar 

kvantitativ og/eller kvalitativ fordel med hensyn til økt utbytte eller reduksjon av lagersvinn under de 

landbruksmessige, plantehelsemessige eller miljømessige forholdene (herunder klimatiske forhold) i området 

der middelet foreslås brukt. 

2.1.4.  Konklusjonene når det gjelder preparatets ytelse skal være gyldige for alle områder i medlemsstaten der det 

skal godkjennes, og for alle forhold der det foreslås brukt, med mindre det er spesifisert på den foreslåtte 

etiketten at preparatet er beregnet på bruk under visse særlig angitte forhold (f.eks. milde angrep fra skadedyr, 

ved særlige typer jord eller for særlige vekstvilkår). 

2.1.5.  Dersom den foreslåtte etiketten omfatter krav om at preparatet skal brukes sammen med andre bestemte 

plantevernmidler eller hjelpestoffer som en tankblanding, skal blandingen ha den tilsiktede virkning og være i 

samsvar med prinsippene nevnt i nr. 2.1.1–2.1.4. 

Dersom den foreslåtte etiketten omfatter anbefalinger om at preparatet skal brukes sammen med bestemte 

plantevernmidler eller hjelpestoffer som en tankblanding, skal medlemsstatene ikke godta anbefalingene med 

mindre de er begrunnet. 

2.2. Fravær av uakseptable virkninger på planter eller planteprodukter 

2.2.1.  Det skal ikke forekomme relevante giftvirkninger på behandlede planter eller planteprodukter med mindre 

den foreslåtte etiketten omfatter relevante bruksbegrensninger. 

2.2.2.  Ved innhøsting skal avlingen på grunn av giftvirkninger for planter ikke være mindre enn den avlingen som 

ville vært oppnådd uten bruk av plantevernmiddelet, med mindre denne reduksjonen oppveies av andre 

nyttevirkninger, f.eks. en kvalitetsøkning for behandlede planter eller planteprodukter. 

2.2.3.  Det skal ikke forekomme skadevirkninger på kvaliteten til behandlede planter eller planteprodukter med 

mindre det dreier seg om skadevirkninger ved bearbeidingen, og det på den foreslåtte etiketten særlig oppgis 

at preparatet ikke skal brukes på vekster som skal bearbeides. 

2.2.4.  Det skal ikke forekomme skadevirkninger, f.eks. virkninger på levedyktighet, spireevne, spiring, rotdanning 

og tilvekst, på behandlede planter eller planteprodukter som brukes til formering eller reproduksjon, med 

mindre det på den foreslåtte etiketten særlig oppgis at preparatet ikke bør brukes på planter eller 

planteprodukter som skal brukes til formering eller reproduksjon. 

2.2.5.  Det skal ikke forekomme uakseptable virkninger på etterfølgende vekster med mindre det på den foreslåtte 

etiketten særlig oppgis at bestemte vekster som kunne bli påvirket, ikke skal dyrkes etter de behandlede 

vekstene.  
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2.2.6. Det skal ikke forekomme uakseptable virkninger på nabovekster med mindre det på den foreslåtte etiketten 

særlig oppgis at preparatet ikke bør brukes dersom det samtidig dyrkes særlig følsomme nabovekster. 

2.2.7.  Dersom den foreslåtte etiketten omfatter krav om at preparatet skal brukes sammen med andre 

plantevernmidler eller hjelpestoffer som en tankblanding, skal blandingen være i samsvar med prinsippene 

nevnt i nr. 2.2.1–2.2.6. 

2.2.8.  De foreslåtte anvisninger for rengjøring av anvendelsesutstyret skal være både praktiske og effektive slik at 

de med letthet kan følges, og for å sikre at restmengder av plantevernmiddelet som senere kunne forårsake 

skade, fjernes. 

2.3. Virkning på virveldyr som skal bekjempes 

En godkjenning for et plantevernmiddel beregnet på bekjempelse av virveldyr, skal gis bare dersom: 

— døden inntreffer samtidig med tap av bevissthet, eller 

— døden inntreffer umiddelbart eller 

— vitale funksjoner reduseres gradvis uten åpenbare tegn på lidelse. 

For repellenter skal den tilsiktede virkningen oppnås uten unødvendig lidelse og smerte for dyrene i 

målgruppen. 

2.4. Virkning på menneskers eller dyrs helse 

2.4.1. V i r k n i n g  p å  m e n n e s k e r s  e l l e r  d y r s  h e l s e  s o m  s k y l d e s  p l a n t e v e r n m i d d e l e t  

2.4.1.1.  Det skal ikke gis godkjenning dersom omfanget av brukereksponering ved håndtering og bruk av 

plantevernmiddelet under de foreslåtte bruksvilkårene, herunder dosering og anvendelsesmetode, overstiger 

AOEL. 

Dessuten skal vilkårene i godkjenningen være i samsvar med grenseverdien som er fastsatt for det aktive 

stoffet og/eller toksikologisk relevante forbindelser i middelet i samsvar med rådsdirektiv 98/24/EF(1) og i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/EF(2). 

2.4.1.2.  Dersom de foreslåtte bruksvilkårene krever bruk av vernetøy og verneutstyr, skal det ikke gis godkjenning 

med mindre disse gjenstandene er effektive og i samsvar med de relevante EU-bestemmelsene og med letthet 

kan skaffes til veie av brukeren, og med mindre det er mulig å bruke dem under bruksforholdene for 

plantevernmiddelet, særlig med hensyn til de klimatiske forholdene. 

2.4.1.3.  Plantevernmidler som på grunn av bestemte egenskaper kan medføre en høy grad av risiko dersom de 

håndteres eller brukes feilaktig, skal omfattes av særlige restriksjoner på f.eks. emballasjestørrelse, type 

utforming, spredning, bruk eller bruksmåte. 

Dessuten skal plantevernmidler ikke godkjennes for bruk av ikke-yrkesbrukere, dersom de er klassifisert som:  

i) kategori 1 og 2 for akutt giftighet for enhver opptaksvei, forutsatt at anslått verdi for akutt giftighet 

(ATE) i middelet ikke overstiger 25 mg/kg kroppsvekt ved oral opptaksvei eller 0,25 mg/l/4 timer ved 

innånding av støv, tåke eller røyk. 

ii) STOT (én eksponering), kategori 1 (gjennom munnen), forutsatt at klassifiseringen skyldes forekomst 

av klassifiserte stoffer som viser betydelige, ikke-dødelige giftvirkninger ved veiledende verdier under 

25 mg/kg kroppsvekt, 

iii) STOT (én eksponering), kategori 1 (gjennom huden), forutsatt at klassifiseringen skyldes forekomst av 

klassifiserte stoffer som viser betydelige, ikke-dødelige giftvirkninger ved veiledende verdier under 

50 mg/kg kroppsvekt, 

iv) STOT (én eksponering), kategori 1 (innånding av gass/damp), forutsatt at klassifiseringen skyldes 

forekomst av klassifiserte stoffer som viser betydelige, ikke-dødelige giftvirkninger ved veiledende 

verdier under 0,5 mg/l/4 timer,  

  

(1) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11. 

(2) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 50. 
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v) STOT (én eksponering), kategori 1 (innånding av støv/tåke/røyk), forutsatt at klassifiseringen skyldes 

forekomst av klassifiserte stoffer som viser betydelige, ikke-dødelige giftvirkninger ved veiledende 

verdier under 0,25 mg/l/4 timer. 

2.4.1.4.  Sikkerhetsmessige venteperioder og gjeninntredelsesperioder eller andre forholdsregler må fastsettes slik at 

eksponeringen av personer i nærheten eller arbeidstakere som eksponeres for plantevernmiddelet etter 

anvendelse, ikke overstiger AEOL-nivåene fastsatt for det aktive stoffet eller toksikologisk relevante 

forbindelser i plantevernmiddelet eller de grenseverdiene som er fastsatt for disse forbindelsene i samsvar 

med EU-bestemmelsene nevnt i nr. 2.4.1.1. 

2.4.1.5.  Venteperioder og gjeninntredelsesperioder eller andre forholdsregler må fastsettes på en slik måte at det ikke 

oppstår skadevirkningen på dyr. 

2.4.1.6.  Venteperioder og gjeninntredelsesperioder eller andre forholdsregler som treffes for å sikre at AEOL-nivåer 

og grenseverdier overholdes, må være realistiske; om nødvendig skal det treffes særlige sikkerhetstiltak. 

2.4.2. Virk n in ge r  p å  m en n esk er s  e l l e r  d yr s  h e ls e  som sk yld es  r e s tmen gd er  

2.4.2.1.  Godkjenningene skal sikre at restmengder som oppstår, tilsvarer de minste mengdene av plantevernmiddelet 

som er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende grad av bekjempelse i samsvar med god landbrukspraksis, 

anvendt på en slik måte (herunder intervaller før innhøsting, tilbakeholdings- eller lagringsperioder) at 

restmengdene ved innhøsting, slakting eller etter lagring, reduseres til det minst mulige. 

2.4.2.2.  Dersom de nye forholdene som plantevernmiddelet skal brukes under, ikke tilsvarer dem som lå til grunn for 

en tidligere grenseverdi for restmengder, skal medlemsstatene utstede en godkjenning for plantevernmiddelet 

bare dersom søkeren kan dokumentere at anbefalt bruk ikke skal overstige grenseverdiene for restmengder 

fastsatt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005.(1) 

2.4.2.3.  Dersom det finnes en grenseverdi for restmengder skal medlemsstatene utstede en godkjenning for 

plantevernmiddelet bare dersom søkeren kan dokumentere at anbefalt bruk ikke fører til at grenseverdien 

overskrides, eller dersom det er fastsatt en ny grenseverdi for restmengder i henhold til forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

2.4.2.4.  I tilfellene nevnt i nr. 2.4.2.2 skal hver søknad om godkjenning ledsages av en risikovurdering som bygger på 

det verst tenkelige tilfelle av mulig eksponering av forbrukerne i den berørte medlemsstaten, på grunnlag av 

god landbrukspraksis. 

Idet det tas hensyn til all registrert bruk, skal den foreslåtte bruken ikke godkjennes dersom det best mulige 

anslag for eksponering gjennom kosten overstiger ADI. 

2.4.2.5.  Dersom restmengdenes art påvirkes under bearbeiding, kan det være behov for å utføre en egen 

risikovurdering i henhold til vilkårene fastsatt i nr. 2.4.2.4. 

2.4.2.6. Dersom de behandlede plantene eller planteproduktene er beregnet til fôrvarer, skal forekomst av restmengder 

ikke ha noen skadevirkning på dyrs helse. 

2.5. Miljøvirkning 

2.5.1. S k j e b n e  o g  s p r e d n i n g  i  m i l j ø e t  

2.5.1.1.  Det skal ikke gis godkjenning dersom det aktive stoffet og metabolitter, nedbrytingsprodukter og 

reaksjonsprodukter som er av toksikologisk, økotoksikologisk eller miljømessig betydning, etter bruk av 

plantevernmiddelet under de foreslåtte bruksvilkårene: 

— i feltforsøk holder seg i jorden i mer enn 1 år (dvs. DT90 > 1 år og DT50 > 3 måneder), eller 

— i laboratorieforsøk danner ikke-ekstraherbare restmengder som etter 100 dager tilsvarer mer enn 70 % av 

den opprinnelige dosen med en mineraliseringshastighet på mindre enn 5 % i løpet av 100 dager,  

  

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 
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med mindre det er vitenskapelig dokumentert at det under feltforhold ikke skjer noen akkumulering i jord av 

et slikt omfang at det forekommer uakseptable restmengder i etterfølgende vekster, og/eller at det oppstår 

uakseptable giftvirkninger for planter på etterfølgende vekster og/eller at det oppstår en uakseptabel 

miljøvirkning, i samsvar med de relevante kravene fastsatt i nr. 2.5.1.2, 2.5.1.3, 2.5.1.4 og 2.5.2. 

2.5.1.2.  Det skal ikke gis godkjenning dersom konsentrasjonen av det aktive stoffet eller av relevante metabolitter, 

nedbrytingsprodukter eller reaksjonsprodukter i grunnvann kan forventes å overstige, som et resultat av bruk 

av plantevernmiddelet under de foreslåtte bruksvilkårene, den laveste av følgende grenseverdier: 

i) største tillatte konsentrasjon fastsatt ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/118/EF(1), eller 

ii) den største konsentrasjonen fastsatt ved godkjenningen av det aktive stoffet i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1107/2009, på grunnlag av relevante data, særlig toksikologiske data, eller dersom denne 

konsentrasjonen ikke er fastsatt, konsentrasjonen som tilsvarer en tidel av ADI som ble fastsatt da det 

aktive stoffet ble godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009, 

med mindre det er vitenskapelig påvist at den laveste konsentrasjonen ikke overstiges under relevante 

feltforhold. 

2.5.1.3.  Det skal ikke gis godkjenning dersom konsentrasjonen av det aktive stoffet eller av relevante metabolitter, 

nedbrytingsprodukter eller reaksjonsprodukter som kan forventes å forekomme etter bruk av 

plantevernmiddelet under de foreslåtte bruksvilkårene i overflatevann: 

— overstiger konsentrasjonene ovenfor i de tilfeller drikkevannskvaliteten fastsatt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF(2) er truet, når overflatevannet i eller fra området der 

middelet planlegges brukt, er beregnet på uttak av drikkevann eller 

— har en virkning som anses som uakseptabel på arter utenfor målgruppen, herunder dyr, i henhold til de 

relevante kravene fastsatt i nr. 2.5.2. 

De foreslåtte bruksanvisningene for plantevernmiddelet, herunder rengjøringsmetodene for anvendelses-

utstyret, skal være slik at sannsynligheten for utilsiktet forurensning av overflatevann reduseres til et 

minstemål. 

2.5.1.4.  Det skal ikke gis godkjenning dersom den luftbårne konsentrasjonen av det aktive stoffet under de foreslåtte 

bruksvilkårene fører til at enten AEOL eller grenseverdiene for brukere, personer i nærheten eller 

arbeidstakere, som nevnt i nr. 2.4.1, overskrides. 

2.5.2. V i r k n i n g e r  p å  a r t e r  u t e n f o r  m å l g r u p p e n  

2.5.2.1.  Dersom det er mulighet for at fugler og andre landvirveldyr utenfor målgruppen eksponeres, skal det ikke gis 

godkjenning dersom: 

— forholdet akutt giftighet og korttidsgiftighet / eksponering av fugler og andre landvirveldyr utenfor 

målgruppen er mindre enn 10 på grunnlag av LD50, eller forholdet langtidsgiftighet/eksponering er 

mindre enn 5, med mindre det gjennom en egnet risikovurdering fastslås at det ved feltforhold ikke 

oppstår noen uakseptabel virkning etter bruk av plantevernmiddelet i samsvar med de foreslåtte 

bruksvilkårene, 

— bioakkumuleringsfaktoren (BCF, knyttet til fettvev) er større enn 1, med mindre det gjennom en egnet 

risikovurdering slås klart fast ved feltforsøk at det ikke oppstår noen uakseptabel virkning – direkte eller 

indirekte – etter bruk av plantevernmiddelet i samsvar med de foreslåtte bruksvilkårene. 

2.5.2.2.  Dersom det er mulighet for at vannorganismer eksponeres, skal det ikke gis godkjenning dersom: 

— forholdet mellom giftighet og eksponering for fisk og dafnier er mindre enn 100 for akutt eksponering og 

mindre enn 10 for langtidseksponering, eller 

— forholdet mellom algeveksthemming og eksponering er mindre enn 10, eller 

  

(1) EUT L 372 av 27.12.2006, s. 19. 

(2) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. 
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— høyeste bioakkumuleringsfaktor (BCF) er større enn 1 000 for plantevernmidler som inneholder aktive 

stoffer som er biologisk lett nedbrytbare eller større enn 100 for dem som ikke er lett nedbrytbare, 

med mindre det gjennom en egnet risikovurdering klart fastslås ved feltforsøk at det ikke oppstår noen 

uakseptabel virkning – direkte eller indirekte – på de eksponerte artenes (predatorer) levedyktighet etter bruk 

av plantevernmiddelet i samsvar med de foreslåtte bruksvilkårene. 

2.5.2.3.  Dersom det er mulighet for at honningbier eksponeres, skal det ikke gis godkjenning dersom farekvotientene 

for oral- eller kontakteksponering av honningbier er mer enn 50, med mindre det gjennom en egnet 

risikovurdering klart fastslås ved feltforsøk at det ikke oppstår noen uakseptabel virkning på honning-

bielarver, honningbienes atferd eller koloniens overlevelse og utvikling etter bruk av plantevernmiddelet 

under de foreslåtte bruksvilkårene. 

2.5.2.4.  Dersom det er mulighet for at andre nyttedyr enn honningbier eksponeres, skal det ikke gis godkjenning 

dersom mer enn 30 % av forsøksorganismene påvirkes i dødelige eller subletale laboratorieforsøk foretatt 

med største foreslåtte dosering, med mindre det gjennom en egnet risikovurdering klart fastslås ved feltforsøk 

at det ikke oppstår noen uakseptabel virkning på disse organismene etter bruk av plantevernmiddelet i 

samsvar med de foreslåtte bruksvilkårene. Alle angivelser om selektivitet og forslag om bruk i integrert 

skadedyrbekjempelse skal underbygges av relevante data. 

2.5.2.5.  Dersom det er mulighet for at meitemarker eksponeres, skal det ikke gis godkjenning dersom forholdet 

mellom akutt giftighet og eksponering er mindre enn 10, eller forholdet mellom langtidsgiftighet og 

eksponering er mindre enn 5, med mindre det gjennom en egnet risikovurdering klart fastslås ved feltforsøk at 

meitemarkpopulasjonene ikke utsettes for risiko etter bruk av plantevernmiddelet i samsvar med de foreslåtte 

bruksvilkårene. 

2.5.2.6. Dersom det er mulighet for at mikroorganismer i jord utenfor målgruppen eksponeres, skal det ikke gis 

godkjenning dersom nitrogen- eller karbonmineraliseringen, i laboratorieforsøk, påvirkes med mer enn 25 % 

etter 100 døgn, med mindre det gjennom en egnet risikovurdering klart fastslås ved feltforsøk at det ikke 

oppstår noen uakseptabel virkning på den mikrobielle aktiviteten etter bruk av plantevernmiddelet i samsvar 

med de foreslåtte bruksvilkårene, idet det tas hensyn til mikroorganismenes formeringsevne. 

2.6. Analysemetoder 

De foreslåtte metodene skal være i samsvar med det nåværende utviklingstrinn i teknikken. Følgende kriterier 

må være oppfylt for at analysemetodene som foreslås for kontroll etter registrering og for overvåking skal 

kunne valideres: 

2.6.1.  for analyse av preparatet: 

metoden skal kunne gjøre det mulig å fastsette og identifisere det/de aktive stoffet/stoffene og eventuelle 

urenheter og hjelpestoffer av toksikologisk, økotoksikologisk eller miljømessig betydning, 

2.6.2.  for analyse av restmengder: 

i) metoden skal kunne gjøre det mulig å fastsette og bekrefte restmengder av toksikologisk, 

økotoksikologisk eller miljømessig betydning, 

ii) den gjennomsnittlige gjenfinningsgraden skal være mellom 70 % og 110 %, med et relativt 

standardavvik på ≤ 20 %, 

iii) repeterbarheten skal være mindre enn følgende verdier for restmengder i næringsmidler: 

Verdi for restmengde 

mg/kg 

Avvik 

mg/kg 

Avvik 

i % 

0,01 0,005 50 

0,1 0,025 25 

1 0,125 12,5 

> 1  12,5 

Mellomliggende verdier skal fastsettes ved interpolasjon fra et log-log-diagram,  
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iv) reproduserbarheten må være mindre enn følgende verdier for restmengder i næringsmidler: 

Verdi for restmengde 

mg/kg 

Avvik 

mg/kg 

Avvik 

i % 

0,01 0,01 100 

0,1 0,05 50 

1 0,25 25 

> 1  25 

Mellomliggende verdier skal fastsettes ved interpolasjon fra et log-log-diagram, 

v) ved analyse av restmengder i behandlede planter, planteprodukter, næringsmidler, fôrvarer eller 

produkter av animalsk opprinnelse må de foreslåtte metodenes følsomhet oppfylle følgende kriterier, 

unntatt der grenseverdiene for restmengder eller de foreslåtte grenseverdiene for restmengder ligger ved 

bestemmelsesgrensen, 

Bestemmelsesgrensen i forhold til de foreslåtte provisoriske grenseverdier for restmengder eller EUs 

grenseverdier for restmengder: 

Grenseverdi for restmengde 

(mg/kg) 

Bestemmelsesgrense 

(mg/kg) 

> 0,5 0,1 

0,5 – 0,05 0,1 – 0,02 

< 0,05 LMR × 0,5 

2.7. Fysiske og kjemiske egenskaper 

2.7.1.  Dersom det finnes en egnet FAO-spesifikasjon, skal denne spesifikasjonen oppfylles. 

2.7.2.  Dersom det ikke finnes en egnet FAO-spesifikasjon, skal middelets fysiske og kjemiske egenskaper oppfylle 

følgende krav: 

a)  Kjemiske egenskaper: 

I løpet av holdbarhetstiden skal forskjellen mellom oppgitt og faktisk innhold av det aktive stoffet i 

plantevernmiddelet ikke overskride følgende verdier: 

Oppgitt innhold i g/kg eller g/l ved 20 °C Toleranse 

inntil 25 ± 15 % homogen utforming 

± 25 % ikke-homogen utforming 

over 25, inntil 100 ± 10 % 

over 100, inntil 250 ± 6 % 

over 250, inntil 500 ± 5 % 

over 500 ± 25 g/kg eller ± 25 g/l 

b)  Fysiske egenskaper: 

Plantevernmiddelet skal oppfylle de fysiske kriteriene (herunder lagringsstabilitet) angitt for den aktuelle 

typen utforming i håndboken «Manual on the development and use of FAO and WHO specifications for 

plant protection products». 

2.7.3.  Dersom den foreslåtte etiketten omfatter krav eller anbefalinger om bruk av stoffblandingen sammen med 

andre plantevernmidler eller hjelpestoffer som en tankblanding, og/eller dersom den foreslåtte etiketten 

omfatter angivelser som gjelder stoffblandingens forenlighet med andre plantevernmidler som en 

tankblanding, skal disse midlene eller hjelpestoffene være fysisk og kjemisk forenlige i tankblandingen. 
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DEL II 

Ensartede prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler som inneholder mikroorganismer 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

A. INNLEDNING 

B.  VURDERING 

1.  Allmenne prinsipper 

2.  Særskilte prinsipper 

2.1.  Identitet 

2.1.1.  Identiteten til mikroorganismen i plantevernmiddelet 

2.1.2.  Plantevernmiddelets identitet 

2.2.  Biologiske, fysiske, kjemiske og tekniske egenskaper 

2.2.1.  Mikroorganismens biologiske egenskaper i plantevernmiddelet 

2.2.2.  Plantevernmiddelets fysiske, kjemiske og tekniske egenskaper 

2.3.  Ytterligere opplysninger 

2.3.1.  Kvalitetskontroll av produksjonen av mikroorganismen i plantevernmiddelet 

2.3.2.  Kvalitetskontroll av plantevernmiddelet 

2.4.  Virkning 

2.5.  Metoder for identifikasjon/påvisning og mengdebestemmelse 

2.5.1. Analysemetoder for plantevernmiddelet 

2.5.2.  Analysemetoder for bestemmelse av restmengder 

2.6. Virkning på menneskers og dyrs helse 

2.6.1.  Virkninger på menneskers eller dyrs helse som skyldes plantevernmiddelet 

2.6.2.  Virkninger på menneskers eller dyrs helse som skyldes restmengder 

2.7.  Skjebne og atferd i miljøet 

2.8.  Virkninger på og eksponering av organismer utenfor målgruppen 

2.9.  Konklusjoner og forslag 

C.  FRAMGANGSMÅTE FOR BESLUTNINGSTAKING 

1.  Allmenne prinsipper 

2.  Særskilte prinsipper 

2.1.  Identitet 

2.2.  Biologiske og tekniske egenskaper 

2.3.  Ytterligere opplysninger 

2.4.  Virkning 

2.5.  Metoder for identifikasjon/påvisning og mengdebestemmelse 

2.6. Virkning på menneskers og dyrs helse 

2.6.1. Virkninger på menneskers og dyrs helse som skyldes plantevernmiddelet 

2.6.2.  Virkninger på menneskers og dyrs helse som skyldes restmengder 

2.7.  Skjebne og atferd i miljøet 

2.8.  Virkninger på organismer utenfor målgruppen  
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A. INNLEDNING 

1.  Prinsippene fastsatt i del II tar sikte på å sikre at vurderinger og beslutninger i forbindelse med godkjenning 

av plantevernmidler, forutsatt at de er mikrobielle plantevernmidler, fører til at kravene i artikkel 29 nr. 1 

bokstav e) sammenholdt med artikkel 4 nr. 3 og artikkel 29 bokstav f), g) og h) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 anvendes av alle medlemsstater på et høyt nivå for vern av menneskers og dyrs helse og av 

miljøet. 

2.  Ved vurdering av søknader og tildeling av godkjenninger skal medlemsstatene: 

a) — sikre at dokumentasjonen om mikrobielle plantevernmidler er i samsvar med kravene i del B i 

vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 545/2011, senest på tidspunktet for avslutning av 

vurderingen med sikte på å treffe beslutning, eventuelt uten at artikkel 33, 34 og 59 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 berøres, 

— sikre at de framlagte dataene er akseptable med hensyn til mengde, kvalitet, konsekvens og 

pålitelighet, samt at de er tilstrekkelige til at det kan foretas en forsvarlig vurdering av dokumenta-

sjonen, 

— eventuelt foreta en vurdering av de begrunnelser søkeren har gitt for at visse data ikke er framlagt, 

b)  ta hensyn til dataene nevnt i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 om det aktive stoffet som 

består av mikroorganismer (herunder virus) i plantevernmidler som er framlagt med sikte på godkjenning 

av den aktuelle mikroorganismen som aktivt stoff i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, og 

resultatene av vurderingen av disse dataene, eventuelt uten at artikkel 33 nr. 3 og artikkel 34 og 59 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 berøres, 

c)  ta hensyn til andre relevante tekniske eller vitenskapelige opplysninger som de med rimelighet kan ventes 

å ha tilgang til med hensyn til ytelsen til eller mulige skadevirkninger av plantevernmiddelet, dets 

bestanddeler eller dets metabolitter/toksiner. 

3.  Når det i de særskilte prinsippene for vurdering vises til data i del B i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 544/2011, skal dette forstås som dataene nevnt i nr. 2 bokstav b). 

4.  Dersom de framlagte dataene og opplysningene er tilstrekkelige til at vurderingen kan gjennomføres for ett av 

de foreslåtte bruksområdene, skal søknaden vurderes og en beslutning treffes for nevnte bruksområde. 

Idet det tas hensyn til de framlagte begrunnelsene, eventuelt støttet av senere klargjørende opplysninger, skal 

medlemsstatene avvise søknader dersom manglende data gjør det umulig å fullføre vurderingen og treffe en 

pålitelig beslutning for minst ett av de foreslåtte bruksområdene. 

5.  Under vurderings- og beslutningsprosessen skal medlemsstaten samarbeide med søkerne for raskt å løse 

ethvert spørsmål i forbindelse med dokumentasjonen, eller for å fastslå på et tidlig tidspunkt hvilke ytterligere 

undersøkelser som er nødvendige for å gi en forsvarlig vurdering av dokumentasjonen, eller for å endre 

foreslåtte bruksvilkår for plantevernmiddelet eller modifisere middelets art eller sammensetning, for å sikre at 

kravene i dette vedlegg eller i forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylles i sin helhet. 

Medlemsstatene skal vanligvis komme fram til en grunngitt beslutning innen tolv måneder etter å ha mottatt 

en teknisk fullstendig dokumentasjon. Med fullstendig teknisk dokumentasjon menes dokumentasjon som 

oppfyller alle krav i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011. 

6.  De avgjørelser som vedkommende myndigheter i medlemsstatene foretar under vurderings- og beslutnings-

prosessen, skal bygge på vitenskapelige prinsipper, som fortrinnsvis er internasjonalt anerkjent, og på råd fra 

sakkyndige. 

7.  Et mikrobielt plantevernmiddel kan inneholde levedyktige og ikke-levedyktige mikroorganismer (herunder 

virus) og stoffer som er nødvendige for utformingen. Det kan også inneholde relevante metabolitter/toksiner 

som dannes under veksten, restmengder av vekstmediet og mikrobielle forurensende stoffer. Mikro-

organismen, relevante metabolitter/toksiner og plantevernmiddelet med restmengder av vekstmediet og 

mikrobielle forurensende stoffer skal alle vurderes.  
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8.  Medlemsstatene skal ta hensyn til retningslinjene som er registrert i Den faste komité for næringsmid-

delkjeden og dyrehelsen. 

9.  For genmodifiserte mikroorganismer skal det tas hensyn til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF(1). 

Vurderingen som gjennomføres på grunnlag av nevnte direktiv, skal framlegges og tas hensyn til. 

10. Definisjoner og forklaringer på mikrobiologiske betegnelser: 

Antibiose: Et forhold mellom to eller flere arter der én art skades aktivt (f.eks. ved at den skadende arten 

produserer toksiner). 

Antigen: Et stoff som ved kontakt med spesielle celler forårsaker en sensibilisering og/eller immunrespons 

etter en latensperiode (dager eller uker), og som påviselig reagerer ved å danne antistoffer og/eller 

immunceller hos det sensibiliserte objektet in vivo eller in vitro. 

Antimikrobielt stoff: Antimikrobielle stoffer er naturlige, halvsyntetiske eller syntetiske stoffer som viser 

antimikrobiell aktivitet (dreper eller hemmer veksten av mikroorganismer). 

Betegnelsen «antimikrobielle stoffer» omfatter: 

— antibiotika, det vil si stoffer som er framstilt av eller avledet av mikroorganismer, og 

— koksidiostatika, det vil si stoffer som er aktive mot koksidier, encellede parasittiske protozoer. 

KDE: Kolonidannende enhet; en eller flere celler som utvikler seg til en enkelt synlig koloni. 

Kolonisering: En mikroorganismes formering og persistens i et miljø, for eksempel utenpå kroppen (huden) 

eller inne i kroppen (tarmer, lunger). For at det skal kunne kalles kolonisering, må mikroorganismens 

persistens i et bestemt organ vare lengre enn forventet i dette organet. Populasjonen av mikroorganismer kan 

reduseres, men i et lavere tempo enn vanlig utskilling; det kan være en stabil populasjon, eller det kan være en 

populasjon i vekst. Kolonisering kan være knyttet til både uskadelige og funksjonelle mikroorganismer og til 

sykdomsframkallende mikroorganismer. «Kolonisering» sier ikke nødvendigvis noe om virkninger. 

Økologisk nisje: Det spesielle miljøet som en art lever i, herunder den plassen arten rent fysisk opptar, og den 

funksjonen som arten har i samfunnet eller økosystemet. 

Vert: Et dyr (herunder mennesker) eller en plante som huser eller gir næring til en annen organisme (parasitt). 

Vertsspesifisitet: Omfanget av ulike vertsarter som kan koloniseres av en mikrobeart eller mikrobestamme. 

En vertsspesifikk mikroorganisme koloniserer eller har skadevirkninger på bare én eller noen få ulike 

vertsarter. En ikke-vertsspesifikk mikroorganisme kan kolonisere eller har skadevirkninger på et stort antall 

ulike vertsarter. 

Infeksjon: Når en sykdomsframkallende mikroorganisme innføres eller trenger inn i en mottakelig vert uten at 

dette nødvendigvis har patologiske virkninger eller framkaller sykdom. Organismen må trenge inn i verten, 

vanligvis i cellene, og være i stand til å formere seg og danne nye infeksiøse enheter. Alene inntak av en 

sykdomsframkallende organisme medfører ikke infeksjon. 

Infeksiøs: Som er i stand til å overføre en infeksjon. 

Smittsomhet: De egenskapene ved en mikroorganisme som gjør at den kan infisere en mottakelig vert. 

Angrep: En mikroorganismes inntrenging i vertsorganismen (f.eks. direkte penetrering av hinnen, epitelceller 

i tarmen osv.). «Primær angrepsevne» er en egenskap ved sykdomsframkallende mikroorganismer. 

Formering: En mikroorganismes evne til å reprodusere og mangfoldiggjøre seg under en infeksjon. 

Mykotoksin: Et sopptoksin. 

Ikke-levedyktig mikroorganisme: En mikroorganisme som ikke er i stand til å formere seg eller overføre 

genmateriale. 

Ikke-levedyktig restmengde: En restmengde som ikke er i stand til å formere seg eller overføre genmateriale.  

  

(1) EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1. 
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Sykdomsframkallende evne: En mikroorganismes evne til å framkalle sykdom og/eller påføre skade på 

verten. Mange sykdomsframkallende organismer framkaller sykdom gjennom en kombinasjon av i) giftighet 

og angrepsevne eller ii) giftighet og koloniseringsevne. Visse angripende sykdomsframkallende organismer 

framkaller imidlertid sykdom som er en følge av en unormal reaksjon i vertens immunforsvar. 

Symbiose: En type interaksjon mellom organismer der en organisme lever i nært samliv med en annen til 

nytte for begge organismer. 

Levedyktig mikroorganisme: En mikroorganisme som er i stand til å formere seg eller overføre genmateriale. 

Levedyktig restmengde: En restmengde som er i stand til å formere seg eller overføre genmateriale. 

Viroid: Gruppe av smittsomme agenser som består av en kort RNA-streng uten forbindelse til protein. RNA-

et koder ikke for proteiner og oversettes ikke; det replikeres av vertscellens enzymer. Viroider er kjent for å 

forårsake flere plantesykdommer. 

Virulens: Uttrykk for hvilken grad av sykdomsframkallende evne en mikroorganisme har som angitt ved 

sykdommens alvorlighetsgrad. Mål for den dosen (mengde podestoff) som trengs for å forårsake en bestemt 

grad sykdomsframkallende evne. Den måles eksperimentelt i form av den dosen som fører til at halvparten av 

dyrene i en forsøksgruppe dør (LD50) eller blir smittet (ID50). 

B.  VURDERING 

Formålet med en vurdering er, på et vitenskapelig grunnlag og til det er høstet ytterligere erfaring i praksis, å 

identifisere og vurdere de mulige skadevirkningene på mennesker og dyrs helse og miljøet av å bruke et 

mikrobielt plantevernmiddel. Vurderingen skal også foretas for å fastslå behovet for risikohåndteringstiltak og 

for å fastsette og anbefale egnede tiltak. 

På grunn av mikroorganismenes evne til å formere seg, er det en klar forskjell mellom kjemiske 

plantevernmidler og mikroorganismer som brukes som plantevernmidler. De farene som oppstår, er ikke 

nødvendigvis av samme art som farene ved kjemiske plantevernmidler, særlig med hensyn til 

mikroorganismenes evne til persistens og til å formere seg i forskjellige miljøer. Dessuten består 

mikroorganismer av en lang rekke forskjellige organismer med hver sine helt spesielle særtrekk. Disse 

forskjellene mellom mikroorganismene må det tas hensyn til ved vurderingen. 

Mikroorganismen i plantevernmiddelet skal ideelt sett fungere som en cellefabrikk som arbeider direkte på 

stedet der målorganismen gjør skade. Derfor er forståelsen av virkemåten et sentralt ledd i 

vurderingsprosessen. 

Mikroorganismer kan produsere en rekke ulike metabolitter (f.eks. bakterietoksiner eller mykotoksiner). 

Mange av disse kan ha toksikologisk betydning, og én eller flere av dem kan inngå i plantevernmiddelets 

virkemåte. Særtrekkene og identiteten til relevante metabolitter må vurderes, og giftigheten til disse 

metabolittene må undersøkes. Opplysninger om produksjon og/eller relevans av metabolitter kan utledes av: 

a)  giftighetsundersøkelser, 

b)  mikroorganismens biologiske egenskaper, 

c)  forholdet til kjente organismer som framkaller sykdom hos planter, dyr eller mennesker, 

d)  virkemåte, 

e)  analysemetoder. 

På grunnlag av disse opplysningene kan metabolitter anses å være potensielt relevante. En mulig eksponering 

for disse metabolittene må derfor vurderes med sikte på å bestemme om de er relevante. 

1. Allmenne prinsipper 

1.1.  Medlemsstatene skal på grunnlag av nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap vurdere opplysningene 

som er framlagt i samsvar med kravene i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 og del B i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, særlig: 

a)  identifisere farer som oppstår, vurdere farenes betydning og bedømme sannsynlig risiko for mennesker, 

dyr eller miljøet, og  



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/393 

 

b)  vurdere plantevernmiddelets ytelse og fytotoksisitet/sykdomsframkallende evne for hver bruk som det 

søkes om godkjenning for. 

1.2. Dersom det ikke finnes standardiserte forsøksmetoder, skal kvaliteten og metodikken til de beskrevne 

metodene vurderes, og i den grad det er mulig, skal følgende parametrer vurderes: 

relevans, representativitet, følsomhet, spesifisitet, reproduserbarhet, validering utført ved flere laboratorier, 

forutsigbarhet. 

1.3.  Ved fortolkningen av vurderingsresultatene skal medlemsstatene ta hensyn til mulige usikkerhetsfaktorer i 

opplysningene som er framkommet under vurderingen, for å sikre at risikoen for ikke å oppdage 

skadevirkninger eller for å undervurdere deres betydning blir minst mulig. Beslutningsprosessen skal 

undersøkes for å klarlegge kritiske punkter eller enkeltstående data som vil kunne medføre feilaktig 

risikoklassifisering dersom det foreligger usikkerhet om dem. 

Den første vurderingen skal bygge på de data og anslag som best gjenspeiler de realistiske bruksvilkårene for 

plantevernmiddelet. Det skal deretter foretas en ny vurdering der det tas hensyn til mulige usikkerhetsfaktorer 

i de kritiske dataene og et spekter av bruksvilkår som kan ventes å oppstå og som gir en realistisk holdning til 

det verst tenkelige tilfelle, for å avgjøre om resultatet av den første vurderingen kunne ha vært betydelig 

annerledes. 

1.4.  Medlemsstatene skal vurdere hvert enkelt mikrobielle plantevernmiddel som det er søkt om godkjenning for i 

den berørte medlemsstaten — det kan tas hensyn til opplysningene som er vurdert for mikroorganismen. 

Medlemsstatene skal ta hensyn til at eventuelle hjelpestoffer vil kunne innvirke på plantevernmiddelets 

egenskaper sett i forhold til mikroorganismen. 

1.5.  Ved vurdering av søknader og innvilging av godkjenninger skal medlemsstatene vurdere de foreslåtte 

praktiske bruksvilkårene, særlig bruksformål, dose, anvendelsesmetode, -hyppighet og -tidspunkter samt 

plantevernmiddelets art og sammensetning. Dersom det er mulig, skal medlemsstatene også ta hensyn til 

prinsippene for integrert skadedyrbekjempelse. 

1.6.  Ved vurderingen skal medlemsstatene ta hensyn til de landbruksmessige, plantehelsemessige og miljømessige 

forholdene (herunder klimatiske forhold) i området der middelet skal brukes. 

1.7.  Dersom det i de særskilte prinsippene i avsnitt 2 er fastsatt at det skal brukes beregningsmodeller ved 

vurderingen av et plantevernmiddel, skal disse modellene: 

a)  gi et best mulig anslag over alle relevante prosesser som inngår, ved at det tas hensyn til realistiske 

parametrer og hypoteser, 

b)  gjennomgå en vurdering som nevnt i nr. 1.3, 

c)  være pålitelig validert med målinger foretatt under forhold som er relevante for bruken av modellen, 

d)  være relevante for forholdene i området der middelet skal brukes, 

e)  underbygges av nærmere opplysninger om hvordan det framlagte anslaget beregnes i modellen, og 

redegjørelser for alle inndata til modellen og nærmere opplysninger om hvordan man er kommet fram til 

dem. 

1.8.  Kravene til data, som er angitt i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 og del B i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 545/2011, inneholder retningslinjer for hvor og hvordan visse opplysninger skal 

framlegges samt framgangsmåter som skal følges ved utarbeiding og vurdering av dokumentasjonen. Disse 

retningslinjene skal følges. 

2. Særskilte prinsipper 

Medlemsstatene skal ved vurderingen av dataene og opplysningene framlagt til støtte for søknadene, anvende 

følgende prinsipper, uten at de allmenne prinsippene beskrevet i avsnitt 1 berøres: 

2.1. Identitet 

2.1.1.  I d e n t i t e t e n  t i l  m i k r o o r g a n i s m e n  i  p l a n t e v e r n m i d d e l e t  

Mikroorganismens identitet skal fastslås entydig. Det skal sikres at de relevante data som er nødvendige for å 

kontrollere identiteten til mikroorganismen i plantevernmiddelet på stammenivå, blir framlagt.  
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Identiteten til mikroorganismen skal vurderes på stammenivå. Dersom mikroorganismen er en mutant eller en 

genmodifisert mikroorganisme(1), skal de særlige forskjellene mellom denne og andre stammer av samme art 

registreres. Eventuelle hvilestadier skal registreres. 

Det skal kontrolleres at stammen er deponert i en internasjonalt anerkjent kultursamling. 

2.1.2. P l a n t e v e r n m i d d e l e t s  i d e n t i t e t  

Medlemsstatene skal vurdere de framlagte utførlige kvantitative og kvalitative opplysningene om plantevern-

middelets sammensetning, herunder det som angår mikroorganismen (se ovenfor), relevante metabolitter/ 

toksiner, restmengder av vekstmediet, hjelpestoffer og eventuelle mikrobielle forurensende stoffer. 

2.2. Biologiske, fysiske, kjemiske og tekniske egenskaper 

2.2.1. M i k r o o r g a n i s m e n s  b i o l o g i s k e  e g e n s k a p e r  i  p l a n t e v e r n m i d d e l e t  

2.2.1.1.  Stammens opprinnelse, og dersom det er relevant, habitat, herunder opplysninger om naturlige 

bakgrunnsnivåer, livssyklus samt muligheter for overlevelse, kolonisering, reproduksjon og spredning skal 

vurderes. Spredningen av mikroorganismer som forekommer natulig, bør etter en kort vekstperiode utjevnes 

til et nivå som tilsvarer bakgrunnsnivået for mikroorganismer. 

2.2.1.2.  Mikroorganismenes evne til å tilpasse seg miljøet skal vurderes. Medlemsstatene skal særlig ta hensyn til 

følgende prinsipper: 

a)  avhengig av forholdene (f.eks. tilgjengeligheten av substrater for vekst og metabolisme) kan visse 

fenotypiske kjennetegn hos mikroorganismer komme til uttrykk eller ikke komme til uttrykk, 

b)  de mikrobestammene som er best tilpasset miljøet, er bedre i stand til å overleve og formere seg enn 

stammer som ikke er tilpasset. Tilpassede stammer har en selektiv fordel og kan være i overtall i 

populasjonen etter et visst antall generasjoner, 

c)  mikroorganismenes forholdsvis høye formeringstempo fører til høy mutasjonsfrekvens. Dersom en 

mutasjon øker overlevelsesmulighetene i miljøet, kan den mutante stammen bli dominerende, 

d)  særlig virusenes egenskaper kan endres raskt, herunder deres virulens. 

Opplysninger om mikroorganismens genetiske stabilitet under miljøforholdene for den forslåtte bruken, 

opplysninger om mikroorganismens evne til å overføre genmateriale til andre organismer samt opplysninger 

om stabiliteten til de egenskapene som mikroorganismen er kodet for, skal derfor vurderes når det er 

hensiktsmessig. 

2.2.1.3.  Mikroorganismens virkemåte skal vurderes så inngående som det er hensiktsmessig. Metabolitters/toksiners 

mulige innflytelse på mikroorganismens virkemåte skal vurderes, og når denne er fastslått, skal den minste 

effektive konsentrasjonen for hver enkelt aktive metabolitt/toksin fastsettes. Opplysninger om virkemåten kan 

være et svært verdifullt verktøy for å avdekke mulig risiko. Vurderingen skal omfatte følgende aspekter: 

a)  antibiose, 

b)  induksjon av resistens hos planter, 

c)  interferens med en sykdomsframkallende målorganismes virulens, 

d)  endofytisk vekst, 

e)  kolonisering av røtter, 

f)  konkurranse om økologiske nisjer (f.eks. næringsstoffer, habitater), 

g)  parasittisme, 

h)  patogenisitet for virvelløse dyr.  

  

(1) Se definisjonen av «genmodifisert» i direktiv 2001/18/EF. 
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2.2.1.4.  For å kunne vurdere de eventuelle virkningene på organismer utenfor målgruppen må opplysninger om 

mikroorganismens vertsspesifisitet vurderes, idet det tas hensyn til særtrekkene og egenskapene beskrevet i 

bokstav a) og b). 

a)  Mikroorganismens evne til å være sykdomsframkallende for organismer utenfor målgruppen (mennesker, 

dyr og andre organismer utenfor målgruppen) skal vurderes. Ethvert slektskap med sykdomsfram-

kallende planter, dyr eller mennesker, og som er arter av den slekt de aktive og/eller forurensende 

mikroorganismene tilhører, skal vurderes. 

b)  Både den sykdomsframkallende evnen og virulensen avhenger i høy grad av vertsarten (bestemmes f.eks. 

av kroppstemperatur og fysiologisk miljø) og vertens tilstand (f.eks. helsetilstand og immunstatus). En 

mikroorganisme kan for eksempel formere seg i mennesker bare dersom den er i stand til å vokse ved 

vertens kroppstemperatur. Noen mikroorganismer kan vokse og være metabolsk aktive bare ved 

temperaturer som ligger langt under eller over menneskers kroppstemperatur, og kan derfor ikke være 

sykdomsframkallende for mennesker. Mikroorganismens opptaksvei i verten (gjennom munnen, ved 

innånding, gjennom huden/sår) kan også være en kritisk faktor. En mikrobeart kan for eksempel 

framkalle sykdom ved opptak gjennom sår i huden, men ikke gjennom munnen. 

2.2.1.5.  Mange mikroorganismer produserer antibiotiske stoffer som forårsaker vanlige interferenser i det mikrobielle 

miljøet. Resistens mot antimikrobielle stoffer av betydning for human- og veterinærmedisin skal undersøkes. 

Sannsynligheten for overføring av gener som koder for resistens mot antimikrobielle stoffer, skal vurderes. 

2.2.2. P l a n t e v e r n m i d d e l e t s  f y s i s k e ,  k j e m i s k e  o g  t e k n i s k e  e g e n s k a p e r  

2.2.2.1.  Plantevernmiddelets tekniske egenskaper skal vurderes etter mikroorganismens art og utformingstypen. 

2.2.2.2.  Stoffblandingens holdbarhetstid og lagringsstabilitet skal vurderes, idet det tas hensyn til mulige endringer i 

sammensetningen, f.eks. vekst i mikroorganismen eller forurensende mikroorganismer, produksjon av 

metabolitter/toksiner osv. 

2.2.2.3.  Medlemsstatene skal vurdere plantevernmiddelets fysiske og kjemiske egenskaper og i hvilken grad disse 

egenskapene fortsatt er til stede etter lagring, og ta hensyn til følgende: 

a)  dersom det finnes en egnet spesifikasjon fra De forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk 

(FAO), de fysiske og kjemiske egenskapene som er omhandlet i denne spesifikasjonen, 

b)  dersom det ikke finnes en egnet FAO-spesifikasjon, alle relevante fysiske og kjemiske egenskaper for 

utformingen som er nevnt i håndboken «Manual on the development and use of FAO and World Health 

Organisation (WHO) specifications for pesticides». 

2.2.2.4.  Dersom den foreslåtte etiketten omfatter krav eller anbefalinger om bruk av preparatet sammen med andre 

plantevernmidler eller hjelpestoffer som en tankblanding, og/eller dersom den foreslåtte etiketten omfatter 

angivelser som gjelder preparatets forenlighet med andre plantevernmidler som en tankblanding, skal disse 

midlene eller hjelpestoffene være fysisk og kjemisk forenlige i tankblandingen. Biologisk forenlighet må også 

påvises for tankblandinger, dvs. det skal vises at hvert enkelt plantevernmiddel i blandingen oppfører seg som 

forventet, og at det ikke forekommer antagonisme. 

2.3. Ytterligere opplysninger 

2.3.1. K v a l i t e t s k o n t r o l l  a v  p r o d u k s j o n e n  a v  m i k r o o r g a n i s m e n  i  p l a n t e v e r n -

m i d d e l e t  

De foreslåtte kriteriene for kvalitetssikring av produksjonen av mikroorganismen skal vurderes. Ved 

vurderingen skal det tas hensyn til kriterier for prosesskontroll, god produksjonspraksis, driftspraksis, 

prosessflyt, rengjøringspraksis, mikrobiell overvåking og hygieniske forhold med sikte på å oppnå 

mikroorganismer av høy kvalitet. Kvalitetskontrollsystemet skal behandle mikroorganismens kvalitet, 

stabilitet, renhet osv. 

2.3.2. K v a l i t e t s k o n t r o l l  a v  p l a n t e v e r n m i d d e l e t  

De foreslåtte kriteriene for kvalitetssikring skal vurderes. Dersom plantevernmiddelet inneholder metabolitter/ 

toksiner produsert i vekstperioden og restmengder av vekstmediet, skal dette vurderes. Muligheten for at det 

forekommer forurensende mikroorganismer, skal vurderes. 

2.4. Virkning 

2.4.1.  Dersom foreslått bruk gjelder bekjempelse av eller vern mot en organisme, skal medlemsstatene vurdere 

muligheten for at denne organismen kan være skadelig under de landbruksmessige, plantehelsemessige og 

miljømessige forholdene (herunder klimatiske forhold) i området der middelet foreslås brukt.  
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2.4.2.  Medlemsstatene skal vurdere om det kan oppstå betydelige skader, tap eller ulemper under de landbruks-

messige, plantehelsemessige og miljømessige forholdene (herunder klimatiske forhold) i området der 

middelet foreslås brukt, dersom plantevernmiddelet ikke ble brukt. 

2.4.3.  Medlemsstatene skal vurdere dataene om virkning for plantevernmiddelet fastsatt i del B i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 545/2011 idet det tas hensyn til bekjempelsesgraden eller omfanget av den ønskede 

virkningen og til relevante forsøksvilkår, som for eksempel: 

a)  valg av kultur eller sort, 

b)  de landbruksmessige og miljømessige forholdene (herunder klimatiske forhold) (dersom det er 

nødvendig for akseptabel virkning, bør disse dataene/opplysningene også oppgis for tiden før og etter 

anvendelsen), 

c)  den skadelige organismens forekomst og populasjonstetthet, 

d)  vekstenes og organismens utviklingsstadium, 

e)  bruksmengde av det mikrobielle plantevernmiddelet, 

f)  dersom det kreves på etiketten, mengden tilføyd hjelpestoff, 

g)  anvendelseshyppighet og -tidspunkter, 

h)  type anvendelsesutstyr, 

i)  behovet for særlig rengjøring av anvendelsesutstyret. 

2.4.4.  Medlemsstatene skal vurdere plantevernmiddelets ytelse under en rekke landbruksmessige, plantehelsemes-

sige og miljømessige forhold (herunder klimatiske forhold) som kan forekomme i det området der middelet 

foreslås brukt. Vurderingen skal omfatte effekten av integrert bekjempelse. Det skal særlig tas hensyn til: 

a)  intensitet, ensartethet og varighet av den tilsiktede virkningen i forhold til doseringen, sammenlignet med 

ett eller flere egnede referanseprodukter, dersom slike foreligger, og en ubehandlet kontrollavling, 

b)  eventuelt virkning på avlingen eller reduksjon av lagersvinn uttrykt i mengde og/eller kvalitet, 

sammenlignet med ett eller flere egnede referansemidler, dersom slike foreligger, og en ubehandlet 

kontrollavling. 

Dersom det ikke foreligger et egnet referansemiddel, skal medlemsstatene vurdere plantevernmiddelets ytelse 

med sikte på å bestemme om det gir en entydig, registrerbar fordel under de landbruksmessige, plantehelse-

messige og miljømessige forholdene (herunder klimatiske forhold) som kan forekomme i området der 

middelet foreslås brukt. 

2.4.5.  Medlemsstatene skal vurdere omfanget av skadevirkninger på de behandlede vekstene etter bruk av 

plantevernmiddelet i samsvar med de foreslåtte bruksvilkårene, eventuelt sammenlignet med ett eller flere 

referansemidler, dersom dette finnes, og/eller en ubehandlet kontrollgruppe. 

a)  Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

i) data om virkning, 

ii) andre relevante opplysninger om plantevernmiddelet, f.eks. plantevernmiddelets art, dosering, 

anvendelsesmetode, antall anvendelser og anvendelsestidspunkter, uforenlighet med andre metoder 

for behandling av vekster, 

iii) alle relevante opplysninger om mikroorganismen, herunder biologiske egenskaper, f.eks. virkemåte, 

overlevelse, vertsspesifisitet. 

b)  Denne vurderingen skal omfatte: 

i) art, hyppighet, omfang og varighet av observerte giftvirkninger / sykdomsframkallende virkninger 

og de landbruksmessige, plantehelsemessige og miljømessige forholdene (herunder klimatiske 

forhold) som påvirker dem, 

ii) ulikhetene mellom de viktigste sortene med hensyn til deres følsomhet overfor giftvirkninger/ 
sykdomsframkallende virkninger,  
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iii) del av behandlede vekster eller planteprodukter der det konstateres giftvirkninger/ sykdomsfram-

kallende virkninger, 

iv) skadevirkningene på avlingen av de behandlede vekstene eller de behandlede planteproduktene, 

uttrykt i mengde og/eller kvalitet, 

v) skadevirkningene på behandlede planter eller planteprodukter som skal brukes til formering, med 

hensyn til levedyktighet, spireevne, spiring, rotdanning og tilvekst, 

vi) dersom mikroorganismer spres, skadevirkning på nabokulturer. 

2.4.6.  Dersom etiketten på plantevernmiddelet omfatter krav om at plantevernmiddelet brukes sammen med andre 

plantevernmidler og/eller hjelpestoffer som en tankblanding, skal medlemsstatene foreta vurderingene nevnt i 

nr. 2.4.3–2.4.5 av opplysningene som er framlagt om tankblandingen. 

Dersom etiketten på plantevernmiddelet omfatter anbefalinger om at plantevernmiddelet skal brukes sammen 

med andre plantevernmidler og/eller hjelpestoffer som en tankblanding, skal medlemsstatene foreta en 

vurdering av blandingens egnethet og dens bruksvilkår. 

2.4.7.  Dersom de foreliggende dataene viser at mikroorganismen eller vesentlige relevante metabolitter/toksiner, 

nedbrytingsprodukter og reaksjonsprodukter vedvarer i jorden og/eller i eller på plantematerialet i betydelige 

mengder etter bruk av plantevernmiddelet under de foreslåtte bruksvilkårene, skal medlemsstatene vurdere 

graden av skadevirkninger på senere vekster. 

2.4.8.  Dersom den foreslåtte bruken av plantevernmiddelet tar sikte på å ha en virkning på virveldyr, skal 

medlemsstatene vurdere måten denne virkningen oppnås på og hvilke observerte virkninger middelet har på 

atferden og helsen til dyrene i målgruppen. Dersom den tilsiktede virkningen er å drepe dyret i målgruppen, 

skal de vurdere hvor lang tid som er nødvendig for at dyret skal dø, og under hvilke forhold døden inntreffer. 

Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

a)  alle relevante opplysninger fastsatt i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, og resultatene av 

vurderingen av dem, herunder de toksikologiske undersøkelsene, 

b)  alle relevante opplysninger om plantevernmiddelet fastsatt i del B i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 545/2011, herunder toksikologiske undersøkelser og data om virkning. 

2.5. Metoder for identifikasjon/påvisning og mengdebestemmelse 

Medlemsstatene skal vurdere analysemetodene som foreslås til kontroll etter registrering og til overvåking av 

de levedyktige og ikke-levedyktige bestanddelene både i utformingen og som restmengder i eller på 

behandlede vekster. Metoder som benyttes før godkjenning og til overvåkning etter godkjenning skal være 

tilstrekkelige validert. Det skal være tydelig angitt hvilke metoder som anses som egnede for overvåkning 

etter godkjenning. 

2.5.1. A n a l y s e m e t o d e r  f o r  p l a n t e v e r n m i d d e l e t  

2.5.1.1. I k k e - l e v e d y k t i g e  b e s t a n d d e l e r  

Medlemsstatene skal vurdere analysemetodene som foreslås til identifikasjon og mengdebestemmelse av de 

ikke-levedyktige bestanddelene av toksikologisk, økotoksikologisk eller miljømessig betydning som stammer 

fra mikroorganismen og/eller forekommer som urenheter eller hjelpestoffer (herunder eventuelle 

nedbrytingsprodukter og/eller reaksjonsprodukter). 

Ved denne vurderingen skal det tas hensyn til opplysningene om analysemetodene som er fastsatt i del B i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 og i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011 og 

resultatene av vurderingen av dem. Særlig skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

a)  de foreslåtte metodenes spesifisitet og linearitet, 

b)  de foreslåtte metodenes presisjon (repeterbarhet), 

c)  betydningen av interferenser, 

d)  nøyaktigheten av de foreslåtte metodene ved relevante konsentrasjoner, 

e)  grensen for mengdebestemmelse for de foreslåtte metodene.  



Nr. 35/398 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

2.5.1.2. L e v e d y k t i g e  b e s t a n d d e l e r  

Medlemsstatene skal vurdere metodene som foreslås til mengdebestemmelse og identifikasjon av den aktuelle 

bestemte stammen, særlig metodene for å skille stammen fra nært beslektede stammer. 

Ved denne vurderingen skal det tas hensyn til opplysningene om analysemetodene som er fastsatt i del B i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 og i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011 og 

resultatene av vurderingen av dem. Særlig skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

a)  de foreslåtte metodenes spesifisitet, 

b)  de foreslåtte metodenes presisjon (repeterbarhet), 

c)  betydningen av interferenser, 

d)  muligheten for mengdebestemmelse i de foreslåtte metodene. 

2.5.2. A n a l y s e m e t o d e r  f o r  b e s t e m m e l s e  a v  r e s t m e n g d e r  

2.5.2.1. I k k e - l e v e d y k t i g e  r e s t m e n g d e r  

Medlemsstatene skal vurdere analysemetodene som foreslås til identifikasjon og mengdebestemmelse av de 

ikke-levedyktige restmengdene av toksikologisk, økotoksikologisk eller miljømessig betydning som stammer 

fra mikroorganismen (herunder eventuelle nedbrytingsprodukter og/eller reaksjonsprodukter). 

Ved denne vurderingen skal det tas hensyn til opplysningene om analysemetodene som er fastsatt i del B i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 og i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011 og 

resultatene av vurderingen av dem. Særlig skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

a)  de foreslåtte metodenes spesifisitet og linearitet, 

b)  de foreslåtte metodenes presisjon (repeterbarhet), 

c)  de foreslåtte metodenes reproduserbarhet (uavhengig laboratorievalidering) 

d)  betydningen av interferenser, 

e)  nøyaktigheten av de foreslåtte metodene ved relevante konsentrasjoner, 

f)  grensen for mengdebestemmelse for de foreslåtte metodene. 

2.5.2.2. L e v e d y k t i g e  r e s t m e n g d e r  

Medlemsstatene skal vurdere metodene som foreslås til identifikasjon av den aktuelle bestemte stammen, 

særlig metodene for å skille stammen fra nært beslektede stammer. 

Ved denne vurderingen skal det tas hensyn til opplysningene om analysemetodene som er fastsatt i del B i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 og i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011 og 

resultatene av vurderingen av dem. Særlig skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

a)  de foreslåtte metodenes spesifisitet, 

b)  de foreslåtte metodenes presisjon (repeterbarhet), 

c)  betydningen av interferenser, 

d)  muligheten for mengdebestemmelse i de foreslåtte metodene. 

2.6. Virkning på menneskers eller dyrs helse 

Virkningene på menneskers eller dyrs helse skal vurderes. Medlemsstatene skal særlig ta hensyn til følgende 

prinsipper: 

a)  på grunn av mikroorganismenes evne til å formere seg, er det en klar forskjell mellom kjemiske 

plantevernmidler og mikroorganismer som brukes som plantevernmidler. De farene som oppstår, er ikke 

nødvendigvis av samme art som farene ved kjemiske plantevernmidler, særlig med hensyn til 

mikroorganismenes evne til å etablere og formere seg i forskjellige miljøer.  
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b)  mikroorganismens evne til å framkalle sykdom hos mennesker og dyr utenfor målgruppen, mikro-

organismens infeksjonsevne, dens evne til å kolonisere andre organismer, giftigheten av metabolitter/ 

toksiner samt giftigheten av restmengder av vekstmediet, forurensende stoffer og hjelpestoffer er viktige 

parametrer ved vurderingen av plantevernmiddelets skadevirkninger, 

c)  kolonisering, infeksjonsevne og giftighet utgjør en sammensatt rekke av interaksjoner mellom 

mikroorganismer og verter og disse parametrene kan vanskelig behandles som uavhengige parametrer, 

d)  dersom disse parametrene vurderes samlet, er de viktigste sidene ved mikroorganismen som skal 

vurderes: 

— evne til å etablere og formere seg i en vert (tyder på kolonisering eller smittsomhet), 

— evne til å framkalle ikke-skadelige eller skadelige virkninger hos en vert, tyder på smittsomhet, 

sykdomsframkallende evne og/eller giftighet, 

e)  videre skal det tas hensyn til kompleksiteten ved de biologiske sidene ved vurderingen av farene og 

risikoene som bruken av disse plantevernmidlene utgjør for mennesker og dyr. Det er nødvendig å 

vurdere sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne selv om sannsynligheten for eksponering anses å 

være lav, 

f)  i forbindelse med risikovurdering skal de undersøkelsene av akutt giftighet som benyttes, om mulig 

omfatte minst to doser (f.eks. en svært høy dose og en dose som tilsvarer den forventede eksponeringen i 

praksis). 

2.6.1. V i r k n i n g e r  p å  m e n n e s k e r s  e l l e r  d y r s  h e l s e  s o m  s k y l d e s  p l a n t e v e r n m i d -

d e l e t  

2.6.1.1.  Medlemsstatene skal vurdere brukerens eksponering for mikroorganismen og/eller for toksikologisk relevante 

forbindelser i plantevernmiddelet (f.eks. deres metabolitter/toksiner, restmengder av vekstmediet, 

forurensende stoffer og hjelpestoffer) som kan ventes å oppstå under de foreslåtte bruksvilkårene (herunder 

særlig dosering, anvendelsesmåte og klimatiske forhold). Realistiske data for eksponeringsnivåene skal 

brukes, og dersom slike ikke foreligger, en egnet, validert beregningsmodell. Om mulig skal en felles 

europeisk, harmonisert eksponeringsdatabase for plantevernmidler brukes. 

a)  Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

i) de medisinske dataene og undersøkelsene av giftighet, smittsomhet og sykdomsframkallende evne 

fastsatt i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011, og resultatene av vurderingen av dem. 

Trinn 1-undersøkelser skal gi mulighet for å vurdere en mikroorganisme med hensyn til dens evne til 

å etablere seg og vokse i verten og dens evne til å forårsake virkninger/reaksjoner i verten. 

Parametrer som angir manglende evne til å etablere og formere seg i verten og manglende evne til å 

framkalle ikke-skadelige eller skadelige virkninger i en vert, omfatter rask og fullstendig utskilling 

fra kroppen, ingen aktivering av immunsystemet, manglende histopatologiske endringer samt 

formering ved temperaturer som ligger langt under eller langt over pattedyrs kroppstemperatur. 

Disse parametrene kan i noen tilfeller vurderes på grunnlag av undersøkelser av akutt giftighet og 

eksisterende data om mennesker, og kan i andre tilfeller vurderes bare på grunnlag av forsøk med 

gjentatte doser. 

Vurderingen som foretas på grunnlag av relevante parametrer for trinn 1-undersøkelser, skal føre til 

en vurdering av mulige virkninger av eksponering i arbeidet, idet det tas hensyn til eksponeringens 

intensitet og varighet, herunder gjentatt eksponering ved gjentatt bruk under praktiske bruksvilkår. 

Giftigheten av visse metabolitter/toksiner kan undersøkes bare dersom det er påvist at forsøksdyrene 

faktisk eksponeres for disse metabolittene/toksinene. 

ii) andre relevante opplysninger om mikroorganismen, metabolittene/toksinene, restmengder av 

vekstmediet, forurensende stoffer og hjelpestoffer i plantevernmiddelet, som biologiske, fysiske og 

kjemiske egenskaper (f.eks. mikroorganismens evne til å overleve ved menneskers og dyrs 

kroppstemperatur, økologisk nisje og mikroorganismens og/eller metabolittenes/toksinenes atferd 

ved anvendelse), 

iii) de toksikologiske undersøkelsene fastsatt i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, 

iv) andre relevante opplysninger fastsatt i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, for 

eksempel: 

— preparatets sammensetning, 

— stoffblandingens art, 

— emballasjens størrelse, form og type,  
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— bruksområde og vekstenes eller målorganismens art, 

— anvendelsesmetode, herunder håndtering, påfylling og blanding av plantevernmiddelet, 

— anbefalte tiltak for reduksjon av eksponering, 

— anbefalt vernetøy, 

— største dosering, 

— minste sprøytemengde angitt på etiketten, 

— antall anvendelser og tidspunkter for anvendelse. 

b)  På grunnlag av opplysningene nevnt i bokstav a) skal følgende generelle parametrer fastsettes når det 

gjelder enkeltstående eller gjentatt eksponering av brukeren etter den planlagte bruken: 

— mikroorganismens persistens eller vekst i verten, 

— observerte skadevirkninger, 

— observerte eller forventede virkninger av forurensende stoffer (herunder forurensende mikroorganis-

mer), 

— observerte eller forventede virkninger av relevante metabolitter/toksiner. 

Dersom det er tegn på kolonisering i verten, og/eller dersom det konstateres skadevirkninger som tyder 

på giftighet/smittsomhet, er det nødvendig med ytterligere undersøkelser idet det tas hensyn til 

eksponeringsscenariet (dvs. akutt eller gjentatt eksponering). 

c)  Denne vurderingen skal foretas for hver type anvendelsesmetode og av anvendelsesutstyret som foreslås 

ved bruk av plantevernmiddelet samt for de ulike typer og størrelser av beholdere som skal brukes, idet 

det tas hensyn til blanding, påfylling, bruk av plantevernmiddelet samt rengjøring og løpende 

vedlikehold av anvendelsesutstyret. Eventuelt kan det også tas hensyn til annen godkjent bruk av 

plantevernmidler som inneholder det samme aktive stoffet, eller som gir opphav til de samme 

restmengdene, i området der midlene planlegges brukt. Det skal tas hensyn til at dersom det forventes at 

mikroorganismen formerer seg, kan vurderingen av eksponeringen være hypotetisk. 

d)  Det skal vurderes om det er et potensial for kolonisering i eller virkninger på brukere ved de utprøvde 

dosene fastsatt i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 og i del B i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 545/2011, i forbindelse med det målte eller anslåtte nivået for eksponering av mennesker. 

Denne risikovurderingen, som helst skal gjelde mengde, skal omfatte hensynet til bl.a. virkemåte, 

mikroorganismens biologiske, fysiske og kjemiske egenskaper og andre stoffer i stoffblandingen. 

2.6.1.2.  Medlemsstatene skal undersøke opplysningene om den foreslåtte emballasjens type og særtrekk, særlig med 

hensyn til følgende forhold: 

a)  type emballasje, 

b)  dens størrelse og kapasitet, 

c)  åpningens størrelse, 

d)  type lukkemekanisme, 

e)  dens styrke, tetthet mot lekkasje og holdbarhet under normal transport og håndtering, 

f)  dens holdbarhet overfor og forenlighet med innholdet. 

2.6.1.3.  Medlemsstatene skal undersøke det foreslåtte vernetøyets og verneutstyrets type og særtrekk, særlig med 

hensyn til følgende forhold: 

a)  tilgjengelighet og egnethet, 

b)  effektivitet,  
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c)  hvor bekvemt det er, idet det tas hensyn til fysiske belastninger og klimatiske forhold, 

d)  holdbarhet overfor og forenlighet med plantevernmiddelet. 

2.6.1.4.  Medlemsstatene skal vurdere sannsynligheten for at andre mennesker (arbeidstakere som etter anvendelsen 

eksponeres for plantevernmiddelet, f.eks. arbeidstakere som returnerer til det behandlede området, eller 

personer i nærheten) eller dyr eksponeres for mikroorganismen og/eller andre toksikologisk relevante 

forbindelser i plantevernmiddelet under de foreslåtte bruksvilkårene. Ved denne vurderingen skal følgende 

opplysninger tas i betraktning: 

a)  de medisinske dataene og undersøkelsene av giftighet, smittsomhet og sykdomsframkallende evne 

fastsatt i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011, og resultatene av vurderingen av dem. 

Trinn 1-undersøkelser skal gi mulighet for å vurdere en mikroorganisme med hensyn til dens evne til å 

etablere seg og vokse i verten og dens evne til å forårsake virkninger/reaksjoner i verten. Parametrer som 

tyder på manglende evne til å etablere og formere seg i verten og manglende evne til å framkalle ikke-

skadelige eller skadelige virkninger i en vert, omfatter rask og fullstendig utskilling fra kroppen, ingen 

aktivering av immunsystemet, manglende histopatologiske endringer samt manglende evne til å formere 

seg ved pattedyrs kroppstemperatur. Disse parametrene kan i noen tilfeller vurderes på grunnlag av 

undersøkelser av akutt giftighet og eksisterende data om mennesker, og kan i andre tilfeller vurderes bare 

på grunnlag av forsøk med gjentatte doser. 

Vurderingen som foretas på grunnlag av relevante parametrer for trinn 1-undersøkelser, skal føre til en 

vurdering av mulige virkninger av eksponering i arbeidet, idet det tas hensyn til eksponeringens intensitet 

og varighet, herunder eksponering på grunn av gjentatt bruk i praksis. 

Giftigheten av visse metabolitter/toksiner kan undersøkes bare dersom det er påvist at forsøksdyrene 

faktisk eksponeres for disse metabolittene/toksinene. 

b)  andre relevante opplysninger om mikroorganismen, metabolittene/toksinene, restmengder av vekstme-

diet, forurensende stoffer og hjelpestoffer i plantevernmiddelet, som biologiske, fysiske og kjemiske 

egenskaper (f.eks. mikroorganismens evne til å overleve ved menneskers og dyrs kroppstemperatur, 

økologisk nisje og mikroorganismens og/eller metabolittenes/toksinenes atferd ved anvendelse), 

c)  de toksikologiske undersøkelsene fastsatt i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, 

d)  andre relevante opplysninger om plantevernmiddelet fastsatt i del B i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 545/2011, for eksempel: 

— gjeninntredelsesperioder, nødvendige venteperioder eller andre forholdsregler for å verne mennesker 

og dyr, 

— anvendelsesmetode, særlig sprøyting, 

— største dosering, 

— minste sprøytemengde, 

— preparatets sammensetning, 

— gjenværende mengder på planter og planteprodukter etter behandling, idet det tas hensyn til 

virkningen av faktorer som temperatur, UV-lys, pH og forekomst av visse stoffer, 

— annen virksomhet der arbeidstakere eksponeres. 

2.6.2. V i r k n i n g e r  p å  m e n n e s k e r s  e l l e r  d y r s  h e l s e  f o r å r s a k e t  a v  r e s t m e n g d e r  

Ved vurderingen må ikke-levedyktige og levedyktige restmengder behandles hver for seg. Virus og viroider 

skal anses som levedyktige restmengder ettersom de er i stand til å overføre genmateriale, selv om de strengt 

tatt ikke er levende. 

2.6.2.1. I k k e - l e v e d y k t i g e  r e s t m e n g d e r  

a)  Medlemsstatene skal vurdere sannsynligheten for at mennesker eller dyr eksponeres for de ikke-

levedyktige restmengdene og nedbrytingsprodukter av disse via næringskjeden som følge av mulig 

forekomst av slike restmengder i eller på spiselige deler av behandlede vekster. Det skal særlig tas 

hensyn til følgende opplysninger: 

— utviklingsstadiet for mikroorganismen der de ikke-levedyktige restmengdene dannes,  
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— mikroorganismens utviklingsstadier/livssyklus under typiske miljøforhold. Det skal særlig tas 

hensyn til vurderingen av sannsynligheten for at mikroorganismen vil overleve og formere seg i eller 

på kulturer, næringsmidler eller fôr, og følgelig sannsynligheten for at det dannes ikke-levedyktige 

restmengder, 

— stabiliteten til relevante ikke-levedyktige restmengder (herunder virkningen av faktorer som 

temperatur, UV-lys, pH og forekomst av visse stoffer), 

— eventuelle forsøk som viser om relevante ikke-levedyktige restmengder translokeres i planter, 

— data som gjelder foreslått god landbrukspraksis (herunder antall anvendelser og anvendelses-

tidspunkter, største dosering og minste sprøytemengde, foreslåtte intervaller før innhøsting for 

planlagt bruk, eller tilbakeholdings- eller lagringsperioder når det gjelder bruk etter innhøsting) og 

tilleggsdata om anvendelse fastsatt i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, 

— eventuelt annen godkjent bruk av plantevernmidler som inneholder de samme restmengdene, i 

området der middelet foreslås brukt, 

— naturlig forekomst av ikke-levedyktige restmengder på spiselige plantedeler som følge av 

mikroorganismer som forekommer naturlig. 

b)  Medlemsstatene skal vurdere giftigheten av ikke-levedyktige restmengder og nedbrytingsprodukter av 

disse, idet det tas særlig hensyn til de særlige opplysningene som er fastsatt i samsvar med del B i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 og i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011. 

c)  Dersom ikke-levedyktige restmengder eller nedbrytingsprodukter av disse anses som toksikologisk 

relevante for mennesker og/eller dyr, og dersom eksponeringen ikke anses som ubetydelig, skal de 

faktiske verdiene i eller på de spiselige delene av behandlede vekster bestemmes, idet det tas hensyn til: 

— analysemetoder for ikke-levedyktige restmengder, 

— mikroorganismens vekstkurver under optimale forhold, 

— produksjonen/danningen av ikke-levedyktige restmengder på relevante tidspunkter (f.eks. ved 

forventet innhøstingstidspunkt). 

2.6.2.2. L e v e d y k t i g e  r e s t m e n g d e r  

a)  Medlemsstatene skal vurdere sannsynligheten for at mennesker eller dyr eksponeres for de levedyktige 

restmengdene via næringskjeden som følge av mulig forekomst av slike restmengder i eller på spiselige 

deler av behandlede vekster. Det skal særlig tas hensyn til følgende opplysninger: 

— sannsynligheten for at mikroorganismen vil overleve, etablere seg og formere seg i eller på vekster, 

næringsmidler eller fôr. Mikroorganismens forskjellige utviklingsstadier/livssykluser skal tas i 

betraktning, 

— opplysninger om dens økologiske nisje, 

— opplysninger om skjebne og atferd i de ulike delene av miljøet, 

— naturlig forekomst av mikroorganismen (og/eller en beslektet mikroorganisme), 

— data som gjelder foreslått god landbrukspraksis (herunder antall anvendelser og anvendelsestids-

punkter, største dosering og minste sprøytemengde, foreslåtte intervaller før innhøsting for planlagt 

bruk, eller tilbakeholdings- eller lagringsperioder når det gjelder bruk etter innhøsting) og 

tilleggsdata om anvendelse fastsatt i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 545/2011, 

— eventuelt annen godkjent bruk av plantevernmidler som inneholder den samme mikroorganismen 

eller gir de samme restmengdene, i området der midlene foreslås brukt, 

b)  Medlemsstatene skal vurdere de særlige opplysningene om levedyktige restmengders evne til å etablere 

seg og vokse i verten og slike restmengders evne til å forårsake virkninger/reaksjoner i verten. Særlig 

skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

— de medisinske dataene og undersøkelsene av giftighet, smittsomhet og sykdomsframkallende evne 

fastsatt i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011, og resultatene av vurderingen av dem,  
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— mikroorganismens utviklingsstadier/livssyklus under typiske miljøforhold (f.eks. i eller på 

behandlede vekster), 

— mikroorganismens virkemåte, 

— mikroorganismens biologiske egenskaper (f.eks. vertsspesifisitet). 

Mikroorganismens forskjellige utviklingsstadier/livssykluser skal tas i betraktning, 

c)  Dersom levedyktige restmengder anses som toksikologisk relevante for mennesker og/eller dyr, og 

dersom eksponeringen ikke anses som ubetydelig, skal de faktiske verdiene i eller på de spiselige delene 

av behandlede vekster bestemmes, idet det tas hensyn til: 

— analysemetoder for levedyktige restmengder, 

— mikroorganismens vekstkurver under optimale forhold, 

— mulighetene for ekstrapolering av data fra en vekst til en annen. 

2.7. Skjebne og atferd i miljøet 

Det skal tas hensyn til økosystemenes biokompleksitet og interaksjonene i de berørte mikrobesamfunnene. 

Opplysninger om opprinnelsen og egenskapene (f.eks. spesifisitet) til mikroorganismen/dens 

metabolitter/toksiner og om dens planlagte bruk utgjør grunnlaget for en vurdering av skjebne og atferd i 

miljøet. Mikroorganismens virkemåte skal tas i betraktning. 

Det skal foretas en vurdering av skjebne og atferd for alle kjente relevante metabolitter som produseres av 

mikroorganismen. Vurderingen skal foretas for hver enkelt del av miljøet på grunnlag av kriteriene som er 

angitt i avsnitt 7 iv) i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011. 

Ved vurderingen av plantevernmidlers skjebne og atferd i miljøet skal medlemsstatene ta alle deler av miljøet 

i betraktning, herunder biota. Muligheten for at mikroorganismer vil etablere og formere seg skal vurderes for 

alle deler av miljøet, med mindre det kan begrunnes at særlige mikroorganismer ikke vil spres til en bestemt 

del av miljøet. Mobiliteten til mikroorganismer og deres metabolitter/toksiner skal tas i betraktning. 

2.7.1.  Medlemsstatene skal vurdere muligheten for forurensning av grunnvannet, overflatevann og drikkevann 

under de foreslåtte bruksvilkårene for plantevernmiddelet. 

Medlemsstatene skal ved den samlede vurderingen legge særlig vekt på mulige skadevirkninger for 

mennesker gjennom forurensning av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i særlig utsatte områder, 

f.eks. områder som brukes til uttak av drikkevann. 

2.7.2. Medlemsstatene skal vurdere risikoen for vannmiljøet dersom det er fastslått at det er mulighet for 

eksponering av vannorganismer. En mikroorganisme kan utgjøre en risiko på grunn av sin evne til å etablere 

seg i miljøet gjennom formering, og den kan derfor få langtids eller varig virkning på mikrobesamfunn eller 

deres predatorer. 

Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

a)  mikroorganismens biologiske egenskaper, 

b)  mikroorganismens overlevelse i miljøet, 

c)  dens økologiske nisje, 

d)  mikroorganismens naturlige bakgrunnsnivå, der den forekommer naturlig, 

e)  opplysninger om skjebne og atferd i de ulike delene av miljøet,  
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f)  når det er relevant, opplysninger om mulig interferens med analysesystemer som brukes til kvalitets-

kontroll av drikkevann fastsatt ved rådsdirektiv 98/83/EF1, 

g)  eventuelt annen godkjent bruk av plantevernmidler som inneholder det samme aktive stoff eller som gir 

opphav til de samme restmengdene, i området der midlene planlegges brukt. 

2.7.3.  Medlemsstatene skal vurdere sannsynligheten for at organismer i atmosfæren eksponeres for plantevernmid-

delet under de foreslåtte bruksvilkårene. Dersom denne sannsynligheten foreligger, skal risikoen for 

atmosfæren vurderes. Transport av mikroorganismen over korte og lange avstander gjennom atmosfæren skal 

tas i betraktning. 

2.7.4.  Medlemsstatene skal vurdere sannsynligheten for at organismer i landmiljøet eksponeres for 

plantevernmiddelet under de foreslåtte bruksvilkårene. Dersom denne sannsynligheten foreligger, skal 

risikoen for landmiljøet vurderes. En mikroorganisme kan utgjøre en risiko på grunn av sin evne til å etablere 

seg i miljøet gjennom formering, og den kan derfor få langtids eller varig virkning på mikrobesamfunn eller 

deres predatorer. 

Ved denne vurderingen skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

a)  mikroorganismens biologiske egenskaper, 

b)  mikroorganismens overlevelse i miljøet, 

c)  dens økologiske nisje, 

d)  mikroorganismens naturlige bakgrunnsnivå, der den forekommer naturlig, 

e)  opplysninger om skjebne og atferd i de ulike delene av miljøet, 

f)  eventuelt annen godkjent bruk av plantevernmidler som inneholder det samme aktive stoff eller som gir 

opphav til de samme restmengdene, i området der midlene planlegges brukt. 

2.8. Virkning på og eksponering av organismer utenfor målgruppen 

Det skal foretas en vurdering av mikroorganismens økologi og virkninger på miljøet samt av mulige 

eksponeringsnivåer og virkningene av dens relevante metabolitter/toksiner. Det er nødvendig å foreta en 

samlet vurdering av miljørisikoen som plantevernmiddelet utgjør, idet det tas hensyn til de normale 

eksponeringsnivåene for mikroorganismer både i miljøet og i selve organismene. 

Medlemsstatene skal vurdere sannsynligheten for at organismer utenfor målgruppen eksponeres under de 

foreslåtte bruksvilkårene, og dersom denne sannsynligheten foreligger, skal de vurdere risikoen for de berørte 

organismene utenfor målgruppen. 

Når det er relevant, er det nødvendig å vurdere smittsomhet og sykdomsframkallende evne, med mindre det 

kan begrunnes at organismer utenfor målgruppen ikke vil bli eksponert. 

Ved vurderingen av muligheten for eksponering skal følgende opplysninger også tas i betraktning: 

a)  mikroorganismens overlevelse i den berørte delen av miljøet, 

b)  dens økologiske nisje, 

c)  mikroorganismens naturlige bakgrunnsnivå, der den forekommer naturlig, 

d)  opplysninger om skjebne og atferd i de ulike delene av miljøet, 

e)  eventuelt annen godkjent bruk av plantevernmidler som inneholder det samme aktive stoff eller som gir 

opphav til de samme restmengdene, i området der midlene planlegges brukt. 

2.8.1.  Medlemsstatene skal vurdere sannsynligheten for eksponering av og virkninger på viltlevende landdyr (ville 

fugler, pattedyr og andre landvirveldyr).  

  

(1) EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32. 
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2.8.1.1. En mikroorganisme kan utgjøre en risiko på grunn av sin evne til å infisere og formere seg i vertssystemer i 

fugler og pattedyr. Det skal vurderes om de identifiserte risikoene kan endres eller ikke som følge av 

utformingen av plantevernmiddelet, idet det tas hensyn til følgende opplysninger om mikroorganismen: 

a)  dens virkemåte, 

b)  andre biologiske egenskaper, 

c)  undersøkelser av giftighet, sykdomsframkallende evne og smittsomhet for pattedyr, 

d)  undersøkelser av giftighet, sykdomsframkallende evne og smittsomhet for fugler. 

2.8.1.2.  Et plantevernmiddel kan ha giftvirkninger på grunn av effekten av toksiner eller hjelpestoffer. Ved 

vurderingen av slike virkninger skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

a)  undersøkelser av giftighet for pattedyr, 

b)  undersøkelser av giftighet for fugler, 

c)  opplysninger om skjebne og atferd i de ulike delene av miljøet. 

Dersom dødelighet eller tegn på forgiftning konstateres ved undersøkelsene, skal vurderingen omfatte en 

beregning av forholdet mellom giftighet og eksponering basert på kvotienten av LD50-verdien og den anslåtte 

eksponeringen uttrykt i mg/kg kroppsvekt. 

2.8.2.  Medlemsstatene skal vurdere sannsynligheten for eksponering av og virkninger på vannorganismer. 

2.8.2.1.  En mikroorganisme kan utgjøre en risiko på grunn av sin evne til å infisere og formere seg i vannorganismer. 

Det skal vurderes om de identifiserte risikoene kan endres eller ikke som følge av utformingen av 

plantevernmiddelet, idet det tas hensyn til følgende opplysninger om mikroorganismen: 

a)  dens virkemåte, 

b)  andre biologiske egenskaper. 

c)  undersøkelser av giftighet, sykdomsframkallende evne og smittsomhet. 

2.8.2.2.  Et plantevernmiddel kan ha giftvirkninger på grunn av virkningen av toksiner eller hjelpestoffer. Ved 

vurderingen av slike virkninger skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

a)  undersøkelser av giftighet for vannorganismer, 

b)  opplysninger om skjebne og atferd i de ulike delene av miljøet. 

Dersom dødelighet eller tegn på forgiftning konstateres ved undersøkelsene, skal vurderingen omfatte en 

beregning av forholdet mellom giftighet og eksponering basert på kvotienten av EC50-verdien og/eller NOEC-

verdien og den anslåtte eksponeringen. 

2.8.3.  Medlemsstatene skal vurdere sannsynligheten for eksponering av og virkninger på bier. 

2.8.3.1.  En mikroorganisme kan utgjøre en risiko på grunn av sin evne til å infisere og formere seg i bier. Det skal 

vurderes om den identifiserte risikoen kan endres som følge av utformingen av plantevernmiddelet, idet det 

tas hensyn til følgende opplysninger om mikroorganismen: 

a)  dens virkemåte, 

b)  andre biologiske egenskaper. 

c)  undersøkelser av giftighet, sykdomsframkallende evne og smittsomhet. 

2.8.3.2.  Et plantevernmiddel kan ha giftvirkninger på grunn av virkningen av toksiner eller hjelpestoffer. Ved 

vurderingen av slike virkninger skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

a)  undersøkelser av giftighet for bier, 

b)  opplysninger om skjebne og atferd i de ulike delene av miljøet.  
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Dersom dødelighet eller tegn på forgiftning konstateres ved undersøkelsene, skal vurderingen omfatte en 

beregning av farekvotienten basert på kvotienten av doseringen i g/ha og LD50-verdien i µg/bie. 

2.8.4.  Medlemsstatene skal vurdere sannsynligheten for eksponering av og virkninger på andre leddyr enn bier. 

2.8.4.1.  En mikroorganisme kan utgjøre en risiko på grunn av sin evne til å infisere og formere seg i andre leddyr enn 

bier. Det skal vurderes om den identifiserte risikoen kan endres som følge av utformingen av plantevern-

middelet, idet det tas hensyn til følgende opplysninger om mikroorganismen: 

a)  dens virkemåte, 

b)  andre biologiske egenskaper. 

c)  undersøkelser av giftighet, sykdomsframkallende evne og smittsomhet for honningbier og andre leddyr. 

2.8.4.2.  Et plantevernmiddelet kan ha giftvirkninger på grunn av virkningen av toksiner eller hjelpestoffer. Ved 

vurderingen av slike virkninger skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

a)  undersøkelser av giftighet for leddyr, 

b)  opplysninger om skjebne og atferd i de ulike delene av miljøet, 

c)  tilgjengelige data fra biologisk primærkartlegging. 

Dersom dødelighet eller tegn på forgiftning konstateres ved undersøkelsene, skal vurderingen omfatte en 

beregning av forholdet mellom giftighet og eksponering basert på kvotienten av ER50-verdien (effektiv rate) 

og den anslåtte eksponeringen. 

2.8.5.  Medlemsstatene skal vurdere sannsynligheten for eksponering av og virkninger på meitemarker. 

2.8.5.1.  En mikroorganisme kan utgjøre en risiko på grunn av sin evne til å infisere og formere seg i meitemarker. Det 

skal vurderes om den identifiserte risikoen kan endres som følge av utformingen av plantevernmiddelet, idet 

det tas hensyn til følgende opplysninger om mikroorganismen: 

a)  dens virkemåte, 

b)  andre biologiske egenskaper. 

c)  undersøkelser av giftighet, sykdomsframkallende evne og smittsomhet for meitemarker. 

2.8.5.2.  Et plantevernmiddel kan ha giftvirkninger på grunn av virkningen av toksiner eller hjelpestoffer. Ved 

vurderingen av slike virkninger skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

a)  undersøkelser av giftighet for meitemarker, 

b)  opplysninger om skjebne og atferd i de ulike delene av miljøet. 

Dersom dødelighet eller tegn på forgiftning konstateres ved undersøkelsene, skal vurderingen omfatte en 

beregning av forholdet mellom giftighet og eksponering basert på kvotienten av LC50-verdien og den anslåtte 

eksponeringen uttrykt i mg/kg jord i tørrvekt. 

2.8.6.  Medlemsstatene skal vurdere sannsynligheten for eksponering av og virkninger på mikroorganismer i jorden. 

2.8.6.1.  En mikroorganisme kan utgjøre en risiko på grunn av sin evne til å forstyrre mineraliseringen av nitrogen og 

karbon i jorden. Det skal vurderes om den identifiserte risikoen kan endres som følge av utformingen av 

plantevernmiddelet, idet det tas hensyn til følgende opplysninger om mikroorganismen: 

a)  dens virkemåte, 

b)  andre biologiske egenskaper. 

Forsøksdata er normalt ikke påkrevd, dvs. dersom det kan påvises at en forsvarlig risikovurdering kan foretas 

på grunnlag av de tilgjengelige opplysningene.  
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2.8.6.2.  Medlemsstatene skal vurdere virkningen av eksotiske mikroorganismer / mikroorganismer som ikke 

forekommer naturlig, på mikroorganismer utenfor målgruppen og deres predatorer etter bruk av plantevern-

middelet i samsvar med de foreslåtte bruksvilkårene. Forsøksdata er normalt ikke påkrevd, dvs. dersom det 

kan påvises at en forsvarlig risikovurdering kan foretas på grunnlag av de tilgjengelige opplysningene. 

2.8.6.3.  Et plantevernmiddel kan ha giftvirkninger på grunn av virkningen av toksiner eller hjelpestoffer. Ved 

vurderingen av slike virkninger skal følgende opplysninger tas i betraktning: 

a)  opplysninger om skjebne og atferd i de ulike delene av miljøet, 

b)  alle tilgjengelige opplysninger fra biologisk primærkartlegging. 

2.9. Konklusjoner og forslag 

Medlemsstatene skal trekke konklusjoner om behovet for ytterligere opplysninger og/eller undersøkelser og 

behovet for tiltak som begrenser risikoene som oppstår. Medlemsstatene skal begrunne forslagene til 

klassifisering og merking av plantevernmidler. 

C.  FRAMGANGSMÅTE FOR BESLUTNINGSTAKING 

1. Allmenne prinsipper 

1.1.  Medlemsstatene skal i relevante tilfeller fastsette vilkår eller restriksjoner knyttet til de godkjenninger de gir. 

Arten og strenghetsgraden av disse vilkårene og restriksjonene skal velges på grunnlag av og passe til arten 

og omfanget av de nyttevirkninger og risikoer som kan ventes å oppstå. 

1.2. Medlemsstatene skal om nødvendig sikre at det ved beslutninger om å gi godkjenning, tas hensyn til de 

landbruksmessige, plantehelsemessige eller miljømessige forholdene (herunder klimatiske forhold) i området 

der middelet planlegges brukt. Slike hensyn kan føre til at det fastsettes særlige vilkår for og restriksjoner på 

bruk, og til at det gis godkjenning for noen områder, men ikke for andre områder innen vedkommende 

medlemsstat. 

1.3.  Medlemsstatene skal sikre at de godkjente mengdene, uttrykt i doser og antall behandlinger, er de minste som 

er nødvendige for å oppnå den ønskede virkningen, selv om større mengder ikke ville innebære uakseptable 

risikoer for menneskers eller dyrs helse eller for miljøet. De godkjente mengdene skal fastsettes etter de 

landbruksmessige, plantehelsemessige eller miljømessige forholdene (herunder klimatiske forhold) i de ulike 

områdene som det gis godkjenninger for, og være egnet for dem. Doser og antall anvendelser skal imidlertid 

ikke gi opphav til uønskede virkninger, som f.eks. utvikling av resistens. 

1.4.  Medlemsstatene skal sikre at prinsippene for integrert skadedyrbekjempelse overholdes i beslutningene 

dersom plantevernmiddelet er ment å brukes under forhold der disse prinsippene er relevante. 

1.5.  Ettersom vurderingen bygger på data som gjelder et begrenset antall representative arter, skal medlemsstatene 

sikre at bruken av plantevernmidler ikke får langtidsfølger for mengden og mangfoldet av arter utenfor 

målgruppen. 

1.6.  Før medlemsstatene utsteder godkjenningen, skal de sikre at plantevernmiddelets etikett: 

a)  oppfyller kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 547/2011, 

b)  også inneholder de opplysninger om vern av brukerne som kreves i EUs regelverk om vern av 

arbeidstakere, 

c)  særlig angir de vilkår og restriksjoner som gjelder for bruk av plantevernmiddelet som nevnt i nr.1.1–1.5, 

d)  og at godkjenningen inneholder opplysningene nevnt i vedlegg II og III til forordning (EU) nr. 547/2011 

og artikkel 10 nr. 1.2, 2.4, 2.5 og 2.6 i direktiv 1999/45/EF.  
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1.7.  Før medlemsstatene utsteder godkjenninger, skal de: 

a)  sikre at den foreslåtte emballasjen er i samsvar med bestemmelsene i direktiv 1999/45/EF, 

b)  sikre at: 

— framgangsmåtene for destruering av plantevernmiddelet, 

— framgangsmåtene for nøytralisering av skadevirkninger av produktet dersom det spres ved en 

ulykke, og 

— framgangsmåtene for dekontaminering av destruering av emballasjen 

er i samsvar med gjeldende forskrifter. 

1.8.  Det skal gis godkjenning bare dersom alle kravene nevnt i nr. 2 er oppfylt. Dersom imidlertid ett eller flere av 

de særlige kravene til beslutningstaking nevnt i nr. 2.4 ikke er oppfylt i sin helhet, skal det gis godkjenning 

bare dersom nytteverdien forbundet med bruken av plantevernmiddelet under de foreslåtte bruksvilkårene 

oppveier eventuelle skadevirkninger av bruken av dette. Eventuelle restriksjoner på bruken av 

plantevernmiddelet i tilknytning til manglende overholdelse av enkelte av kravene nevnt i nr. 2.4, skal angis 

på etiketten. Denne nytteverdien kan bestå i: 

a)  fordeler ved og forenlighet med integrert bekjempelse eller økologisk landbruk, 

b)  å lette utarbeidingen av strategier for å gjøre risikoen for resistensutvikling minst mulig, 

c)  redusert risiko for brukere og forbrukere, 

d)  redusert miljøforurensning og redusert virkning på arter utenfor målgruppen. 

1.9.  Dersom det er gitt godkjenning i samsvar med kravene fastsatt i dette vedlegg, kan medlemsstatene i henhold 

til artikkel 44: 

a)  dersom det er mulig og helst i nært samarbeid med søkeren, treffe tiltak for å bedre plantevernmiddelets 

ytelse, og/eller 

b)  dersom det er mulig og i nært samarbeid med søkeren, treffe tiltak for ytterligere å redusere 

eksponeringen som kunne oppstå ved og etter bruk av plantevernmiddelet. 

Medlemsstatene skal underrette søkerne om ethvert tiltak truffet i henhold til bokstav a) og b), og skal 

anmode søkerne om å framlegge eventuelle ytterligere data og opplysninger som er nødvendige for å vise 

ytelse eller mulige risikoer som kan oppstå under endrede vilkår. 

1.10.  Medlemsstatene skal så langt det er praktisk mulig sikre at søkeren, når det gjelder alle mikroorganismer som 

vurderes godkjent, har tatt hensyn til alle relevante kunnskaper og opplysninger som er tilgjengelig på 

tidspunktet for innlevering av søknaden. 

1.11.  Dersom mikroorganismen er genmodifisert, som definert i direktiv 2001/18/EF, skal den godkjennes bare 

dersom vurderingen som er foretatt i samsvar med direktiv 2001/18/EF er framlagt, som fastsatt i henhold til 

artikkel 53 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Den relevante beslutningen truffet av vedkommende 

myndigheter i samsvar med direktiv 2001/18/EF, skal framlegges. 

1.12.  I samsvar med artikkel 53 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal et plantevernmiddel som inneholder en 

genmodifisert organisme, godkjennes bare dersom godkjenningen gis i samsvar med del C i 

direktiv 2001/18/EF, i henhold til hvilket organismen kan settes ut i miljøet. 

1.13.  Det skal ikke gis godkjenning dersom relevante metabolitter/toksiner (dvs. metabolitter/toksiner som 

forventes å være av betydning for menneskers helse og/eller miljøet) som dannes av mikroorganismer og/eller 

av mikrobielle forurensende stoffer, finnes i plantevernmiddelet, med mindre det kan påvises at mengden som 

finnes, er på et akseptabelt nivå før og etter den foreslåtte bruken.  
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1.14.  Medlemsstatene skal sikre at tilstrekkelige kvalitetskontrolltiltak gjennomføres med sikte på å garantere 

mikroorganismens identitet og innholdet i plantevernmiddelet. Slike tiltak skal omfatte et system for 

risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP) eller et tilsvarende system. 

2. Særskilte prinsipper 

De særskilte prinsippene får anvendelse uten at de allmenne prinsippene nevnt i avsnitt 1 berøres. 

2.1. Identitet 

For hver godkjenning som gis, skal medlemsstatene sikre at den berørte mikroorganismen deponeres i en 

internasjonalt anerkjent kultursamling og har et deponeringsnummer. Hver mikroorganisme skal være 

identifisert og navngitt på artsnivå og karakterisert på stammenivå. Det skal også opplyses om 

mikroorganismen er en villtype eller en spontan eller indusert mutant, eller en genmodifisert organisme. 

2.2. Biologiske og tekniske egenskaper 

2.2.1.  Det må være framlagt tilstrekkelige opplysninger til å kunne vurdere laveste og høyeste innhold av 

mikroorganismen i materialet som brukes til å framstille plantevernmiddelet, og i selve plantevernmiddelet. 

Innholdet av andre bestanddeler og hjelpestoffer i plantevernmiddelet og forurensende mikroorganismer som 

stammer fra produksjonsprosessen, skal defineres i den grad det er mulig. Medlemsstatene skal sikre at 

mengden forurensende organismer holdes på et akseptabelt nivå. I tillegg skal plantevernmiddelets fysiske art 

og tilstand angis, fortrinnsvis i samsvar med «Catalogue of pesticide formulation types and international 

coding system (CropLife International Technical Monograph nr. 2, 5. utgave, 2002)». 

2.2.2.  Det skal ikke gis godkjenning dersom det i enhver fase i utviklingen av et mikrobielt plantevernmiddel viser 

seg, på grunn av utvikling av resistens, overføring av resistens eller en annen mekanisme, at det er en risiko 

for interferens med virkningen av et antimikrobielt stoff som brukes i human- eller veterinærmedisin. 

2.3. Ytterligere opplysninger 

Det skal ikke gis godkjenning med mindre det framlegges fullstendige opplysninger om den løpende 

kvalitetskontrollen av produksjonsmetoden, produksjonsprosessen og plantevernmiddelet. Det skal særlig tas 

hensyn til alle spontane endringer i mikroorganismens viktigste egenskaper og fravær/forekomst av 

forurensende organismer. Kriteriene for kvalitetssikring av produksjon og metoder som brukes til å sikre et 

ensartet plantevernmiddel, skal i den grad det er mulig, beskrives og spesifiseres. 

2.4. Virkning 

2.4.1. Y t e l s e  

2.4.1.1.  Dersom foreslått bruk omfatter anbefalinger om bekjempelse av eller vern mot organismer som ikke anses for 

å være skadelige på grunnlag av erfaring og vitenskapelig kunnskap tilegnet under de normale 

landbruksmessige, plantehelsemessige eller miljømessige forholdene (herunder klimatiske forhold) i området 

der middelet foreslås brukt, eller dersom andre tilsiktede virkninger ikke anses for å være nyttige under disse 

forholdene, skal det ikke gis godkjenning for slik bruk. 

2.4.1.2.  Nivået, forenligheten og varigheten av bekjempelse, vern eller andre tilsiktede virkninger skal tilsvare dem 

som bruken av et egnet referansemiddel vil gi. Dersom det ikke finnes et egnet referansemiddel, skal det 

kunne vises at plantevernmiddelet gir en registrerbar fordel med hensyn til nivå, forenlighet og varighet av 

bekjempelse, vern eller andre tilsiktede virkninger under de landbruksmessige, plantehelsemessige eller 

miljømessige forholdene (herunder klimatiske forhold) i området der middelet foreslås brukt. 

2.4.1.3.  Dersom det er relevant, skal økt utbytte og reduksjon av lagersvinn ved bruk av middelet kvantitativt og 

kvalitativt kunne sammenlignes med det som oppnås ved bruken av egnede referansemidler. Dersom det ikke 

finnes et egnet referansemiddel, skal det kunne vises at plantevernmiddelet gir en entydig, registrerbar 

kvantitativ og/eller kvalitativ fordel med hensyn til økt utbytte eller reduksjon av lagersvinn under de 

landbruksmessige, plantehelsemessige eller miljømessige forholdene (herunder klimatiske forhold) i området 

der middelet foreslås brukt. 

2.4.1.4.  Konklusjonene om preparatets ytelse skal være gyldige for alle områder i medlemsstaten der det skal 

godkjennes, og for alle forhold der det foreslås brukt, med mindre det er spesifisert på den foreslåtte etiketten 

at preparatet er beregnet på bruk under visse særlig angitte forhold (f.eks. milde angrep fra skadedyr, ved 

særlige typer jord eller for særlige vekstvilkår).  
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2.4.1.5.  Dersom den foreslåtte etiketten omfatter krav om at preparatet skal brukes sammen med andre bestemte 

plantevernmidler eller hjelpestoffer som en tankblanding, skal blandingen ha den tilsiktede virkning og være i 

samsvar med prinsippene nevnt i nr. 2.4.1.1 til 2.4.1.4. 

Dersom den foreslåtte etiketten omfatter anbefalinger om at preparatet skal brukes sammen med bestemte 

plantevernmidler eller hjelpestoffer som en tankblanding, skal medlemsstatene ikke godta anbefalingene med 

mindre de er begrunnet. 

2.4.1.6.  Dersom det er tegn på utvikling av resistens mot plantevernmiddelet hos sykdomsframkallende organismer, 

skal medlemsstaten avgjøre om det i den framlagte strategien for håndtering av resistens tas tilstrekkelig og 

forsvarlig hensyn til dette problemet. 

2.4.1.7.  Bare plantevernmidler som inneholder ikke-levedyktige mikroorganismer, kan godkjennes for bruk til 

bekjempelse av virveldyrarter. Den tilsiktede virkningen på virveldyr som skal bekjempes, skal oppnås uten 

unødvendig lidelse og smerte for disse dyrene. 

2.4.2. F r a v æ r  a v  u a k s e p t a b l e  v i r k n i n g e r  p å  p l a n t e r  e l l e r  p l a n t e p r o d u k t e r  

2.4.2.1.  Det skal ikke forekomme relevante giftvirkninger på behandlede planter eller planteprodukter med mindre 

den foreslåtte etiketten omfatter relevante bruksbegrensninger. 

2.4.2.2.  Avlingen skal ved innhøsting, på grunn av giftvirkninger for planter, ikke være mindre enn den avlingen som 

ville vært oppnådd uten bruk av plantevernmiddelet, med mindre denne reduksjonen oppveies av andre 

nyttevirkninger, f.eks. en kvalitetsøkning for behandlede planter eller planteprodukter. 

2.4.2.3.  Det skal ikke forekomme uakseptable skadevirkninger på kvaliteten til behandlede planter eller 

planteprodukter med mindre det dreier seg om skadevirkninger ved bearbeiding, og det på den foreslåtte 

etiketten angis at preparatet ikke skal anvendes på vekster som skal brukes til bearbeiding. 

2.4.2.4.  Det skal ikke forekomme skadevirkninger på behandlede planter eller planteprodukter som brukes til 

formering eller reproduksjon, f.eks. virkninger på levedyktighet, spireevne, spiring, rotdanning og tilvekst, 

med mindre det på den foreslåtte etiketten særlig angis at preparatet ikke skal anvendes på planter eller 

planteprodukter som skal brukes til formering eller reproduksjon. 

2.4.2.5.  Det skal ikke forekomme uakseptable virkninger på etterfølgende vekster med mindre det på den foreslåtte 

etiketten særlig angis at bestemte vekster som kunne bli påvirket, ikke bør dyrkes etter de behandlede 

vekstene. 

2.4.2.6. Det skal ikke forekomme uakseptable virkninger på nabovekster med mindre det på den foreslåtte etiketten 

særlig angis at preparatet ikke bør anvendes dersom det samtidig dyrkes særlig følsomme nabovekster. 

2.4.2.7. Dersom den foreslåtte etiketten omfatter krav om at preparatet skal brukes sammen med andre 

plantevernmidler eller hjelpestoffer som en tankblanding, skal blandingen være i samsvar med prinsippene 

nevnt i nr. 2.4.2.1–2.4.2.6. 

2.4.2.8.  De foreslåtte anvisninger for rengjøring av anvendelsesutstyret skal være både praktiske og effektive slik at 

de med letthet kan følges, og for å sikre at restmengder av plantevernmiddelet som senere kunne forårsake 

skade, fjernes. 

2.5. Metoder for identifikasjon/påvisning og mengdebestemmelse 

De foreslåtte metodene skal være i samsvar med det seneste utviklingstrinn i teknikken. Metodene for 

overvåking etter godkjenning skal omfatte bruk av vanlig tilgjengelige reagenser og utstyr. 

2.5.1. Det skal ikke gis godkjenning med mindre det finnes en egnet metode av tilstrekkelig kvalitet for å 

identifisere og mengdebestemme mikroorganismen og ikke-levedyktige bestanddeler (f.eks. toksiner, 

urenheter og hjelpestoffer) i plantevernmiddelet. Dersom plantevernmiddelet inneholder mer enn én 

mikroorganisme, skal de anbefalte metodene være egnet til å identifisere og bestemme innholdet av hver 

enkelt mikroorganisme.  
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2.5.2.  Det skal ikke gis godkjenning med mindre det finnes egnede metoder for kontroll og overvåking av 

levedyktige og/eller ikke-levedyktige restmengder etter registrering. Det skal finnes metoder for analyse av: 

a)  planter, planteprodukter, næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og fôrvarer dersom 

toksikologisk relevante restmengder forekommer. Restmengder anses å være relevante dersom en 

grenseverdi for restmengder eller en sikkerhetsmessig vente- eller gjeninntredelsesperiode eller andre 

slike forholdsregler er påkrevd, 

b)  jord, vann, luft og/eller kroppsvev dersom toksikologisk, økotoksikologisk eller miljømessig relevante 

restmengder forekommer. 

2.6. Virkning på menneskers og dyrs helse 

2.6.1. V i r k n i n g e r  p å  m e n n e s k e r  o g  d y r s  h e l s e  f o r å r s a k e t  a v  p l a n t e v e r n m i d d e l e t  

2.6.1.1.  Det skal ikke gis godkjenning dersom det på grunnlag av opplysningene i dokumentasjonen framgår at 

mikroorganismen er sykdomsframkallende for mennesker eller dyr utenfor målgruppen under de foreslåtte 

bruksvilkårene. 

2.6.1.2.  Det skal ikke gis godkjenning dersom mikroorganismen og/eller plantevernmiddelet som inneholder 

mikroorganismen, under de anbefalte bruksvilkårene, herunder et realistisk verst tenkelige tilfelle, kan 

kolonisere eller forårsake skadevirkninger på mennesker eller dyr. 

Når medlemsstatene skal beslutte om det mikrobielle plantevernmiddelet skal godkjennes, skal de vurdere 

mulige virkninger på alle befolkningsgrupper, dvs. yrkesbrukere, ikke-yrkesbrukere og personer som 

eksponeres direkte eller indirekte i miljøet og på arbeidsplassen samt dyr. 

2.6.1.3.  Alle mikroorganismer skal betraktes som mulige allergener, med mindre det er fastsatt ved hjelp av relevante 

opplysninger at det ikke er risiko for allergiframkallende virkning, idet det tas hensyn til personer med 

svekket immunitet og andre følsomme personer. I forbindelse med godkjenninger som gis, skal det derfor 

angis at man bør bruke vernetøy og egnede hansker, og at plantevernmiddelet som inneholder 

mikroorganismen, ikke skal innåndes. Videre kan det i de foreslåtte bruksvilkårene kreves bruk av ytterligere 

vernetøy og -utstyr. 

Dersom de foreslåtte bruksvilkårene krever bruk av vernetøy og verneutstyr, skal det ikke gis godkjenning 

med mindre disse gjenstandene er effektive og i samsvar med de relevante EU-bestemmelsene og med letthet 

kan skaffes til veie av brukeren, og med mindre det er mulig å bruke dem under bruksvilkårene for 

plantevernmiddelet, særlig med hensyn til de klimatiske forholdene. 

2.6.1.4.  Det skal ikke gis godkjenning dersom det er påvist at overføring av genmateriale fra mikroorganismen til 

andre organismer kan medføre skadevirkninger på menneskers eller dyrs helse, herunder resistens mot kjente 

terapeutiske stoffer. 

2.6.1.5.  Plantevernmidler som på grunn av bestemte egenskaper kan medføre en høy grad av risiko dersom de 

håndteres eller brukes feilaktig, skal omfattes av særlige restriksjoner som f.eks. restriksjoner på 

emballasjestørrelse, type utforming, spredning, bruk eller bruksmåte. Dessuten skal plantevernmidler som er 

klassifisert som meget giftige, ikke godkjennes for bruk av ikke-yrkesbrukere. 

2.6.1.6.  Sikkerhetsmessige venteperioder og gjeninntredelsesperioder eller andre forholdsregler skal fastsettes på en 

slik måte at det ikke kan forventes kolonisering av eller skadevirkninger på personer i nærheten eller 

arbeidstakere som eksponeres etter anvendelse av plantevernmiddelet. 

2.6.1.7.  Sikkerhetsmessige venteperioder og gjeninntredelsesperioder eller andre forholdsregler skal fastsettes på en 

slik måte at det ikke kan forventes kolonisering av eller skadevirkninger på dyr. 

2.6.1.8.  Sikkerhetsmessige venteperioder og gjeninntredelsesperioder eller andre forholdsregler som treffes for å sikre 

at det ikke kan forventes kolonisering eller skadevirkninger, må være realistiske; om nødvendig skal det 

treffes særlige forebyggende tiltak. 

2.6.1.9.  Vilkårene i godkjenningen skal være i samsvar med direktiv 98/24/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/54/EF(1). Det skal tas hensyn til forsøksdataene og opplysninger som er relevante for å gjenkjenne tegn 

på infeksjon eller sykdomsframkallende evne, og om effektiviteten av førstehjelp og terapeutiske tiltak. 

Godkjenningsvilkårene også være i samsvar med direktiv 2004/37/EF. Godkjenningsvilkårene skal dessuten 

være i samsvar med rådsdirektiv 89/656/EØF(2).  

  

(1) EFT L 262 av 17.10.2000, s. 21. 

(2) EFT L 393 av 30.12.1989, s. 18. 
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2.6.2. V i r k n i n g e r  p å  m e n n e s k e r s  e l l e r  d y r s  h e l s e  s o m  s k y l d e s  r e s t m e n g d e r  

2.6.2.1.  Det skal ikke gis godkjenning med mindre det finnes tilstrekkelige opplysninger om plantevernmidler som 

inneholder mikroorganismen til å fastslå at det ikke forekommer skadevirkninger på menneskers eller dyrs 

helse ved eksponering for mikroorganismen, restmengder av denne og metabolitter/toksiner i eller på planter 

eller planteprodukter. 

2.6.2.2.  Det skal ikke gis godkjenning med mindre levedyktige restmengder og/eller ikke-levedyktige restmengder 

som oppstår, tilsvarer de minste mengdene av plantevernmiddelet som er nødvendig for å oppnå 

tilfredsstillende grad av bekjempelse i samsvar med god landbrukspraksis, anvendt på en slik måte (herunder 

intervaller før innhøsting, tilbakeholdings- eller lagringsperioder) at de levedyktige restmengdene og/eller 

toksinene ved innhøsting, slakting eller etter lagring, er redusert til det minst mulige. 

2.7. Skjebne og atferd i miljøet 

2.7.1.  Det skal ikke gis godkjenning dersom tilgjengelige opplysninger tyder på at plantevernmiddelets skjebne og 

atferd i miljøet kan medføre uakseptable skadevirkninger på miljøet. 

2.7.2.  Det skal ikke gis godkjenning dersom forurensning av grunnvannet, overflatevann eller drikkevann som 

forventes som følge av bruk av et plantevernmiddel under de foreslåtte bruksvilkårene, kan forårsake 

interferens med analysesystemene som brukes til kvalitetskontroll av drikkevann fastsatt i direktiv 98/83/EF. 

2.7.3.  Det skal ikke gis godkjenning dersom forurensningen av grunnvannet som forventes som følge av bruk av et 

plantevernmiddel under de foreslåtte bruksvilkårene, er i strid med eller overstiger den laveste av følgende 

grenseverdier: 

a)  parametrene eller de høyeste tillatte konsentrasjonene fastsatt ved direktiv 98/83/EF, eller 

b)  parametrene eller de høyeste tillatte konsentrasjonene som er fastsatt for bestanddeler i 

plantevernmiddelet, f.eks. relevante metabolitter/toksiner i samsvar med direktiv 2000/60/EF, eller 

c)  parametrene for mikroorganismen eller den høyeste konsentrasjonen som er fastsatt for bestanddeler i 

plantevernmiddelet, f.eks. relevante metabolitter/toksiner, ved godkjenning av mikroorganismen i 

henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, på grunnlag av relevante data, særlig toksikologiske data, 

eller dersom denne konsentrasjonen ikke er fastsatt, konsentrasjonen som tilsvarer 1/10 av akseptabelt 

daglig inntak (ADI) fastsatt da mikroorganismen ble godkjent i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

med mindre det er vitenskapelig dokumentert at den laveste parameteren eller konsentrasjonen ikke bestrides 

eller overstiges under relevante feltforhold. 

2.7.4.  Det skal ikke gis godkjenning dersom forurensningen av overflatevann som forventes som følge av bruk av et 

plantevernmiddel under de foreslåtte bruksvilkårene: 

a)  overstiger, i de tilfeller overflatevannet i eller fra området der middelet planlegges brukt, er beregnet på 

uttak av drikkevann, konsentrasjoner over hvilke overholdelse av drikkevannskvaliteten fastsatt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, ikke er sikret, eller 

b)  overstiger parametrene eller verdiene for bestanddeler i plantevernmiddelet, f.eks. relevante metabolitter/ 

toksiner, som er fastsatt i samsvar med direktiv 2000/60/EF, eller 

c)  har en virkning som anses for uakseptabel på arter utenfor målgruppen, herunder dyr, i samsvar med de 

relevante kravene fastsatt i nr. 2.8. 

De foreslåtte bruksanvisningene for plantevernmiddelet, herunder rengjøringsrutinene for anvendelses-

utstyret, skal være slik at sannsynligheten for utilsiktet forurensning av overflatevann er minst mulig.  
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2.7.5.  Det skal ikke gis godkjenning dersom det er kjent at overføring av genmateriale fra mikroorganismen til 

andre organismer kan ha uakseptable virkninger på miljøet. 

2.7.6.  Det skal ikke gis godkjenning med mindre det finnes tilstrekkelige opplysninger om eventuell persistens/ 

konkurranseevne hos mikroorganismen og relevante sekundære metabolitter/toksiner i eller på vekstene under 

de rådende miljøforholdene ved og etter planlagt bruk. 

2.7.7.  Det skal ikke gis godkjenning dersom det kan forventes at mikroorganismen og/eller eventuelle metabolitter/ 

toksiner vil etablere seg i miljøet i konsentrasjoner som er betydelig høyere enn de naturlige 

bakgrunnsnivåene, dersom det gjennomføres gjentatte behandlinger over flere år, med mindre en grundig 

risikovurdering antyder at risikoene ved akkumulerte platåkonsentrasjoner er akseptable. 

2.8. Virkninger på organismer utenfor målgruppen 

Medlemsstatene skal sikre at de tilgjengelige opplysningene er tilstrekkelige til å avgjøre om det kan 

forekomme uakseptable virkninger på arter utenfor målgruppen (flora og fauna), på grunn av eksponering for 

plantevernmiddelet som inneholder mikroorganismen, etter planlagt bruk. 

Medlemsstatene skal følge særlig nøye med på mulige virkninger på nytteorganismer som brukes til biologisk 

bekjempelse, og organismer som spiller en viktig rolle i integrert bekjempelse. 

2.8.1.  Dersom det er sannsynlighet for eksponering av fugler og andre landvirveldyr utenfor målgruppen skal det 

ikke gis godkjenning dersom: 

a)  mikroorganismen er sykdomsframkallende for fugler og andre landvirveldyr utenfor målgruppen, 

b)  forholdet mellom giftighet og eksponering ved giftvirkninger på grunn av bestanddeler i 

plantevernmiddelet, f.eks. relevante metabolitter/toksiner, er mindre enn 10 på grunnlag av den akutte 

LD5-verdien, eller forholdet mellom langtidsgiftighet og eksponering er mindre enn 5, med mindre det 

gjennom en egnet risikovurdering slås klart fast ved feltforsøk at det ikke oppstår noen uakseptabel 

virkning – direkte eller indirekte – etter bruk av plantevernmiddelet i samsvar med de foreslåtte 

bruksvilkårene. 

2.8.2.  Dersom det er sannsynlighet for eksponering av vannorganismer, skal det ikke gis godkjenning dersom: 

a)  mikroorganismen er sykdomsframkallende for vannorganismer, 

b)  forholdet mellom giftighet og eksponering ved giftvirkninger på grunn av bestanddeler i 

plantevernmiddelet, f.eks. relevante metabolitter/toksiner, er mindre enn 100 for akutt giftighet (EC50) for 

dafnier og fisk og 10 for langtidsgiftighet/kronisk giftighet for alger (EC50), dafnier (NOEC) og fisk 

(NOEC), med mindre det gjennom en egnet risikovurdering slås klart fast ved feltforsøk at det ikke 

oppstår noen uakseptabel virkning – direkte eller indirekte – på de eksponerte artenes levedyktighet etter 

bruk av plantevernmiddelet i samsvar med de foreslåtte bruksvilkårene. 

2.8.3.  Dersom det er sannsynlighet for eksponering av bier, skal det ikke gis godkjenning dersom: 

a)  mikroorganismen er sykdomsframkallende for bier, 

b)  farekvotientene for oral- eller kontakteksponering av honningbier ved giftvirkninger på grunn av 

bestanddeler i plantevernmiddelet, f.eks. relevante metabolitter/toksiner, er mer enn 50, med mindre det 

gjennom en egnet risikovurdering slås klart fast ved feltforsøk at det ikke oppstår noen uakseptabel 

virkning på honningbilarver, honningbienes atferd eller koloniens overlevelse og utvikling etter bruk av 

plantevernmiddelet i samsvar med de foreslåtte bruksvilkårene. 

2.8.4.  Dersom det er sannsynlighet for eksponering av andre leddyr enn bier, skal det ikke gis godkjenning dersom: 

a)  mikroorganismen er sykdomsframkallende for andre leddyr enn bier, 

b)  det forekommer giftvirkninger på grunn av bestanddeler i plantevernmiddelet, f.eks. relevante 

metabolitter/toksiner, med mindre det gjennom en egnet risikovurdering slås klart fast ved feltforsøk at 

det ikke oppstår noen uakseptabel virkning på disse organismene etter bruk av plantevernmiddelet i 

samsvar med de foreslåtte bruksvilkårene. Alle opplysninger om selektivitet og forslag om bruk i 

integrert skadedyrbekjempelse skal underbygges av relevante data. 
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2.8.5.  Dersom det er sannsynlighet for at meitemarker eksponeres, skal det ikke gis godkjenning dersom 

mikroorganismen er sykdomsframkallende for meitemarker, eller dersom forholdet mellom akutt giftighet og 

eksponering ved giftvirkninger på grunn av bestanddeler i plantevernmiddelet, f.eks. relevante 

metabolitter/toksiner, er mindre enn 10, eller forholdet mellom langtidsgiftighet og eksponering er mindre enn 

5, med mindre det gjennom en egnet risikovurdering slås klart fast ved feltforsøk at meitemarkpopulasjonene 

ikke utsettes for risiko etter bruk av plantevernmiddelet i samsvar med de foreslåtte bruksvilkårene. 

2.8.6. Dersom det er sannsynlighet for at jordmikroorganismer utenfor målgruppen eksponeres, skal det ikke gis 

godkjenning dersom nitrogen- og karbonmineraliseringen i laboratorieforsøk påvirkes med mer enn 25 % 

etter 100 døgn, med mindre det gjennom en egnet risikovurdering slås klart fast ved feltforsøk at det ikke 

oppstår noen uakseptabel virkning på den mikrobielle aktiviteten etter bruk av plantevernmiddelet i samsvar 

med de foreslåtte bruksvilkårene, idet det tas hensyn til mikroorganismenes formeringsevne. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 547/2011 

av 8. juni 2011 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til krav til merking 

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 65 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 skal kravene 

til merking fastsatt i artikkel 16 i rådsdirektiv 91/414/ 

EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plante-

farmasøytiske produkter(2) og i vedlegg IV og V til 

nevnte forordning fortsatt få anvendelse i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) For å gjennomføre forordning (EF) nr. 1107/2009 er det 

derfor nødvendig å vedta en forordning som omfatter 

disse kravene til merking av plantevernmidler med 

eventuelle nødvendige endringer, som ajourførte henvis-

ninger. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 155 av 11.6.2011,  

s. 176, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 57. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

3) Det bør fastsettes bestemmelser om ombruk av 

emballasje og om plantevernmidler som skal brukes ved 

forsøk og undersøkelser for forsknings- eller utviklings-

formål. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Merkingen av plantevernmidler skal være i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg I og skal eventuelt inneholde 

standardsetningene for særlige risikoer for menneskers eller 

dyrs helse eller miljøet fastsatt i vedlegg II, og standard-

setningene for sikkerhetsregler for vern av menneskers eller 

dyrs helse eller miljøet fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. juni 2011. 

2019/EØS/35/07 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 8. juni 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG I 

KRAV TIL MERKING SOM NEVNT I ARTIKKEL 1 

1)  Følgende opplysninger skal være en tydelig del av merkingen av plantevernmiddelet og skal ikke kunne slettes: 

a)  plantevernmiddelets handelsbetegnelse eller firma, 

b)  navn og adresse til innehaveren av godkjenningen og godkjenningsnummeret for plantevernmiddelet, og 

dersom de er forskjellige, navn og adresse til den personen som har ansvaret for den endelige emballeringen 

og merkingen eller for den endelige merkingen av plantevernmiddelet, 

c)  navnet på hvert aktive stoff uttrykt i samsvar med artikkel 10 (2.3) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

1999/45/EF(1), med tydelig angivelse av den kjemiske betegnelsen. Navnet skal være det samme som oppgitt 

på listen i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2), eller dersom stoffet ikke 

er oppført der, dets vanlige ISO-betegnelse. Dersom det sistnevnte ikke foreligger, skal det aktive stoffet 

angis ved sin kjemiske betegnelse i henhold til IUAPC-reglene, 

d)  konsentrasjonen av hvert aktive stoff, uttrykt på følgende måte: 

i) for faste stoffer, aerosoler, flyktige væsker (høyeste kokepunkt 50 °C) eller tyktflytende væsker (nedre 

grense 1 Pa s ved 20 °C), i % w/w og g/kg, 

ii) for andre væsker/gelutforminger, i % w/w og g/l, 

iii) for gasser, i % v/v og % w/w. 

Dersom det aktive stoffet er en mikroorganisme, skal innholdet uttrykkes som antall enheter aktivt stoff per volum 

eller vekt eller en annen egnet målenhet som er relevant for mikroorganismen, f.eks. kolonidannenede enheter per 

gram (cfu/g), 

e)  plantevernmiddelets nettoinnhold angitt i g eller kg for faste utforminger, i g, kg, ml eller l for gasser og i ml 

eller l for væskeutforminger, 

f)  utformingens produksjonsnummer og -dato, 

g)  opplysninger om førstehjelp, 

h)  arten av alle særlige risikoer for menneskers eller dyrs helse eller for miljøet, i form av standardsetninger 

valgt etter hensiktsmessighet av vedkommende myndighet fra dem som er fastsatt i vedlegg II, 

i)  sikkerhetsregler for vern av menneskers eller dyrs helse eller for miljøet, i form av standardsetninger valgt 

etter hensiktsmessighet av vedkommende myndighet fra dem som er fastsatt i vedlegg III, 

j)  type virkning for plantevernmiddelet (f.eks. insektmiddel, vekstregulerende middel, ugressmiddel, 

soppdrepende middel) og virkemåte, 

k)  typen preparat (f.eks. sprøytepulver, emulgerbart konsentrat, osv.), 

l)  de typer bruk plantevernmiddelet er godkjent for og alle særlige landbruksmessige, plantehelsemessige og 

miljømessige forhold der middelet kan brukes eller ikke skal brukes, 

m)  bruksanvisning, bruksvilkår og dosering, herunder eventuelt høyeste dose per hektar per anvendelse og største 

antall anvendelser per år. Doseringen uttrykkes i metriske enheter for hver type bruk som omfattes av 

godkjenningen, 

  

(1) EFT L 200 av 30.07.1999, s. 1. 

(2) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 
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n)  eventuelt den tid som av sikkerhetsgrunner skal løpe mellom siste anvendelse og: 

i) såing eller planting av vekstene som skal vernes, 

ii) såing eller planting av etterfølgende vekster, 

iii) mennesker eller dyrs adgang til de behandlede vekstene, 

iv) innhøsting, 

v) bruk eller forbruk, 

o)  opplysninger om mulig giftighet for planter, sortsfølsomhet og eventuelt andre direkte eller indirekte 

skadelige bivirkninger for planter eller produkter av vegetabilsk opprinnelse samt tiden som skal gå mellom 

anvendelse og såing eller planting av: 

— den aktuelle avling eller 

— etterfølgende eller tilgrensende avlinger, 

p)  dersom den ledsages av en brosjyre som fastsatt i nr. 2, setningen «Les vedlagte bruksanvisning før bruk», 

q)  anvisning for korrekt lagring og sikker disponering av plantevernmiddelet og emballasjen, 

r)  dersom det er nødvendig, holdbarhetsdatoen under normale lagringsforhold, 

s)  et forbud mot ombruk av emballasjen, unntatt for innehaveren av godkjenningen og forutsatt at emballasjen er 

utformet særlig for ombruk ved innehaveren av godkjenningen, 

t)  alle opplysninger som godkjenningen skal inneholde i henhold til artikkel 31, artikkel 36 nr. 3, 51 nr. 5 eller 

artikkel 54 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

u)  hvilke kategorier brukere som har tillatelse til å bruke plantevernmiddelet, i de tilfeller bruken er begrenset til 

visse kategorier. 

2)  Opplysningene som er påkrevd i henhold til nr. 1 bokstav m), n), o), q), r) og t) kan angis i en separat brosjyre 

vedlagt emballasjen dersom det ikke er nok plass på selve emballasjen. En slik brosjyre skal regnes som en del av 

etiketten. 

3)  Etiketten på et plantevernmiddel skal ikke i noe tilfelle inneholde angivelser som «ikke giftig», «uskadelig» eller 

lignende. Opplysninger om at plantevernmiddelet kan brukes når bier eller andre arter utenfor målgruppen er 

aktive, eller når vekster eller ugress blomstrer eller andre lignende setninger om vern av bier, eller setninger med 

tilsvarende opplysninger om vern av bier eller andre arter utenfor målgruppen, kan imidlertid angis på etiketten 

dersom godkjenningen eksplisitt tillater bruk under slike forhold. 

4)  Medlemsstatene kan kreve at plantevernmidler som bringes i omsetning på deres territorium merkes på deres 

nasjonale språk. 

5)  Som unntak fra nr. 1 behøver merking og emballering av plantevernmidler som skal brukes ved forsøk og 

undersøkelser for forsknings- og utviklingsformål, fastsatt i artikkel 54 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bare å 

være i samsvar med nr. 1) bokstav b), c), d), j) og k) i dette vedlegg. Etiketten skal inneholde de opplysninger som 

kreves i henhold til tillatelsen for forsøksformål fastsatt i artikkel 54 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 samt 

ordene «middel beregnet på bruk i forsøksøyemed, ikke fullstendig beskrevet, behandles med største forsiktighet». 

 ______  
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VEDLEGG II 

STANDARDSETNINGER FOR SÆRLIGE RISIKOER FOR MENNESKERS ELLER DYRS HELSE ELLER 

MILJØET SOM NEVNT I ARTIKKEL 1 

INNLEDNING 

Standardsetningene nedenfor er fastsatt for å utfylle setningene fastsatt i direktiv 1999/45/EF som får anvendelse på 

plantevernmidler. Bestemmelsene i nevnte direktiv får anvendelse også på plantevernmidler som inneholder 

mikroorganismer, herunder virus, som aktive stoffer. Ved merking av midler som inneholder mikroorganismer, 

herunder virus, som aktive stoffer, skal det også tas hensyn til bestemmelsene om undersøkelser for hudsensibilisering 

og sensibilisering ved innånding fastsatt i del B i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 544/2011(1) og i del B i 

vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 545/2011(2). 

Standardsetningene for særlige risikoer berører ikke vedlegg I. 

1. Standardsetninger for særlige risikoer 

1.1. Særlige risikoer for mennesker (RSh) 

RSh 1 

BG: Токсичен при контакт с очите. 

ES: Tóxico en contacto con los ojos. 

CS: Toxický při styku s očima. 

DA: Giftig ved kontakt med øjnene. 

DE: Giftig bei Kontakt mit den Augen. 

ET: Mürgine silma sattumisel. 

EL: Τοξικό όταν έρθει σε επαφή με τα μάτια. 

EN: Toxic by eye contact. 

FR: Toxique par contact oculaire. 

IT: Tossico per contatto oculare. 

LV: Toksisks nonākot saskarē ar acīm. 

LT: Toksiška patekus į akis. 

HU: Szemmel érintkezve mérgező. 

MT: Tossiku meta jmiss ma’ l-għajnejn. 

NL: Giftig bij oogcontact. 

PL: Działa toksycznie w kontakcie z oczami. 

PT: Tóxico por contacto com os olhos. 

RO: Toxic în contact cu ochii! 

SK: Jedovatý pri kontakte s očami. 

SL: Strupeno v stiku z očmi.  

  

(1) EUT L 155 av 11.6.2011, s. 1. 

(2) EUT L 155 av 11.6.2011, s. 67. 
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FI: Myrkyllistä joutuessaan silmään. 

SV: Giftigt vid kontakt med ögonen. 

RSh 2 

BG: Може да причини фотосенсибилизация. 

ES: Puede causar fotosensibilización. 

CS: Může vyvolat fotosenzibilizaci. 

DA: Kan give overfølsomhed over for sollys/UV-stråling. 

DE: Sensibilisierung durch Licht möglich. 

ET: Võib põhjustada valgussensibiliseerimist. 

EL: Μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθητοποίηση. 

EN: May cause photosensitisation. 

FR: Peut entraîner une photosensibilisation. 

IT: Può causare fotosensibilizzazione. 

LV: Var izraisīt fotosensibilizāciju. 

LT: Gali sukelti fotosensibilizaciją. 

HU: Fényérzékenységet okozhat. 

MT: Jista’ jikkawża fotosensitiżżazzjoni. 

NL: Kan fotosensibilisatie veroorzaken. 

PL: Może powodować nadwrażliwość na światło. 

PT: Pode causar fotossensibilização. 

RO: Poate cauza fotosensibilitate! 

SK: Môže spôsobiť fotosenzibilizáciu. 

SL: Lahko povzroči preobčutljivost na svetlobo. 

FI: Voi aiheuttaa herkistymistä valolle. 

SV: Kan orsaka överkänslighet för solljus/UV-strålning. 

RSh 3 

BG: Контактът с парите причинява изгаряния на кожата и очите, контактът с течността причинява 

измръзвания. 

ES: El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el producto líquido 

provoca congelación. 

CS: Při styku s parami způsobuje poleptání kůže a očí a při styku s kapalinou způsobuje omrzliny. 

DA: Kontakt med dampe giver ætsninger på hud og øjne, og kontakt med væske giver forfrysninger. 

DE: Kontakt mit Dämpfen verursacht Verätzungen an Haut und Augen und Kontakt mit der Flüssigkeit 

verursacht Erfrierungen.  
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ET: Kokkupuude auruga põhjustab põletushaavu nahale ja silmadele ning kokkupuude vedelikuga põhjustab 

külmumist. 

EL: Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια·η επαφή με το υγρό μπορεί να 

προκαλέσει κρυο-παγήματα. 

EN: Contact with vapour causes burns to skin and eyes and contact with liquid causes freezing. 

FR: Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz 

liquide peut causer des engelures. 

IT: Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può 

causare congelamento. 

LV: Saskare ar tvaikiem izraisa ādas un acu apdegumus un saskare ar šķidrumu izraisa apsaldējumus. 

LT: Garai sukelia odos ir akių nudegimą, skystis- nušalimą. 

HU: Az anyag gőzével való érintkezés a bőr és a szem égési sérülését okozhatja, illetve a folyadékkal való 

érintkezés fagyást okozhat. 

MT: Kuntatt mal-fwar jikkawża ħruq fil-ġilda u fl-għajnejn filwaqt li kuntatt mal-likwidu jikkawża iffriżar. 

NL: Contact met de damp veroorzaakt brandwonden aan huid en ogen; contact met de vloeistof veroorzaakt 

bevriezing. 

PL: Kontakt z oparami powoduje poparzenia skóry i oczu, kontakt z cieczą powoduje zamarzanie. 

PT: O contacto com vapores do produto provoca queimadura na pele e nos olhos; o contacto com o produto 

líquido provoca congelação. 

RO: Contactul cu vaporii cauzează arsuri ale pielii și ochilor, iar contactul cu lichidul cauzează degerături! 

SK: Pri kontakte s parou spôsobuje popáleniny pokožky a očí a kontakt s kvapalinou spôsobuje omrzliny. 

SL: Stik s hlapi povzroča opekline kože in oči, stik s tekočino povzroča ozebline. 

FI: Kosketus höyryyn voi aiheuttaa palovammoja iholle ja silmiin ja kosketus nesteeseen paleltumavammoja. 

SV: Kontakt med ångor orsakar frätskador på hud och ögon, kontakt med vätska orsakar förfrysningsskador. 

1.2. Særlige risikoer for miljøet (RSe) 

Ingen 

2. Kriterier for tildeling av standardsetningene for særlige risikoer 

2.1. Kriterier for tildeling av standardsetningene for mennesker 

RSh 1 

Giftig ved kontakt med øynene. 

Setningen skal benyttes når en undersøkelse for øyeirritasjon i henhold til nr. 7.1.5 i del A i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 545/2011 har vist klare tegn på systemisk giftighet (f.eks. ved kolinesterasehemming) eller 

dødelighet hos forsøksdyr og dette sannsynligvis kan tilskrives opptak av det aktive stoffet gjennom øyets 

slimhinner. Risikosetningen skal også benyttes dersom det finnes tegn på systemisk giftighet hos mennesker etter 

kontakt med øynene. 

I slike tilfeller skal øyevern foreskrives, i samsvar med de alminnelige bestemmelsene i vedlegg III. 
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RSh 2 

Kan forårsake fotosensibilisering. 

Setningen skal benyttes når det er klart påvist ved forsøkssystemer eller dokumentert eksponering hos mennesker 

at midlene har fotosensibiliserende virkninger. Setningen skal også benyttes for midler som inneholder et bestemt 

aktivt stoff eller en bestemt bestanddel som viser fotosensibiliserende virkninger hos mennesker, dersom denne 

bestanddelens konsentrasjon i middelet er på 1 % (w/w) eller over. 

I slike tilfeller skal personlige vernetiltak foreskrives, i samsvar med de alminnelige bestemmelsene i vedlegg III. 

RSh 3 

Kontakt med damp forårsaker forbrenning av hud og øyne, og kontakt med væske forårsaker forfrysninger. 

Setningen skal når det er relevant benyttes for plantevernmidler i form av flytende gass (f.eks. preparater der 

metylbromid inngår). I slike tilfeller skal personlige vernetiltak foreskrives, i samsvar med de alminnelige 

bestemmelsene i vedlegg III. 

Setningen skal ikke benyttes i de tilfeller der risikosetningene R34 eller R35 er tildelt i samsvar med direktiv 

1999/45/EF. 

2.2. Kriterier for tildeling av standardsetninger knyttet til miljøet 

Ingen 

 ______  
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VEDLEGG III 

STANDARDSETNINGER FOR SIKKERHETSREGLER FOR VERN AV MENNESKERS ELLER DYRS 

HELSE ELLER MILJØET SOM NEVNT I ARTIKKEL 1 

INNLEDNING 

Standardsetningene nedenfor er fastsatt for å utfylle setningene fastsatt i direktiv 1999/45/EF som får anvendelse på 

plantevernmidler. Bestemmelsene i nevnte direktiv skal også anvendes på plantevernmidler som inneholder 

mikroorganismer, herunder virus, som aktive stoffer. Ved merking av midler som inneholder mikroorganismer, 

herunder virus, som aktive stoffer skal det også tas hensyn til bestemmelsene om undersøkelser for hudsensibilisering 

og sensibilisering ved innånding fastsatt i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2011 og i del B i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 545/2011. 

Standardsetningene for sikkerhetsregler berører ikke vedlegg I. 

1. Alminnelige bestemmelser 

Alle plantevernmidler skal merkes med følgende setning, eventuelt supplert med teksten i parentes: 

SP 1 

BG: Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната 

техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми 

или пътища.). 

ES: No contaminar el agua con el producto ni con su envase. [No limpiar el equipo de aplicación del producto 

cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las 

explotaciones o de los caminos.] 

CS: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových 

vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). 

DA: Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens 

ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje]. 

DE: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in 

unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hofund Straßenabläufe 

verhindern.) 

ET: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida 

saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide). 

EL: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής 

κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις 

λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.] 

EN: Do not contaminate water with the product or its container (Do not clean application equipment near surface 

water/Avoid contamination via drains from farmyards and roads). 

FR: Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d’application près des 

eaux de surface./ Éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme 

ou des routes.] 

IT: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d’applicazione in 

prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle 

aziende agricole e dalle strade.] 

LV: Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu/ netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju 

un ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.  
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LT: Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio 

vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 

HU: A termékkel vagy annak tartályával ne szennyezze a vizeket. (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa 

felszíni vizek közelében/kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való 

szennyeződést). 

MT: Tikkontaminax ilma bil-prodott jew il-kontenitur tiegħu (Tnaddafx apparat li jintuża għall-applikazzjoni 

qrib ilma tax-xita/Ara li ma jkunx hemm kontaminazzjoni minn btieħi u toroq). 

NL: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in 

de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden 

verontreinigd.] 

PL: Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć aparatury w pobliżu wód 

powierzchniowych/Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg). 

PT: Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. [Não limpar o equipamento de aplicação 

perto de águas de superfície./Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações 

agrícolas e estradas.] 

RO: A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în 

apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau 

drumuri)! 

SK: Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových 

vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a 

vozoviek). 

SL: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. (Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v 

bližini površinskih voda./Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih 

zemljiščih in cestah.) 

FI: Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. (Älä puhdista levityslaitteita pintaveden lähettyvillä./Vältä 

saastumista piha- ja maantieojien kautta.) 

SV: Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av 

vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.) 

2. Særlige sikkerhetsregler 

2.1. Sikkerhetsregler for brukere (SPo) 

Almin n e l i g e  b es t emm els e r  

1.  Medlemsstatene kan fastsette egnet personlig verneutstyr for brukere og foreskrive nærmere angitte deler av 

dette utstyret (f.eks. kjeledress, forkle, hansker, solide sko, gummistøvler, ansiktsvern, visir, vernebriller, 

hatt, hette eller gassmaske av en bestemt type). Slike utfyllende sikkerhetsregler berører ikke de 

standardsetningene som gjelder i henhold til direktiv 1999/45/EF. 

2.  Medlemsstatene kan dessuten fastsette at det skal brukes særskilt verneutstyr ved nærmere angitte 

arbeidsoppgaver som f.eks. blanding, lasting eller håndtering av middelet i ufortynnet form, pålegging eller 

sprøyting av produktet i fortynnet form, håndtering av nylig behandlede materialer som f.eks. planter eller 

jord, eller ferdsel på nylig behandlede områder. 

3.  Medlemsstatene kan tilføye tekniske kontrollspesifikasjoner, som f.eks.: 

— det skal brukes et lukket system når plantevernmiddelet overføres fra beholderen til sprøytetanken, 

— brukeren skal arbeide i en lukket kabin (med klimaanlegg/luftfiltreringssystem) under sprøytingen, 

— tekniske kontroller kan erstatte personlig verneutstyr dersom de gir et like høyt eller høyere vernenivå.  
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Sær l i g e  b es t emm els e r  

SPo 1 

BG: При контакт с кожата, първо да се отстрани продукта със суха кърпа и след това кожата да се измие 

обилно с вода. 

ES: En caso de contacto con la piel, elimínese primero el producto con un paño seco y después lávese la piel 

con agua abundante. 

CS: Po zasažení kůže přípravek nejdříve odstraňte pomocí suché látky a poté kůži opláchněte velkým 

množstvím vody. 

DA: Efter kontakt med huden, fjern først produktet med en tør klud og vask derefter med rigeligt vand. 

DE: Nach Kontakt mit der Haut zuerst das Mittel mit einem trockenen Tuch entfernen und dann die Haut mit 

reichlich Wasser abspülen. 

ET: Nahaga kokkupuutel kõigepealt eemaldada vahend kuiva lapiga ning seejärel pesta nahka rohke veega. 

EL: Ύστερα από επαφή με το δέρμα, αφαιρέστε πρώτα το προϊό ν με ένα στεγνό πανί και στη συνέχεια 

ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό. 

EN: After contact with skin, first remove product with a dry cloth and then wash the skin with plenty of water. 

FR: Après contact avec la peau, éliminer d’abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau 

abondamment à l’eau. 

IT: Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente 

con acqua. 

LV: Pēc saskares ar ādu, vispirms notīrīt augu aizsardzības līdzekli no ādas ar sausu drānu un pēc tam mazgāt 

ādu ar lielu ūdens daudzumu. 

LT: Patekus ant odos, pirmiausia nuvalyti sausu audiniu, po to gerai nuplauti vandeniu. 

HU: Bőrrel való érintkezés esetén először száraz ruhával távolítsa el a terméket, majd a szennyeződött bőrt bő 

vízzel mossa le. 

MT: Wara kuntatt mal-ġilda, l-ewwel neħħi l-prodott b’xoqqa niexfa u mbgħad aħsel il-ġilda b’ħafna ilma. 

NL: Na contact met de huid moet u eerst het gewasbeschermingsmiddel met een droge doek verwijderen en 

daarna de huid met veel water wassen. 

PL: Po kontakcie ze skórą najpierw usunąć produkt suchą szmatką, a następnie przemyć skórę dużą ilością 

wody. 

PT: Em caso de contacto com a pele, remover primeiro o produto com um pano seco e, em seguida, lavar a pele 

com muita água. 

RO: Dacă produsul vine în contact cu pielea, îndepărtați produsul cu un material uscat și apoi spălați cu multă 

apă! 

SK: Po kontakte s pokožkou najskôr odstráňte prípravok suchou tkaninou a potom opláchnite veľkým 

množstvom vody. 

SL: Ob stiku s kožo odstraniti sredstvo s suho krpo in sprati kožo z obilo vode. 

FI: Ihokosketuksen jälkeen tuote pyyhitään aluksi pois kuivalla kankaalla ja sitten iho pestään runsaalla vedellä. 

SV: Efter kontakt med huden, avlägsna först produkten med en torr trasa och tvätta sedan med mycket vatten.  
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SPo 2 

BG: Цялото защитно облекло да се изпере след употреба. 

ES: Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 

CS: Veškerý ochranný oděv po použití vyperte. 

DA: Vask alle personlige værnemidler efter brug. 

DE: Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden. 

ET: Peale kasutamist kogu kaitseriietus pesta. 

EL: Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση. 

EN: Wash all protective clothing after use. 

FR: Laver tous les équipements de protection après utilisation. 

IT: Lavare tutto l’equipaggiamento di protezione dopo l’impiego. 

LV: Pēc lietošanas izmazgāt visu aizsargtērpu. 

LT: Po darbo išskalbti visus apsauginius drabužius. 

HU: Használat után minden védőruházatot ki kell mosni. 

MT: Aħsel l-ilbies protettiv wara li-tuża. 

NL: Was alle beschermende kleding na gebruik. 

PL: Uprać odzież ochronną po użyciu. 

PT: Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de protecção. 

RO: A se spăla toate echipamentele de protecție după utilizare! 

SK: Ochranný odev po aplikácii očistite. 

SL: Po uporabi oprati vso zaščitno obleko. 

FI: Kaikki suojavaatteet pestävä käytön jälkeen. 

SV: Tvätta alla skyddskläder efter användning. 

SPo 3 

BG: След запалване на продукта да не се вдишва дима и третираната зона да се напусне незабавно. 

ES: Tras el inicio de la combustión del producto, abandónese inmediatamente la zona tratada sin inhalar el 

humo. 

CS: Po vznícení přípravku nevdechujte kouř a ihned opusťte ošetřovaný prostor. 

DA: Efter antænding af produktet, undgå at indånde røgen og forlad det behandlede område øjeblikkeligt. 

DE: Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelte Fläche sofort verlassen. 

ET: Peale vahendi süttimist suitsu mitte sisse hingata ning käideldud alalt otsekohe lahkuda. 

EL: Μετά την ανάφλεξη του προϊόντος μην εισπνεύσετε τον καπνό και απομακρυνθείτε αμέσως από την 

περιοχή χρήσης.  
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EN: After igniting the product, do not inhale smoke and leave the treated area immediately. 

FR: Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement. 

IT: Una volta iniziata la combustione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata. 

LV: Pēc augu aizsardzības līdzekļa aizdedzināšanas, neieelpot dūmus un nekavējoties atstāt apstrādāto platību. 

LT: Užsidegus neįkvėpti dūmų ir nedelsiant palikti apdorotą plotą. 

HU: A termék meggyújtása után óvakodjon a keletkező füst belélegzésétől, és azonnal hagyja el a kezelt 

területet. 

MT: Wara li tqabbad il-prodott, tiblax id-duħħan u warrab minnufih mill-post li jkun ġie ittrattat. 

NL: Nadat u het product hebt aangestoken, mag u de rook niet inademen en moet u de behandelde ruimte 

onmiddellijk verlaten. 

PL: Po zapaleniu produktu nie wdychać dymu i niezwłocznie opuścić obszar poddany zabiegowi. 

PT: Depois de iniciada a fumigação do produto, não inalar os fumos e sair imediatamente da zona em 

tratamento. 

RO: După fumigarea produsului, nu inhalați fumul și părăsiți imediat zona tratată! 

SK: Po zapálení prípravku, nevdychujte dym a okamžite opustite ošetrovaný priestor. 

SL: Po zažigu sredstva ne vdihavati dima in takoj zapustiti tretirano območje. 

FI: Tuotteen syttyessä vältettävä savun hengittämistä ja poistuttava käsitellyltä alueelta viipymättä. 

SV: När produkten antänts, andas inte in röken och lämna det behandlade området genast. 

SPo 4 

BG: Опаковката да се отвори на открито и при сухо време. 

ES: El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco. 

CS: Obal s přípravkem musí být otevřen ve venkovním prostředí a za sucha. 

DA: Beholderen skal åbnes udendørs og under tørre forhold. 

DE: Der Behälter muss im Freien und Trockenen geöffnet werden. 

ET: Pakend tuleb avada õues ning kuivades tingimustes. 

EL: Το δοχείο πρέπει να ανοιχθεί στο ύπαιθρο και σε συνθήκες ξηρασίας. 

EN: The container must be opened outdoors and in dry conditions. 

FR: L’emballage doit être ouvert à l’extérieur par temps sec. 

IT: L’imballaggio deve essere aperto all’esterno e in condizioni di tempo secco. 

LV: Iepakojumu atvērt ārpus telpām un sausos apstākļos. 

LT: Pakuotę atidaryti lauke, esant sausoms oro sąlygoms. 

HU: A tartályt csak a szabad levegőn, száraz időben lehet kinyitni. 

MT: Il-kontenitur għandu jinfetaħ f’ambjent miftuħ u xott.  
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NL: De verpakking moet buiten, in droge omstandigheden, worden geopend. 

PL: Opakowanie otwierać na zewnątrz i w suchych warunkach. 

PT: Abrir a embalagem ao ar livre e com tempo seco. 

RO: Ambalajul trebuie deschis în aer liber și pe vreme uscată! 

SK: Nádobu otvárajte vonku a za suchého počasia. 

SL: Embalažo odpreti na prostem in v suhih razmerah. 

FI: Pakkaus avattava ulkona kuivissa olosuhteissa. 

SV: Behållaren måste öppnas utomhus och under torra förhållanden. 

SPo 5 

BG: Да се проветрят основно/да се посочи време/третираните площи/оранжериите до изсъхване на 

разтвора, преди отново да се влезе в тях. 

ES: Ventilar las zonas/los invernaderos tratados [bien/durante un tiempo especificado/hasta que se haya secado 

la pulverización] antes de volver a entrar. 

CS: Před opětovným vstupem ošetřené prostory/skleníky [důkladně /uveďte dobu/ do zaschnutí postřikového 

nánosu] vyvětrejte. 

DA: De behandlede områder/drivhuse ventileres [grundigt/eller angivelse af tid/indtil sprøjtemidlet er tørret], før 

man igen går ind i dem. 

DE: Vor dem Wiederbetreten ist die behandelte Fläche/das Gewächshaus (gründlich/oder Zeit angeben/bis zur 

Abtrocknung des Spritzbelages) zu lüften. 

ET: Õhutada käideldud alad/põhjalikult kasvuhooned/määratletud aja jooksul/enne uuesti sisenemist kuni 

pihustatud vahendi kuivamiseni. 

EL: Να αερίσετε τους χώρους/τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα [πλήρως/ή να 

προσδιοριστεί η χρονική περίοδος/μέχρι να στεγνώσει το προϊόν] πριν ξαναμπείτε. 

EN: Ventilate treated areas/greenhouses thoroughly/time to be specified/until spray has dried before re-entry. 

FR: Ventiler [à fond/ou durée à préciser/jusqu’au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d’y 

accéder. 

IT: Ventilare [a fondo/per una durata da specificare/fino all’essiccazione dello spray] le zone serre trattate 

prima di accedervi. 

LV: Pirms atgriešanās rūpīgi vēdināt apstrādātās platības/siltumnīcas (norāda laiku) kamēr izsmidzinātais 

šķidrums nožuvis. 

LT: Gerai išvėdinti apdorotus plotus/šiltnamius (vėdinimo laikas turi būti nurodytas). Įeiti į apdorotus plotus 

leidžiama tik visiškai jiems išdžiūvus. 

HU: A kezelt területet/üvegházakat [alaposan/az előírt időn át/a permet felszáradásáig] szellőztesse az oda való 

visszatérés előtt. 

MT: Ħalli l-arja tgħaddi minn dawk il-postijiet/serer li ġew ittrattati sew/speċifika t-tul ta’ ħin/sakemm jinxef il-

bexx qabel ma terġa’ tidħol. 

NL: Voordat u opnieuw behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die [grondig ventileren/gedurende (geef 

de periode aan) ventileren/ventileren tot de spuitvloeistof is opgedroogd].  
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PL: Dokładnie wietrzyć obszar poddany zabiegowi/szklarnie/przez określony czas/Przed ponownym wejściem 

poczekać do wyschnięcia cieczy. 

PT: Arejar [bem] os locais/estufas tratados [durante (neste caso, precisar o período)/até à secagem do 

pulverizado] antes de neles voltar a entrar. 

RO: A se ventila zonele/serele tratate, în întregime/(să se specifice timpul necesar)/până la uscarea produsului 

pulverizat, înainte de a reintra! 

SK: Pred ďalším vstupom dôkladne vyvetrajte ošetrovaný priestor/ skleník tak, aby rozprášený roztok prípravku 

zaschol/ uveďte potrebný čas/. 

SL: Pred ponovnim vstopom temeljito zračiti tretirane površine/rastlinjake/ določi se čas/dokler se nanešeno 

sredstvo ne posuši. 

FI: Käsitellyt alueet/kasvihuoneet/käsiteltyjä alueita/kasvihuoneita tuuletettava (perusteellisesti/tai täs-

mennetään tuuletusaika/- kunnes tuote on kuivunut) ennen sinne palaamista. 

SV: Vädra (omsorgsfullt/eller ange tidsperiod/tills produkten torkat) före vistelse i behandlade utrymmen/ 

växthus. 

2.2. Sikkerhetsregler knyttet til miljøet (SPe) 

SPe 1 

BG: С цел опазване на подпочвените води/почвообитаващите организми, да не се прилага този или друг 

продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) 

повече от (да се посочи срока или честотата). 

ES: Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos del suelo], no aplicar este producto ni ningún otro que 

contenga (precísese la sustancia o la familia de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el tiempo 

o la frecuencia). 

CS: Za účelem ochrany podzemních vod/půdních organismo neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek 

obsahující (uveďte účinnou látku nebo popřípadě skupinu účinných látek) déle/více než (uveďte určitou 

lhůtu nebo četnost aplikací). 

DA: For at beskytte [grundvandet/jordorganismer] må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv 

navnet på aktivstoffet eller gruppe af aktivstoffer), kun anvendes/ikke anvendes mere end (angiv tidsperiode 

eller antal behandlinger). 

DE: Zum Schutz von (Grundwasser/Bodenorganismen) das Mittel ‘…’ oder andere … haltige Mittel 

(Identifizierung des Wirkstoffes oder einer Wirkstoffgruppe) nicht mehr als … (Angabe der 

Anwendungshäufigkeit in einem bestimmten Zeitraum) anwenden. 

ET: Põhjavee/mullaorganismide kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis 

sisaldab (määratleda vastavalt toimeaine või aine klass) rohkem kui (periood või määratletav sagedus). 

EL: Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους οργανισμούς στο έδαφος] μην χρησιμοποιείτε αυτό ή 

οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών 

αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος ή η συχνότητα). 

EN: To protect groundwater/soil organisms do not apply this or any other product containing (identify active 

substance or class of substances, as appropriate) more than (time period or frequency to be specified). 

FR: Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit 

contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (fréquence à préciser). 

IT: Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti 

(specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o la 

frequenza). 

LV: Lai aizsargātu gruntsūdeni/augsnes organismus, nelietot augu aizsardzības līdzekli ‘…’ vai citu augu 

aizsardzības līdzekli, kurš satur ‘…’ (norāda darbīgo vielu vai darbīgo vielu grupu) vairāk nekā … (norāda 

apstrāžu skaitu noteiktā laika periodā).  
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LT: Siekiant apsaugoti požeminį vandenį/dirvos organizmus nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio 

sudėtyje yra (nurodyti veikliąją medžiagą ar medžiagų grupę, kaip tinka) dažniau kaip (laikas ar dažnumas 

turi būti nurodytas). 

HU: A talajvíz/a talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt vagy (a megfelelő hatóanyag vagy 

anyagcsoport)-ot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja (az előírt időtartam/- gyakoriság)-nál 

hosszabb ideig/többször. 

MT: Sabiex tipproteġi l-ilma tal-pjan/organiżmi fil-ħamrija tapplikax dan il-prodott jew xi prodott ieħor li jkun 

fih (identifica s-sustanza jew klassi ta’ sustanzi attivi kif imiss) iżjed minn (speċifika ż-żmien jew il-

frekwenza). 

NL: Om [het grondwater/de bodemorganismen] te beschermen mag u dit product of andere producten die (geef 

naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, 

niet langer dan gedurende (geef de tijdsduur aan) gebruiken/ten hoogste (geef de frequentie) gebruiken. 

PL: W celu ochrony wód gruntowych/organizmów glebowych nie stosować tego lub żadnego innego produktu 

zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) nie dłużej niż (określony 

czas)/nie częściej niż (określona częstotliwość). 

PT: Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos do solo], não aplicar este produto ou qualquer outro 

que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) durante 

mais de (período a precisar) ou mais do que (frequência a precisar). 

RO: Pentru protecția apei freatice/organismelor din sol, nu aplicați acest produs sau alt produs care conține 

(identificați substanța activă sau clasa corespunzătoare, după caz) mai mult de (să se specifice perioada de 

timp sau frecvența tratamentelor)! 

SK: Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte účinnú látku 

alebo skupinu účinných látok) dlhšie ako (upresnite obdobie alebo frekvenciu). 

SL: Zaradi zaščite podtalnice/talnih organizmov ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se 

aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj). 

FI: (Pohjaveden/maaperän eliöiden) suojelemiseksi vältettävä tämän tai minkä tahansa muun tuotteen, joka 

sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka), käyttöä useammin (ajanjakso tai käyttötiheys). 

SV: För att skydda (grundvatten/marklevande organismer), använd inte denna produkt eller andra produkter 

innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange tidsperiod eller antal behandlingar). 

SPe 2 

BG: Да не са прилага при (да се посочи типа почва или ситуацията) почви, с цел опазване на 

подпочвените води/водните организми. 

ES: Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos acuáticos], no aplicar en suelos (precísese la situación 

o el tipo de suelos). 

CS: Za účelem ochrany podzemních vod/vodních organismo neaplikujte přípravek na půdách (uveďte druh půdy 

nebo situaci). 

DA: For at beskytte [grundvandet/organismer, der lever i vand] må dette produkt ikke anvendes (på beskrevet 

jordtype eller under beskrevne forhold). 

DE: Zum Schutz von (Grundwasser/Gewässerorganismen) nicht auf (genaue Angabe der Bodenart oder 

Situation) Böden ausbringen. 

ET: Põhjavee/veeorganismide kaitsmiseks mitte kasutada (määratleda pinnasetüüp või olukord). 

EL: Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους υδρόβιους οργα- νισμούς] μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό 

σε εδάφη (προσ- διορίστε τον τύπο του εδάφους ή τις ιδιαίτερες συνθήκες). 

EN: To protect groundwater/aquatic organisms do not apply to (soil type or situation to be specified) soils.  
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FR: Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur (type de sol 

ou situation à préciser). 

IT: Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul suolo (indicare il tipo di 

suolo o la situazione). 

LV: Lai aizsargātu gruntsūdeņus/ūdens organismus, nelietot (norāda augsnes tipu vai apstākļus) augsnēs. 

LT: Siekiant apsaugoti požeminį vandenį/vandens organizmus nenaudoti (nurodyti dirvožemio tipą ar situaciją) 

dirvožemiuose. 

HU: A talajvíz/a vízi szervezetek védelme érdekében (az előírt talajtípus vagy helyzet) talajokra ne használja. 

MT: Biex tipproteġi l-ilma tal-pjan/organiżmi ta’ l-ilma tapplikax f’ħamrija (speċifika t-tip ta’ ħamrija jew is-

sitwazzjoni). 

NL: Om [het grondwater/in het water levende organismen] te beschermen mag dit product niet worden gebruikt 

op (benoem het soort bodem of geef een beschrijving ervan) bodems. 

PL: W celu ochrony wód gruntowych/organizmów wodnych nie stosować na glebach (określić typ gleby lub 

warunki glebowe). 

PT: Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos aquáticos], não aplicar este produto em solos 

(precisar a situação ou o tipo de solo). 

RO: Pentru protecția apei freatice/organismelor acvatice, nu aplicați pe sol (să se specifice tipul de sol sau 

situația în cauză)! 

SK: Z dôvodu ochrany podzemnej vody/vodných organizmov neaplikujte na (upresnite typ pôdy alebo situáciu) 

pôdu. 

SL: Zaradi zaščite podtalnice/vodnih organizmov ne uporabljati na (navede se tip tal ali druge posebne razmere) 

tleh. 

FI: (Pohjaveden/vesieliöiden) suojelemiseksi ei saa käyttää (täsmennetään maaperätyyppi tai tilanne) 

maaperään. 

SV: För att skydda (grundvatten/vattenlevande organismer), använd inte denna produkt på (ange jordtyp eller 

markförhållande). 

SPe 3 

BG: Да се осигури нетретирана буферна зона от (да се посочи разстоянието) до неземеделски 

земи/повърхностни води, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на 

третиране/членестоногите, които не са обект на третиране/насекомите. 

ES: Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo/ los artrópodos no objetivo/los insectos], 

respétese sin tratar una banda de seguridad de (indíquese la distancia) hasta [la zona no cultivada/las masas 

de agua superficial]. 

CS: Za účelem ochrany vodních organismů/necílových rostlin/necílových členovců/hmyzu dodržujte neošetřené 

ochranné pásmo (uveďte vzdálenost) vzhledem k nezemědělské půdě/- povrchové vodě. 

DA: Må ikke anvendes nærmere end (angiv afstand) fra [vandmiljøet, vandløb, søer m.v./ikke dyrket område] 

for at beskytte [organismer, der lever i vand/landlevende ikkemålorganismer, vilde planter, insekter og 

leddyr]. 

DE: Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen/- Nichtzielarthropoden/Insekten) eine 

unbehandelte Pufferzone von (genaue Angabe des Abstandes) zu (Nichtkulturland/Oberflächengewässer) 

einhalten. 

ET: Veeorganismide/mittetaimsete sihtliikide/mittesihtlülijalgsete/- putukate kaitsmiseks pidada kinni 

mittepritsitavast puhvervööndist (määratleda kaugus) põllumajanduses mittekasutatavast 

maast/pinnaseveekogudest. 

EL: Για να προστατέψετε [τους υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά/μη στοχευόμενα 

αρθρόποδα/έντομα] να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας (προσδιορίστε την απόσταση) μέχρι [μη 

γεωργική γη/σώματα επιφανειακών υδάτων].  
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EN: To protect aquatic organisms/non-target plants/non-target arthropods/insects respect an unsprayed buffer 

zone of (distance to be specified) to non-agricultural land/surface water bodies. 

FR: Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes non cibles/les insectes], 

respecter une zone non traitée de (distance à préciser) par rapport à [la zone non cultivée adjacente/aux 

points d’eau]. 

IT: Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio] 

rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la distanza) da [zona non coltivata/corpi idrici 

superficiali]. 

LV: Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītos augus/ar lietojumu nesaistītos 

posmkājus/kukaiņus, ievērot aizsargjoslu (norāda attālumu) līdz lauksaimniecībā neizmantojamai 

zemei/ūdenstilpēm un ūdenstecēm. 

LT: Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus/- netikslinius nariuotakojus/vabzdžius būtina 

išlaikyti apsaugos zoną (nurodyti atstumą) iki ne žemės ūkio paskirties žemės/paviršinio vandens telkinių. 

HU: A vízi szervezetek/nem célzott növények/nem célzott ízeltlábúak/ rovarok védelme érdekében a nem 

mezőgazdasági földterülettől/ felszíni vizektől (az előírt távolság) távolságban tartson meg egy nem 

permetezett biztonsági övezetet. 

MT: Sabiex tipproteġi organiżmi ta’ l-ilma/pjanti mhux immirati/ artropodi/insetti mhux immirati, irrispetta żona 

confini ħielsa mill-bexx ta’ (speċifika d-distanza) minn art mhix agrikola/ għadajjar ta’ l-ilma fil-wiċċ. 

NL: Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten en dieren/niet tot de 

doelsoorten behorende geleedpotigen/ de insecten] te beschermen mag u in een bufferzone van (geef de 

afstand aan) rond [niet-landbouwgrond/oppervlaktewater] niet spuiten. 

PL: W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem zwalczania/stawonogów/owadów nie 

będących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy buforowej w odległości (określona 

odległość) od terenów nieużytkowanych rolniczo/zbiorników i cieków wodnych. 

PT: Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas nãovisadas/ dos insectos/artrópodes não-visados], 

respeitar uma zona não-pulverizada de (distância a precisar) em relação [às zonas não-cultivadas/às águas 

de superfície]. 

RO: Pentru protecția organismelor acvatice/plantelor ne-țintă/artropodelor/ insectelor ne-țintă respectați o zonă 

tampon netratată de (să se specifice distanța) până la terenul necultivat/ apa de suprafață! 

SK: Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín/- necielených článkonožcov/hmyzu udržiavajte 

medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou/- povrchovými vodnými plochami ochranný pás 

zeme v dĺžke (upresnite dĺžku). 

SL: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran 

varnostni pás (navede se razdaljo) do nekmetijske površine/vodne površine. 

FI: (Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien/muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten/hyönteisten) 

suojelemiseksi (muun kuin maatalousmaan/pintavesialueiden) väliin on jätettävä (täsmennetään etäisyys) 

ruiskuttamaton suojavyöhyke. 

SV: För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa/andra leddjur än de 

man avser att bekämpa/insekter), lämna en sprutfri zon på (ange avstånd) till (icke-

jordbruksmark/vattendrag). 

SPe 4 

BG: Да не се прилага върху непропускливи повърхности като асфалт, бетон, паваж, железопътни линии и 

други такива с висок риск за оттичане, с цел опазване на водните орга- низми/растенията, които не 

са обект на третиране. 

ES: Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo], no aplicar sobre superficies impermeables 

como el asfalto, el cemento, los adoquines, [las vías del ferrocarril] ni en otras situaciones con elevado 

riesgo de escorrentía. 

CS: Za účelem ochrany vodních organismů/necílových rostlin neaplikujte přípravek na nepropustný povrch, 

jako je asfalt, beton, dlážděný povrch, železniční trať nebo v jiných případech, kdy hrozí vysoké riziko 

odplavení.  
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DA: Må ikke anvendes på befæstede arealer såsom asfalterede, beton-, sten- eller grusbelagte områder og veje 

[jernbanespor] eller på andre områder, hvorfra der er en stor risiko for runoff til omgivelserne. [For at 

beskytte organismer, der lever i vand/planter, man ikke ønsker at bekæmpe]. 

DE: Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen) nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, 

Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko 

bergen, ausbringen. 

ET: Veeorganismide/mittesihtliikide kaitsmiseks mitte kasutada läbilaskmatutel pindadel nagu näiteks asfalt, 

betoon, munakivi, raudteerööpad ning muudes oludes, kus on kõrge lekkimisoht. 

EL: Για να προστατέψετε [υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά] να μην χρησιμοποιείται σε 

αδιαπέραστες επιφάνειες όπως άσφαλτο, σκυρόδεμα, λιθόστρωτα [σιδηροτροχιές] και άλλες επιφάνειες με 

υψηλό κίνδυνο απορροής. 

EN: To protect aquatic organisms/non-target plants do not apply on impermeable surfaces such as asphalt, 

concrete, cobblestones, railway tracks and other situations with a high risk of run-off. 

FR: Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles], ne pas appliquer sur des surfaces 

imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, [les voies ferrées] et dans toute autre situation où le 

risque de ruissellement est important. 

IT: Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili 

quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso 

superficiale. 

LV: Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītos augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz 

necaurlaidīgas virsmas, piemēram, asfalta, betona, bruģa, sliežu ceļiem, un citās vietās ar augstu noteces 

risku. 

LT: Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus nenaudoti ant nepralaidžių paviršių tokių kaip 

asfaltas, betonas, grindinio akmenys, geležinkelio bėgių ar kitose situacijose, kuriuose didelė nuotėkio 

tikimybė. 

HU: A vízi szervezetek/nem célzott növények védelme érdekében a vizet nem áteresztő felületeken (pl. aszfalt, 

beton, utcakövezet, vasúti pályák és az elfolyás egyéb veszélye esetén) ne alkalmazza. 

MT: Biex tipproteġi organiżmi ta’ l-ilma/pjanti mhux immirati tapplikax fuq uċuh impermeabbli bħal l-asfalt, 

konkrit, ċangaturi, linji tal-ferrovija u sitwazzjonijiet oħra b’riskju kbir ta’ skul. 

NL: Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten en dieren] te beschermen 

mag u dit product niet gebruiken op ondoordringbare oppervlakken, zoals asfalt, beton [,/en] kasseien [en 

spoorlijnen,] of op andere plaatsen waar het product gemakkelijk kan wegstromen. 

PL: W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem zwalczania nie stosować na 

nieprzepuszczalnych powierzchniach, takich jak: asfalt, beton, bruk, torowiska i innych przypadkach, gdy 

istnieje wysokie ryzyko spływania cieczy. 

PT: Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas nãovisadas], não aplicar este produto em superfícies 

impermeáveis, como asfalto, betão, empedrados [ou linhas de caminho de ferro], nem em qualquer outra 

situação em que o risco de escorrimentos seja elevado. 

RO: Pentru protecția organismelor acvatice/plantelor ne-țintă nu aplicați pe suprafețe impermeabile precum 

asfalt, ciment, pavaj, cale ferată sau în alte situații în care există risc maré de scurgere! 

SK: Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín neaplikujte na nepriepustné povrchy, ako je 

asfalt, betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné povrchy, pri ktorých je zvýšené riziko stekania vody. 

SL: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin ne uporabljati na neprepustnih površinah kot so asfalt, 

beton, tlak, železniški tiri in drugih površinah, kjer je velika nevarnost odtekanja. 

FI: (Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien) suojelemiseksi ei saa käyttää läpäisemättömillä pinnoilla, 

kuten asvaltilla, betonilla, katukivillä, (rautatiekiskoilla) ja muissa tilanteissa, joissa on suuri 

huuhtoutumisen vaara.  
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SV: För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa), använd inte denna 

produkt på hårdgjorda ytor såsom asfalt, betong, kullersten, (järnvägsspår) och andra ytor med hög risk för 

avrinning. 

SPe 5 

BG: Продуктът трябва да е напълно инкорпориран в почвата, с цел опазване на птиците/дивите 

бозайници. Уверете се, че продуктът е напълно инкорпориран и в края на редовете. 

ES: Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], el producto debe incorporarse completamente al suelo; 

asegurarse de que se incorpora al suelo totalmente al final de los surcos. 

CS: Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců musí být přípravek zcela zapraven do půdy; zajistěte, aby był 

přípravek zcela zapraven do půdy také na konci výsevních nebo výsadbových řádků. 

DA: For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal produktet omhyggeligt graves ned i jorden. Sørg for, at produktet 

også er helt tildækket for enden af rækkerne. 

DE: Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das Mittel vollständig in den Boden 

eingearbeitet werden; es ist sicherzustellen, dass das Mittel auch am Ende der Pflanzbzw. Saatreihen 

vollständig in den Boden eingearbeitet wird. 

ET: Lindude/metsloomade kaitsmiseks peab vahend täielikult mullaga ühinema; tagada vahendi täielik 

ühinemine ka ridade lõpus. 

EL: Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια θηλαστικά] το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. 

Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών. 

EN: To protect birds/wild mammals the product must be entirely incorporated in the soil; ensure that the product 

is also fully incorporated at the end of rows. 

FR: Pour protéger [les oiseaux/mammifères sauvages], le produit doit être entièrement incorporé dans le sol; 

s’assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons. 

IT: Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato nel 

terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco. 

LV: Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, augu aizsardzības līdzekli pilnībā iestrādāt augsnē; nodrošināt 

līdzekļa pilnīgu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos. 

LT: Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus būtina produktą visiškai įterpti į dirvą, užtikrinti, kad 

produktas būtų visiškai įterptas vagų gale. 

HU: A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a terméket teljes egészében be kell dolgozni a talajba; 

ügyeljen arra, hogy az anyag a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva. 

MT: Sabiex tipproteġi għasafar/mammiferi selvaġġi l-prodott għandu jkun inkorporat għal kollox fil-ħamrija; 

żgura li lprodott ikun ukoll inkorporat għal kollox f’tarf ir-raddi. 

NL: Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet het product volledig in de bodem worden 

ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het einde van de rij is ondergewerkt. 

PL: W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków produkt musi być całkowicie przykryty glebą; zapewnić że produkt 

jest również całkowicie przykryty na końcach rzędów. 

PT: Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], incorporar totalmente o produto no solo, incluindo no 

final dos sulcos. 

RO: Pentru protecția păsărilor/mamiferelor sălbatice, produsul trebuie încorporat în totalitate în sol! A se asigura 

că produsul este încorporat în totalitate la sfârșitul rândurilor! 

SK: Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov sa musí všetok prípravok zakryť pôdou. Presvedčte sa, či 

je prípravok dobre zakrytý pôdou aj na konci brázdy.  
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SL: Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev je treba sredstvo popolnoma vdelati v tla; zagotoviti, da je sredstvo v 

celowi vdelano v tla tudi na koncih vrst. 

FI: (Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi tuote on sekoitettava maaperään; varmistettava, että 

tuote sekoittuu maaperään täysin myös vakojen päässä. 

SV: För att skydda (fåglar/vilda däggdjur) måste produkten nedmyllas helt och hållet i jorden; se till att 

produkten även nedmyllas helt i slutet av raderna. 

SPe 6 

BG: Да се отстранят разлетите/разпилените количества, с цел опазване на птиците/дивите бозайници. 

ES: Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], recójase todo derrame accidental. 

CS: Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců odstraňte rozsypaný nebo rozlitý přípravek. 

DA: For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal alt spildt produkt fjernes. 

DE: Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das verschüttete Mittel beseitigt werden. 

ET: Lindude/metsloomade kaitsmiseks kõrvaldada mahavalgunud vahend. 

EL: Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια ζώα] μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος. 

EN: To protect birds/wild mammals remove spillages. 

FR: Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu. 

IT: Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente. 

LV: Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, novērst izšļakstīšanos. 

LT: Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus pašalinti pabiras ar išsiliejusį produktą. 

HU: A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött anyagot. 

MT: Neħħi kull tixrid biex tipproteġi l-għasafar/mammiferi selvaġġi. 

NL: Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet u gemorst product verwijderen. 

PL: W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków usuwać rozlany/rozsypany produkt. 

PT: Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], recolher todo o produto derramado. 

RO: Pentru protecția păsărilor/mamiferelor sălbatice îndepărtați urmele de produs! 

SK: Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov odstráňte náhodne rozsypaný prípravok. 

SL: Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo. 

FI: Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote poistettava. 

SV: För att skydda (fåglar/vilda däggdjur), avlägsna spill. 

SPe 7 

BG: Да не се прилага по време на размножителния период на птиците. 

ES: No aplicar durante el período de reproducción de las aves. 

CS: Neaplikujte v době hnízdění ptáků. 

DA: Må ikke anvendes i fuglenes yngletid.  



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/435 

 

DE: Nicht während der Vogelbrutzeit anwenden. 

ET: Mitte kasutada lindude pesitsusperioodil. 

EL: Να μην χρησιμοποιείται κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πουλιών. 

EN: Do not apply during the bird breeding period. 

FR: Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux. 

IT: Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli. 

LV: Nelietot putnu vairošanās periodā. 

LT: Nenaudoti paukščių veisimosi laikotarpiu. 

HU: A madarak költési időszaka alatt nem alkalmazható. 

MT: Tapplikax matul it-tberrik ta’ l-għasafar. 

NL: Niet gebruiken tijdens het vogelbroedseizoen. 

PL: Nie stosować w okresie rozrodczym ptaków. 

PT: Não aplicar este produto durante o período de reprodução das aves. 

RO: A nu se aplica produsul în perioada de împerechere a păsărilor! 

SK: Neaplikujte v čase rozmnožovania vtákov. 

SL: Ne tretirati v času valjenja ptic. 

FI: Ei saa käyttää lintujen lisääntymisaikaan. 

SV: Använd inte denna produkt under fåglarnas häckningsperiod. 

SPe 8 

BG: Опасен за пчелите/Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и 

други насекоми- опрашители/Да не се използва на места, където има активна паша на 

пчели/Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането и за (да се посочи срок) 

след третиране/Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност/Плевелите да се 

унищожат преди цъфтежа им/Да не се прилага преди (да се посочи срок). 

ES: Peligroso para las abejas./Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la 

floración de los cultivos./No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo./Retírense o cúbranse las 

colmenas durante el tratamiento y durante (indíquese el tiempo) después del mismo./No aplicar cuando las 

malas hierbas estén en floración./Elimínense las malas hierbas antes de su floración./No aplicar antes de 

(indíquese el tiempo). 

CS: Nebezpečný pro včely./Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů neaplikujte na kvetoucí 

plodiny./Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy./Úly musí být během 

aplikace a po aplikaci (uveďte dobu) přemístěny nebo zakryty./Neaplikujte, jestliže se na pozemku 

vyskytují kvetoucí plevele./Plevele odstraňte před jejich kvetením./Neaplikujte před (uveďte dobu). 

DA: Farligt for bier./For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i 

blomstrende afgrøder./Må ikke anvendes i biernes flyvetid./Tildæk eller flyt bikuber i behandlingsperioden 

og i (nævn antal timer/dage) efter behandlingen./Må ikke anvendes i nærheden af blomstrende ukrudt./Fjern 

ukrudt inden blomstring./ Må ikke anvendes inden (tidspunkt). 

DE: Bienengefährlich./Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen 

aufbringen./ Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind./Bienenstöcke müssen 

während der Anwendung und für (Angabe der Zeit) nach der Behandlung entfernt oder abgedeckt 

werden./Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden./Unkräuter müssen vor dem Blühen 

entfernt werden./Nicht vor (Angabe der Zeit) anwenden.  



Nr. 35/436 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

ET: Mesilastele ohtlik/Mesilaste ning muude tolmlevate putukate kaitsmiseks mitte kasutada 

põllumajanduskultuuride õitsemise ajal/Mitte kasutada aktiivsel korjealal/Kasutamise ajaks ning 

(määratleda aeg) peale töötlemist tarud eemaldada või katta kinn/Õitseva umbrohu olemasolu korral mitre 

kasutada/Umbrohi enne õitsemist eemaldada/Mitte kasutada enne (määratleda aeg). 

EL: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην 

χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την 

περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη./Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του 

προϊόντος και επί (αναφέρατε το χρόνο) μετά τη χρήση./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο 

ανθοφορίας ζιζανίων./Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία./Μην το χρησιμοποιείτε πριν 

(αναφέρατε το χρόνο). 

EN: Dangerous to bees./To protect bees and other pollinating insects do not apply to crop plants when in 

flower./Do not use where bees are actively foraging./Remove or cover beehives during application and for 

(state time) after treatment./ Do not apply when flowering weeds are present./ Remove weeds before 

flowering./Do not apply before (state time). 

FR: Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer 

durant la floraison./ Ne pas utiliser en présence d’abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant 

l’application et (indiquer la période) après traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont 

présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant (indiquer la date). 

IT: Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento 

della fioritura./ Non utilizzare quando le api sono in attività./Rimuovere o coprire gli alveari durante 

l’applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./Non applicare in presenza di piante infestanti 

in fiore./Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima di (indicare il periodo). 

LV: Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, nelietot kultūraugu ziedēšanas laikā. Nelietot 

vietās, kur bites aktīvi meklē barību. Bišu stropus pārvietot vai pārsegt augu aizsardzības līdzekļa 

smidzināšanas laikā un … (norāda uz cik ilgu laiku) pēc smidzināšanas darba beigām. Nelietot platībās, 

kurās ir ziedošas nezāles. Apkarot nezāles pirms ziedēšanas. Nelietot pirms … (norāda laiku). 

LT: Pavojingas bitėms/Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo 

metu/Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu/Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu ar 

(nurodyti laiką) po purškimo./Nenaudoti kai yra žydinčių piktžolių/Sunaikinti piktžoles iki jų 

žydėjimo/Nenaudoti iki (nurodyti laiką). 

HU: Méhekre veszélyes/A méhek és egyéb beporzást végző bovaro védelme érdekében virágzási időszakban 

nem alkalmazható/ Méhek aktív táplálékszerzési időszaka idején nem alkalmazható/ Az alkalmazás idejére 

és a kezelés után (megadott időszak) ideig távolítsa el vagy fedje be a méhkaptárakat/- Virágzó 

gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható/- Virágzás előtt távolítsa el a gyomnövényeket/(megadott 

időpont) előtt nem alkalmazható. 

MT: Perikoluż għan-naħal/Sabiex tħares in-naħal u insetti oħra tad-dakra tapplikax fuq uċuħ tar-raba’ meta jkunu 

bilfjur/ Tużax fejn in-naħal ikun qed jirgħa sew/Neħħi jew agħtti l-ġarar tan-naħal waqt l-applikazzjoni u 

għal (speċifika l-ħin) wara t-trattament/Tapplikax meta jkun hemm ħaxix ħażin bil-fjur/Neħħi l-ħaxix ħażin 

qabel ma jwarrad/ Tapplikax qabel (speċifika l-ħin). 

NL: Gevaarlijk voor bijen./Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet 

gebruiken op in bloei staande gewassen./Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel 

zoeken./Verwijder of bedek bijenkorven tijdens het gebruik van het product en gedurende (geef de tijdsduur 

aan) na de behandeling./Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid./Verwijder onkruid 

voordat het bloeit./Gebruik dit product niet vóór (geef de datum of de periode aan). 

PL: [Niebezpieczne dla pszczół/W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 

uprawne w czasie kwitnienia/Nie używać w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek/Usuwać lub 

przykrywać ule podczas zabiegu i przez (określić czas) po zabiegu/Nie stosować kiedy występują kwitnące 

chwasty/Usuwać chwasty przed kwitnieniem/Nie stosować przed (określić czas). 

PT: Perigoso para as abelhas./Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este 

produto durante a floração das culturas./Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas 

nos campos./- Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicação do produto e durante (indicar o período) 

após o tratamento./Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração./ Remover as infestantes 

antes da floração./Não aplicar antes de (critério temporal a precisar).  
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RO: Periculos pentru albine!/Pentru a proteja albinele și alte insecte polenizatoare nu aplicați pe plante în timpul 

înfloritului!/ Nu utilizați produsul în timpul sezonului activ al albinelor!/ Îndepărtați sau acoperiți stupii în 

timpul aplicării și (să se specifice perioada de timp) după tratament!/Nu aplicați produsul în perioada de 

înflorire a buruienilor!/Distrugeți buruienile înainte de înflorire!/Nu aplicați înainte de (să se specifice 

perioada de timp)! 

SK: Nebezpečný pre včely/Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na plodiny v čase 

kvetu/Nepoužívajte, keď sa v okolí nachádzajú včely/Počas aplikácie a (uveďte čas) po aplikácii úle 

prikryte alebo presuňte na iné miesto/Neaplikujte, keď sa v okolí nachádzajú kvitnúce buriny/ Odstráňte 

buriny pred kvitnutím/Neaplikujte pred (uveďte čas). 

SL: Nevarno za čebele./Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem./Ne 

tretirati v času paše čebel./Med tretiranjem in (navede se časovno obdobje) po tretiranju odstraniti ali pokriti 

čebelje panje./Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela./Odstraniti plevel pred cvetenjem./Ne tretirati pred 

(navede se časovno obdobje). 

FI: Vaarallista mehiläisille./Mehiläisten ja muiden pölyttävien hyönteisten suojelemiseksi ei saa käyttää 

viljelykasvien kukinta-aikaan./Ei saa käyttää aikana, jolloin mehiläiset lentävät aktiivisesti./Mehiläispesät 

poistettava tai suojattava levittämisen ajaksi ja (aika) ajaksi käsittelyn jälkeen./Ei saa käyttää, jos alueella on 

kukkivia rikkakasveja./Poista rikkakasvit ennen kukinnan alkua./Ei saa käyttää ennen (aika). 

SV: Farligt för bin./För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på 

blommande gröda./Får inte användas där bin aktivt söker efter föda./Avlägsna eller täck över bikupor under 

behandling och under (ange tidsperiod) efter behandling./Använd inte denna produkt då det finns 

blommande ogräs./Avlägsna ogräs före blomning./ Använd inte denna produkt före (ange tidsperiod). 

2.3. Sikkerhetsregler knyttet til god landbrukspraksis 

SPa 1 

BG: Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата 

активни вещества според случая) повече от (да се посочи броя на приложенията или срока), за да се 

избегне развитието на резистентност. 

ES: Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (indíquese la 

sustancia activa o la clase de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el número de aplicaciones o 

el plazo). 

CS: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek, který obsahuje (uveďte účinnou 

látku nebo popřípadě skupinu účinných látek) více/déle než (uveďte četnost aplikací nebo lhůtu). 

DA: For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv aktivstof 

eller gruppe af aktivstoffer), kun anvendes/ikke anvendes mere end (i tidsperioden eller antal gange). 

DE: Zur Vermeidung einer Resistenzbildung darf dieses oder irgendein anderes Mittel, welches (entsprechende 

Benennung des Wirkstoffes oder der Wirkstoffgruppe) enthält, nicht mehr als (Angabe der Häufigkeit oder 

der Zeitspanne) ausgebracht werden. 

ET: Resistentsuse tekkimise vältimiseks seda või ükskõik millist muud vahendit mitte kasutada rohkem kui 

(kasutamiskordade arv või määratletav periood), mis sisaldab (määratleda vastavalt toimeaine või ainete 

liik). 

EL: Προκειμένου να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που 

περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να 

προσδιοριστεί η συχνότητα) φορές. 

EN: To avoid the build-up of resistance do not apply this or any other product containing (identify active 

substance or class of substances, as appropriate) more than (number of applications or time period to be 

specified). 

FR: Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant (préciser la 

substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (nombre d’applications ou durée à préciser). 

IT: Per evitare l’insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza 

attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) più di (numero di applicazioni o durata da precisare). 

LV: Lai izvairītos no rezistences veidošanās, nelietot šo vai jebkuru citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur … 

(norāda darbīgās vielas vai darbīgo vielu grupas nosaukumu) vairāk nekā … (norāda apstrāžu skaitu vai 

laiku).  
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LT: Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, nenaudoti šio produkto ar kito produkto, kurio sudėtyje yra 

(nurodyti veikliają medžiagą ar medžiagų grupę) dažniau kaip (nurodyti apdorojimų skaičių arba 

laikotarpį). 

HU: Rezisztancia kialakulásának elkerülése érdekében ezt vagy (a megfelelő hatóanyag vagy anyagcsoport)-ot 

tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja (az előírt kezelésszám vagy időszakok)-nál 

többször/hosszabb ideig. 

MT: Sabiex tevita li tinbena reżistenza tapplikax dan jew xi prodott ieħor li jkun fih (identifika s-sustanza jew 

klassi ta’ sustanzi attivi kif imiss) aktar minn (l-għadd ta’ applikazzjonijiet jew il-ħin li għandu jkun 

speċifikat) 

NL: Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het 

geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet vaker gebruiken 

dan (geef het aantal toepassingen aan)/niet langer gebruiken dan (geef de tijdsduur aan). 

PL: W celu uniknięcia powstawania odporności nie stosować tego lub żadnego innego produktu zawierającego 

(określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) nie dłużej niż (określony czas)/nie 

częściej niż (określona częstotliwość). 

PT: Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha 

(indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) mais de (número ou 

período de aplicações a precisar). 

RO: Pentru a evita apariția rezistenței nu aplicați acest produs sal orice alt produs conținând (să se specifice 

substanța activă sal clasa de substanțe, după caz) mai mult de (să se specifice numărul de tratamente sau 

perioada de timp)! 

SK: Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte účinnú látku 

alebo skupinu látok) dlhšie ako (upresnite počet aplikácií alebo časový úsek). 

SL: Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se 

aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj). 

FI: Resistenssin kehittymisen estämiseksi ei saa käyttää tätä tai mitä tahansa muuta tuotetta, joka sisältää 

(tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka), käyttöä useammin (käyttötiheys). 

SV: För att undvika utveckling av resistens använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange 

verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange antal behandlingar eller tidsperiod). 

2.4. Særlige sikkerhetsregler for rottegift (SPr) 

SPr 1 

BG: Примамките да се поставят така, че да бъде сведен до минимум риска от консумация от други 

животни. Блоковите примамки да се поставят така, че да не могат да бъдат разнесени от гризачи. 

ES: Los cebos deben colocarse de forma que se evite el riesgo de ingestión por otros animales. Asegurar los 

cebos de manera que los roedores no puedan llevárselos. 

CS: Nástrahy musí být kladeny tak, aby se minimalizovalo riziko požití jinými zvířaty. Zabezpečte nástrahy, 

aby nemohly být hlodavci rozvlékány. 

DA: Produktet skal anbringes på en sådan måde, at risikoen for, at andre dyr kan indtage produktet, formindskes 

mest muligt. F.eks. ved at produktet anbringes inde i en kasse med små indgangshuller til gnaverne eller 

inde i gnavernes eget gangsystem. Pas på, at produkt i blokform ikke kan flyttes væk af de gnavere, der skal 

bekæmpes. 

DE: Die Köder verdeckt und unzugänglich für andere Tiere ausbringen. Köder sichern, so dass ein Verschleppen 

durch Nagetiere nicht möglich ist. 

ET: Peibutussööt tuleb ohutult ladustada selliselt, et minimeerida teiste loomade poolt tarbimise ohtu. 

Peibutussöödabriketid kindlustada selliselt, et närilised neid ära vedada ei saaks. 

EL: Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετηθούν με τρόπο τέτοιο που να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να 

καταναλωθούν από άλλα ζώα. Ασφαλίστε τα δολώματα έτσι ώστε να μην μπορούν να τα παρασύρουν τα 

τρωκτικά.  
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EN: The baits must be securely deposited in a way so as to minimise the risk of consumption by other animals. 

Secure bait blocks so that they cannot be dragged away by rodents. 

FR: Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d’ingestion par d’autres animaux. 

Sécuriser les appâts afin qu’ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs. 

IT: Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. 

Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori. 

LV: Ēsmu ejā ievietot tā, lai, tā nebūtu pieejama citiem dzīvniekiem. Ēsmu nostiprināt, lai grauzēji to nevarētu 

aizvilkt. 

LT: Jaukas turi būti saugiai išdėstytas taip, kad sumažėtų rizika kitiems gyvūnams jį vartoti. Jauko blokai turi 

būti taip saugomi, kad graužikai negalėtų jų ištampyti. 

HU: A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehető legkisebb legyen annak a veszélye, hogy abból 

más állatok is fogyasztanak. A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy azt a rágcsálók ne hurcolhassák el. 

MT: Il-lixki għandhom jitqegħdu hekk li jitnaqqas ir-riskju li jkunu mittiekla minn annimali oħrajn. Orbot il-

blokki tallixka sew fejn ikunu biex ma’ jiġux mkaxkra minn fuq ilpost minn rodenti. 

NL: De lokmiddelen moeten zo worden geplaatst dat het risico dat andere dieren ervan eten zoveel mogelijk 

wordt beperkt. Maak de blokjes stevig vast, zodat ze niet door de knaagdieren kunnen worden weggesleept. 

PL: Przynęty muszą być rozłożone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zjedzenia przez inne zwierzęta. 

Zabezpieczyć przynętę w ten sposób, aby nie mogła zostać wywleczona przez gryzonie. 

PT: Colocar os iscos de modo a minimizar o risco de ingestão por outros animais. Fixar os iscos, para que não 

possam ser arrastados pelos roedores. 

RO: Momeala trebuie depozitată în condiții de securitate astfel încât să se micșoreze riscul de a fi consumată de 

către alte animale! A se asigura momeala astfel încât să nu poată fi mutată de către rozătoare! 

SK: Návnady sa musia umiestniť tak, aby sa k nim nedostali iné zvieratá. Zabezpečte návnady tak, aby ich 

hlodavce nemohli odtiahnuť. 

SL: Vabe je treba nastaviti varno, tako da je tveganje zaužitja za druge živali minimalno. Zavarovati vabe tako, 

da jih glodalci ne morejo raznesti. 

FI: Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät eiheuta riskiä muille eläimille. Syötit on kiinnitettävä siten, että 

jyrsijät eivät saa vietyä niitä mukanaan. 

SV: Betena måste placeras så att andra djur inte kan förtära dem. Förankra betena så att de inte kan släpas iväg 

av gnagare. 

SPr 2 

BG: Третираните площи трябва да бъдат обозначени в периода на третиране. Да се посочи опасността от 

отравяне (първично или вторично) с антикоагуланта и да се укаже неговата противоотрова. 

ES: La zona tratada debe señalizarse durante el tratamiento. Debe advertirse del riesgo de intoxicación (primaria 

o secundaria) por el anticoagulante así como del antídoto correspondiente. 

CS: Plocha určená k ošetření musí být během ošetřování označena. Je třeba upozornit na nebezpečí otravy 

(primární nebo sekundární) antikoagulantem a uvést protijed. 

DA: Det behandlede område skal afmærkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) 

ved indtagelse af antikoaguleringsmidler, samt modgiften herfor, skal nævnes på opslag. 

DE: Die zu behandelnde Fläche muss während der Behandlungszeit markiert sein. Die Gefahr der (primären 

oder sekundären) Vergiftung durch das Antikoagulans und dessen Gegenmittel sollte erwähnt werden.  
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ET: Käideldud ala tuleb käitlemisperioodiks märgistada. Antikoagulandi mürgituse (esmane või teisene) oht 

ning selle vastane antidoot peab olema ära mainitud. 

EL: Η περιοχή στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν πρέπει να έχει σημαδευτεί κατά την περίοδο χρήσης. 

Θα πρέπει να αναφέρεται ο κίνδυνος (πρωτογενούς ή δευτερογενούς) δηλη- τηρίασης από το αντιπηκτικό 

καθώς και το αντίδοτο σε περίπτωση δηλητηρίασης. 

EN: Treatment area must be marked during the treatment period. The danger from being poisoned (primary or 

secondary) by the anticoagulant and the antidote against it should be mentioned. 

FR: La zone de traitement doit faire l’objet d’un marquage pendant la période de traitement. Le risque 

d’empoisonnement (primaire ou secondaire) par l’anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être 

mentionnés. 

IT: Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Il pericolo di avvelenamento 

(primario o secondario) dovuto all’anticoagulante deve essere evidenziato assieme al relativo antidoto. 

LV: Apstrādes laikā apstrādājamo platību marķēt. Norādīt saindēšanās (primārās vai sekundārās) apdraudējumu 

ar antikoagulantu un tā antidotu. 

LT: Apdorojami plotai turi būti pažymėti visą apdorojimo laikotarpį. Turi būti paminėtas apsinuodijimo 

antikoaguliantu pavojus (tiesioginis ar netiesioginis) ir nurodytas priešnuodis. 

HU: A kezelt területet a kezelés ideje alatt külön jelöléssel kell megjelölni. A jelölésben fel kell hívni a figyelmet 

a véralvadásgátló szertől való mérgeződés veszélyére és annak ellenszerére. 

MT: Il-post ittrattat għandu jkun immarkat filwaqt li jkun qiegħed jiġi itrattat. Għandu jissemma l-periklu ta’ 

avvelenament (primarju jew sekondarju) bl-antikoagulant u l-antitodu tiegħu. 

NL: De behandelde zone moet tijdens de verdelgingsperiode worden gemarkeerd. Het risico van een (primaire 

of secundaire) vergiftiging door het antistollingsmiddel moet worden vermeld, alsmede het tegengif. 

PL: Obszar poddany zabiegowi musi być oznakowany podczas zabiegu. Niebezpieczeństwo zatrucia 

(pierwotnego lub wtórnego) antykoagulantem i antidotum powinno być wyszczególnione. 

PT: Durante o período de tratamento, marcar a zona, com menção ao perigo de envenenamento (primário ou 

secundário) pelo anticoagulante e indicação do antídoto deste último. 

RO: Zona de tratament trebuie marcată în timpul perioadei de aplicare! A se menționa riscul de otrăvire 

(principal și secundar) cu anticoagulant și antitodul specific! 

SK: Ošetrovaná plocha sa počas ošetrenia musí označiť. Musí sa uviesť nebezpečenstvo možnej otravy 

(primárnej alebo sekundárnej) antikoagulantami a protilátky. 

SL: Tretirano območje je treba v času tretiranja označiti. Navesti je treba nevarnost zastrupitve (neposredne ali 

posredne) z antikoagulanti in ustrezne antidote. 

FI: Käsiteltävä alue on merkittävä käsittelyaikana. Antikoagulantin aiheuttama myrkytysvaara (primaarinen tai 

sekundaarinen) ja vasta-aine mainittava. 

SV: Det behandlade området skall markeras under behandlingsperioden. Faran för förgiftning (primär eller 

sekundär) av antikoagulanten samt motgift skall anges. 

SPr 3 

BG: Мъртвите гризачи да се отстраняват от третираната площ всеки ден през целия период на третиране. 

Да не се изхвърлят в кофи за боклук или на сметища. 

ES: Durante el tratamiento, los roedores muertos deben retirarse diariamente de la zona tratada. No tirarlos en 

cubos de basura ni en vertederos.  
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CS: Mrtvé hlodavce během doby použití přípravku denně odstraňujte. Neodkládejte je do nádob na odpadky ani 

na smetiště. 

DA: Døde gnavere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Anbring ikke de døde gnavere i åbne 

affaldsbeholdere. 

DE: Tote Nager während der Einsatzperiode täglich entfernen. Nicht in Müllbehältern oder auf Müllkippen 

entsorgen. 

ET: Surnud närilised tuleb eemaldada käitlemisalalt käitlemise ajal iga päev. Mitte panna prügikastidesse või 

prügi mahapaneku kohtadesse. 

EL: Τα νεκρά τρωκτικά πρέπει να απομακρύνονται καθημερινά από την περιοχή χρήσης σε όλη τη διάρκεια 

χρησιμοποίησης του προϊόντος. Να μην τοποθετούνται σε κάδους απορ- ριμμάτων ούτε σε σακούλες 

σκουπιδιών. 

EN: Dead rodents must be removed from the treatment area each day during treatment. Do not place in refuse 

bins or on rubbish tips. 

FR: Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du 

traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges. 

IT: I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello 

stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche. 

LV: Apstrādes laikā beigtos grauzējus no apstrādātās platības aizvākt katru dienu. Neizmest tos atkritumu 

tvertnēs vai kaudzēs. 

LT: Žuvę graužikai turi būti surenkami iš apdoroto ploto kiekvieną dieną viso naikinimo metu. Nemesti i 

šiukšlių dėžes arba sąvartynus. 

HU: Az elhullott rágcsálókat a kezelés alatt naponta el kell távolítani a kezelt területről. A tetemeket tilos 

hulladéktartályban vagy hulladéklerakóban elhelyezni. 

MT: Għandhom jitneħħew kuljum ir-rodenti mejta mill-post ittrattat. Tarmihomx f’kontenituri taż-żibel jew fuq 

ilmiżbliet. 

NL: Tijdens de verdelgingsperiode moeten de knaagdieren elke dag uit de behandelde zone worden verwijderd. 

Gooi ze niet in vuilnisbakken of op storten. 

PL: Martwe gryzonie usuwać z obszaru poddanego zabiegowi każdego dnia. Nie wyrzucać do pojemników na 

śmieci i nie wywozić na wysypiska śmieci. 

PT: Durante o período de tratamento, remover diariamente os roedores mortos da zona de tratamento, mas sem 

os deitar ao lixo ou depositar em lixeiras. 

RO: Rozătoarele moarte trebuie să fie îndepărtate din zona tratată în fiecare zi în timpul tratamentului! A nu se 

arunca în recipientele pentru gunoi sau la gropile de gunoi! 

SK: Mŕtve hlodavce treba z ošetrovanej plochy každý deň odstrániť. Nehádžte ich do odpadových nádob alebo 

na smetisko. 

SL: Poginule glodalce je treba odstraniti s tretiranega območja sproti, vsak dan v času tretiranja, vendar ne v 

zabojnike za odpadke ali odlagališča smeti. 

FI: Kuolleet jyrsijät on kerättävä käsittelyaikana alueelta päivittäin. Niitä ei saa heittää jätesäiliöihin tai 

kaatopaikoille. 

SV: Döda gnagare skall tas bort från behandlingsområdet varje dag under behandlingen. Får inte läggas i 

soptunnor eller på soptipp.  
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3. Kriterier for tildeling av standardsetninger for særlige risikoer 

3.1. Innledning 

Plantevernmidler godkjennes generelt sett bare for de spesifikke bruksområdene som anses som akseptable, på 

grunnlag av en vurdering i samsvar med de ensartede prinsippene fastsatt i vedlegget til forordning (EU) nr. 

[forordningenes nummer settes inn av EUs publikasjonskontor] av [...] om gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til ensartede prinsipper for vurdering og godkjenning av 

plantevernmidler. 

De særlige sikkerhetsreglene skal, i den grad det er mulig, ta hensyn til resultatene av slike vurderinger i samsvar 

med de ensartede prinsippene, og skal særlig benyttes i tilfeller der det er nødvendig med risikoreduserende tiltak 

for å forebygge uakseptable virkninger. 

3.2. Kriterier for tildeling av standardsetningene for sikkerhetsregler for brukere 

SPo 1 

Etter kontakt med huden, fjern først middelet med en tørr klut og vask deretter huden med rikelig med vann. 

Setningen skal benyttes for plantevernmidler som inneholder bestanddeler som kan reagere voldsomt med vann, 

som f.eks. cyanidsalter eller aluminiumfosfid. 

SPo 2 

Vask alt verneutstyr etter bruk. 

Setningen anbefales når det er nødvendig med vernetøy for å beskytte brukerne. Den er obligatorisk for alle 

plantevernmidler som er klassifisert som T eller T +. 

SPo 3 

Etter antenning av middelet, ikke pust inn røyk, og forlat det behandlede området umiddelbart. 

Setningen kan benyttes for plantevernmidler som brukes til utgassing, i tilfeller der bruk av åndedrettsmaske ikke 

er påkrevd. 

SPo 4 

Beholderen må åpnes utendørs og under tørre forhold. 

Setningen skal benyttes for plantevernmidler som inneholder aktive stoffer som kan reagere voldsomt med vann 

eller fuktig luft, som f.eks. aluminiumfosfid, eller som kan forårsake selvantenning, som f.eks.  

(alkylenbis-)ditiokarbamater. Denne setningen kan også benyttes for flyktige produkter som klassifiseres med 

R20, R23 eller R26. I enkelttilfeller skal det innhentes ekspertuttalelser for å vurdere om stoffblandingens 

egenskaper og emballasje kan være skadelige for brukeren. 

SPo 5 

Behandlede områder/veksthus må luftes grundig/angi hvor lenge/til sprøytemiddelet har tørket før noen igjen går 

inn. 

Setningen kan benyttes for plantevernmidler som brukes i veksthus eller andre lukkede rom, f.eks. lagerrom. 

3.3. Kriterier for tildeling av standardsetninger for sikkerhetsregler knyttet til miljøet 

SPe 1 

For å verne grunnvannet/jordorganismer, bruk ikke dette eller andre midler som inneholder (angi aktivt stoff eller 

stoffgruppe) mer enn (angi tidsrom eller hyppighet). 

Setningen skal benyttes for plantevernmidler når en vurdering i samsvar med de ensartede prinsippene viser at det 

for ett eller flere angitte bruksområder er nødvendig med risikoreduserende tiltak for å unngå akkumulering i 

jord, virkninger på meitemark, andre jordorganismer eller jordens mikroflora, og/eller forurensning av 

grunnvannet.  
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SPe 2 

For å verne grunnvannet/vannorganismer, bruk ikke dette middelet på (angi jordtype eller tilstand). 

Setningen kan benyttes som risikoreduserende tiltak for å unngå potensiell forurensning av grunnvann eller 

overflatevann under sårbare forhold (f.eks. i forbindelse med jordtype, topografi eller for drenert jord), dersom en 

vurdering i samsvar med de ensartede prinsippene viser at det for ett eller flere angitte bruksområder er 

nødvendig med risikoreduserende tiltak for å unngå uakseptable virkninger. 

SPe 3 

For å verne vannorganismer / planter utenfor målgruppen / leddyr utenfor målgruppen / insekter), behold en 

usprøytet buffersone på (angi avstand) til udyrket mark / overflatevannforekomster. 

Setningen skal benyttes for å verne planter utenfor målgruppen, leddyr utenfor målgruppen og/eller 

vannorganismer dersom en vurdering i samsvar med de ensartede prinsippene viser at det for ett eller flere angitte 

bruksområder er nødvendig med risikoreduserende tiltak for å unngå uakseptable virkninger. 

SPe 4 

For å verne vannorganismer / planter utenfor målgruppen, bruk ikke dette middelet på ugjennomtrengelige 

overflater som asfalt, betong, brostein, jernbanespor og andre områder med høy risiko for avrenning. 

Avhengig av bruksmønsteret for plantevernmiddelet kan medlemsstatene benytte setningen for å redusere 

risikoen for avrenning for å verne vannorganismer og planter utenfor målgruppen. 

SPe 5 

For å verne fugler / viltlevende pattedyr må middelet arbeides fullstendig inn i jorden; pass på at middelet også er 

fullstendig innarbeidet ved enden av radene. 

Setningen skal benyttes for plantevernmidler, f.eks. granulater eller pelleter, som må arbeides inn i jorden for å 

verne fugler eller viltlevende pattedyr. 

SPe 6 

For å verne fugler / viltlevende pattedyr må alt spill fjernes. 

Setningen skal benyttes for plantevernmidler, f.eks. granulater eller pelleter, for å unngå at de opptas av fugler 

eller viltlevende pattedyr. Den anbefales for alle faste utforminger som brukes ufortynnet. 

SPe 7 

Må ikke brukes i hekketiden. 

Setningen skal benyttes når en vurdering i samsvar med de ensartede prinsippene viser at det for ett eller flere 

angitte bruksområder er nødvendig med et slikt risikoreduserende tiltak. 

SPe 8 

Farlig for bier./For å verne bier og andre bestøvende insekter må dette middelet ikke brukes på blomstrende 

landbruksvekster./Må ikke brukes der bier leter etter mat./Fjern eller tildekk bikuber under anvendelsen og i (angi 

tid) etter behandlingen./Må ikke brukes der det er blomstrende ugress./Fjern ugress før blomstring./Må ikke 

brukes før (angi tidspunkt). 

Setningen skal benyttes for plantevernmidler når en vurdering i samsvar med de ensartede prinsippene viser at det 

for ett eller flere angitte bruksområder er nødvendig med risikoreduserende tiltak for å verne bier eller andre 

bestøvende insekter. Avhengig av bruksmønsteret for plantevernmiddelet og andre relevante nasjonale 

lovbestemmelser kan medlemsstatene velge egnet setning for å redusere risikoen for bier og andre bestøvende 

insekter samt deres yngel. 
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3.4. Kriterier for tildeling av standardsetningene for sikkerhetsregler knyttet til god landbrukspraksis 

SPa 1 

For å unngå at det utvikles resistens, må dette middelet eller andre midler som inneholder (angi aktivt stoff eller 

stoffgruppe), ikke brukes mer enn (angi antall anvendelser eller tid). 

Setningen skal benyttes når en slik begrensning synes nødvendig for å begrense risikoen for at det utvikles 

resistens. 

3.5. Kriterier for tildeling av standardsetningene for særlige sikkerhetsregler for rottegift 

SPr 1 

Lokkestoffene skal plasseres slik at det er minst mulig risiko for at de kan fortæres av andre dyr. Fest lokkestoffet 

slik at det ikke kan slepes bort av gnagere. 

For å sikre at brukerne overholder denne regelen, skal setningen plasseres godt synlig på etiketten, slik at feilbruk 

unngås i størst mulig grad. 

SPr 2 

Det behandlede området skal være merket i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) 

på grunn av det antikoagulerende middelet og dets antidot skal nevnes. 

Setningen skal være plassert godt synlig på etiketten, slik at utilsiktet forgiftning unngås i størst mulig grad. 

SPr 3 

Døde gnagere må fjernes daglig fra behandlingsområdet under behandlingen. De må ikke plasseres i søppelbøtter 

eller på fyllplasser. 

For å unngå sekundærforgiftning av dyr skal setningen benyttes for all rottegift som inneholder antikoagulerende 

midler som aktive stoffer. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 844/2012 

av 18. september 2012 

om fastsettelse av nødvendige bestemmelser for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive 

stoffer som fastsatt i 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 19, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EF) nr. 1107/2009 er det fastsatt at god-

kjenningen av et aktivt stoff kan fornyes innen utløps-

datoen. 

2)  Det bør fastsettes bestemmelser som er nødvendige for 

gjennomføringen av framgangsmåten for fornyelse. 

3)  Særlig bør det fastsettes frister for de ulike trinnene i 

framgangsmåten for fornyelse for å sørge for at den 

fungerer på en tilfredsstillende måte. 

4)  Det bør fastsettes regler for fortrolighet og offentliggjøring 

av søknaden om fornyelse, den utfyllende dokumenta-

sjonen og ajourføring av denne. 

5)  Det bør også fastsettes regler for inngivelse av søknaden 

om fornyelse samt dens innhold og format. Søkeren bør 

være forpliktet til å begrunne framleggingen av nye 

opplysninger og til å angi separat undersøkelser om 

virveldyr som søkeren akter å framlegge. 

6)  Det bør fastsettes regler for rapporterende medlemsstats 

kontroll av søknaden. 

7)  For å sikre at framgangsmåten for fornyelse fungerer på 

en tilfredsstillende måte, bør medlemsstatene, på søkers 

anmodning, organisere et møte for å diskutere søknaden 

før framlegging av den utfyllende dokumentasjonen. 

8)  Den utfyllende dokumentasjonen som innleveres for 

fornyelse, bør særlig inneholde nødvendige nye data og 

nye risikovurderinger og vise hvorfor slike data og 

risikovurderinger er nødvendige. 

9)  Det bør fastsettes regler for hvordan rapporterende 

medlemsstat skal bestemme om en søknad skal god-

kjennes. 

10)  Dersom ingen inngitte søknader kan godkjennes, bør 

Kommisjonen vedta en forordning om at godkjenningen 

av det aktive stoffet ikke kan fornyes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 252 av 19.9.2012,  

s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 57. 

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

11)  Det bør fastsettes regler for å sikre en uavhengig, 

objektiv og åpen vurdering av det aktive stoffet. 

12)  Søkeren, medlemsstatene med unntak av rapporterende 

medlemsstat, og offentligheten skal gis muligheten til å 

framlegge merknader til utkastet til vurderingsrapport 

om fornyelse. 

13)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

bør framlegge konklusjoner og rådføre seg med 

eksperter, unntatt der Kommisjonen opplyser om at en 

konklusjon ikke er nødvendig. 

14)  Det bør fastsettes regler om fornyelsesrapporten og 

vedtak av en forordning om fornyelse av godkjenningen 

av det aktive stoffet. 

15)  Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av  

7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for 

fornyet oppføring av annen gruppe aktive stoffer i 

vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding 

av listen over disse stoffene(2) bør fortsatt få anvendelse 

med hensyn til fornyelsen av godkjenningen av de aktive 

stoffene oppført i vedlegg I til nevnte direktiv. 

16)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL 1 

GODTAKBARHET 

AVSNITT 1 

Søknad om fornyelse 

Artikkel 1 

Inngivelse av søknaden 

1.  En søknad om fornyelse av en godkjenning av et aktivt 

stoff skal inngis av en produsent av det aktive stoffet til 

rapporterende medlemsstat som fastsatt i andre kolonne i 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 686/2012(3), og til medrapporterende medlemsstat som 

fastsatt i tredje kolonne i vedlegget, senest tre år før god-

kjenningen utløper. 

Ved inngivelse av en søknad kan søkeren, i henhold til 

artikkel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009, anmode om at 

visse opplysninger behandles fortrolig. I slike tilfeller skal 

søkeren framlegge disse delene av søknaden separat, og opplyse 

om årsakene til at det anmodes om fortrolig behandling.  

  

(2) EUT L 322 av 8.12.2010, s. 10. 

(3) EUT L 200 av 27.7.2012, s. 5. 

2019/EØS/35/08 
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Samtidig skal søkeren framlegge alle krav om vern av 

opplysninger i henhold til artikkel 59 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Søkeren skal sende en kopi av søknaden til Kommisjonen, 

de andre medlemsstatene og til Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»), herunder opplys-

ninger om hvilke deler av søknaden som det er anmodet om 

fortrolig behandling av, som nevnt i nr. 1. 

3.  En felles søknad kan inngis av en sammenslutning av 

produsenter utpekt av produsentene med henblikk på å oppfylle 

bestemmelsene i denne forordning. 

Artikkel 2 

Formen på og innholdet i søknaden 

1.  Søknaden skal inngis i formatet angitt i vedlegget. 

2.  Søknaden skal inneholde de nye opplysningene søkeren 

akter å framlegge. Den skal godtgjøre at slike opplysninger er 

nødvendige i henhold til artikkel 15 nr. 2 første ledd i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Søknaden skal angi separat alle nye undersøkelser om virveldyr 

som søkeren akter å framlegge. 

Artikkel 3 

Kontroll av søknaden 

1.  Dersom søknaden er inngitt innen datoen fastsatt i 

artikkel 1 nr. 1 første ledd og inneholder alle elementene 

fastsatt i artikkel 2, skal rapporterende medlemsstat innen én 

måned fra datoen søknaden ble mottatt, underrette søkeren, 

medrapporterende medlemsstat, Kommisjonen og Myndigheten 

om hvilken dato søknaden ble mottatt og at den er inngitt innen 

datoen fastsatt i artikkel 1 nr. 1 første ledd og inneholder alle 

elementer fastsatt i artikkel 2. 

Rapporterende medlemsstat skal vurdere alle anmodninger om 

fortrolig behandling. Ved en anmodning om tilgang til 

opplysninger skal rapporterende medlemsstat avgjøre hvilke 

opplysninger som skal behandles fortrolig. 

2.  Dersom søknaden er inngitt innen datoen fastsatt i 

artikkel 1 nr. 1 første ledd, men det mangler ett eller flere 

elementer fastsatt i artikkel 2, skal rapporterende medlemsstat 

innen én måned fra datoen søknaden ble mottatt, underrette 

søkeren om hvilke elementer som mangler og angi en frist på 

14 dager for framlegging av disse elementene til rapporterende 

medlemsstat og medrapporterende medlemsstat. 

Dersom søknaden ved utløpet av fristen inneholder alle 

elementer fastsatt i artikkel 2, skal rapporterende medlemsstat 

omgående fortsette i samsvar med nr. 1. 

3.  Dersom søknaden ikke er inngitt innen fristen fastsatt i 

artikkel 1 nr. 1 første ledd eller søknaden ved utgangen av 

fristen som ble satt for framlegging av de manglende 

elementene i samsvar med annet ledd fortsatt ikke inneholder 

alle elementer fastsatt i artikkel 2, skal rapporterende medlems-

stat omgående underrette søkeren, medrapporterende 

medlemsstat, Kommisjonen, de andre medlemsstatene og 

Myndigheten om at søknaden ikke kan godkjennes og årsakene 

til at den ikke kan godkjennes. 

4.  Innen 14 dager etter dato for mottak av opplysningene om 

at søknaden er inngitt innen datoen fastsatt i artikkel 1 nr. 1 

første ledd og at den inneholder alle elementer fastsatt i 

artikkel 2, skal søkeren framlegge en kopi av søknaden til 

Myndigheten, herunder opplysninger om hvilke deler av 

søknaden som det er anmodet om fortrolig behandling av og 

søkers begrunnelse i henhold til artikkel 63 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Samtidig skal søkeren oversende en kopi av søknaden til 

Myndigheten, unntatt de opplysningene som det er anmodet om 

fortrolig behandling av og der søkeren har begrunnet dette i 

henhold til artikkel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

5.  Dersom to eller flere søknader for samme aktive stoff er 

inngitt innen datoen fastsatt i artikkel 1 nr. 1 første ledd, og 

hver av dem inneholder alle elementene fastsatt i artikkel 2, 

skal rapporterende medlemsstat oversende kontaktopplys-

ningene for hver søker til de andre søkerne. 

6.  Kommisjonen skal for hvert aktivt stoff offentliggjøre 

navn og adresse til søkerne hvis søknader er inngitt innen 

datoen fastsatt i artikkel 1 nr. 1 første ledd og inneholder alle 

elementer fastsatt i artikkel 2. 

Artikkel 4 

Kontakt før framlegging av utfyllende dokumentasjon 

Søkeren kan anmode om et møte med rapporterende medlemsstat 

og medrapporterende medlemsstat for å diskutere søknaden. 

Om det er anmodet om en slik kontakt, skal den finne sted før 

den utfyllende dokumentasjonen framlegges som fastsatt i 

artikkel 6. 

Artikkel 5 

Tilgang til søknaden 

Når søknaden er mottatt som fastsatt i artikkel 3 nr. 4, skal 

Myndigheten omgående gjøre den tilgjengelig for offentlighe-

ten, unntatt de opplysninger som det er anmodet om fortrolig 

behandling av og der søkeren har begrunnet dette i henhold til 

artikkel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009, med mindre 

offentliggjøring av disse er begrunnet i tvingende allmenne 

hensyn. 

AVSNITT 2 

Utfyllende dokumentasjon 

Artikkel 6 

Framlegging av utfyllende dokumentasjon 

1.  Dersom rapporterende medlemsstat har underrettet søkeren 

i samsvar med artikkel 3 nr. 1 om at søknaden er inngitt innen 

datoen fastsatt i artikkel 1 nr. 1 første ledd og at den inneholder 

alle elementer fastsatt i artikkel 2, skal søkeren framlegge 

utfyllende dokumentasjon til rapporterende medlemsstat, 

medrapporterende medlemsstat, Kommisjonen og Myndigheten.  
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2.  Innholdet i sammendraget av den utfyllende dokumenta-

sjonen og den fullstendige utfyllende dokumentasjonen skal 

være i samsvar med artikkel 7. 

3.  Den utfyllende dokumentasjonen skal framlegges senest 

30 måneder før godkjenningen utløper. 

4.  Dersom mer enn én søker anmoder om fornyelse av god-

kjenningen av samme aktive stoff, skal disse søkerne treffe alle 

rimelige tiltak for å framlegge dokumentasjonen i fellesskap. 

Dersom slik dokumentasjon ikke framlegges i fellesskap av alle 

berørte søkere, skal årsaken beskrives i dokumentasjonen. 

5.  Ved framlegging av utfyllende dokumentasjon kan 

søkeren i henhold til artikkel 63 i forordning (EF) nr. 1107/ 

2009 anmode om at visse opplysninger, herunder visse deler av 

dokumentasjonen, behandles fortrolig, og skal fysisk skille 

disse opplysningene fra de øvrige. 

Artikkel 7 

Innholdet i den utfyllende dokumentasjonen 

1.  Sammendraget av den utfyllende dokumentasjonen skal 

omfatte følgende: 

a)  en kopi av søknaden, 

b)  dersom nye søkere har sluttet seg til søknaden, eller 

søkeren er erstattet av én eller flere andre søkere: navn og 

adresse til søkeren eller de andre søkerne, og eventuelt 

navnet på sammenslutningen av produsenter fastsatt i 

artikkel 1 nr. 3, 

c)  opplysninger om ett eller flere representative bruksområder 

på en avling som dyrkes i stort omfang i hver sone, for 

minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive 

stoffet, der det skal framgå at godkjenningskriteriene i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt, og 

dersom de framlagte opplysningene ikke dekker alle soner, 

eller dersom de ikke gjelder en avling som dyrkes i stort 

omfang, skal dette begrunnes, 

d)  data og risikovurderinger som ikke var en del av god-

kjenningsdokumentasjonen eller den senere fornyelses-

dokumentasjonen, og som er nødvendig 

i) for å gjenspeile endringer i juridiske krav som har 

oppstått siden godkjenningen eller siste fornyelse av 

godkjenningen av det berørte aktive stoffet, 

ii) for å gjenspeile endringer i vitenskapelig og teknisk 

kunnskap siden godkjenningen eller siste fornyelse av 

godkjenningen av det berørte aktive stoffet, 

iii) for å gjenspeile endringer i bruksområdene eller 

iv) fordi søknaden gjelder en endret fornyelse, 

e)  for hvert punkt i opplysningskravene for det aktive stoffet 

som fastsatt i en forordning som fastsetter krav til 

opplysninger for aktive stoffer i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, der nye data er nødvendig i samsvar med 

bokstav d): sammendrag og resultater av forsøk og 

undersøkelser samt navnet på eieren av dem og på personen 

eller instituttet som har utført dem, og en begrunnelse for 

hvorfor hvert forsøk eller hver undersøkelse er nødvendig, 

f)  for hvert punkt i opplysningskravene for plantevermidler 

som fastsatt i en forordning som fastsetter krav til 

opplysninger for plantevernmidler i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, der nye data er nødvendig i samsvar med 

bokstav d): sammendrag og resultater av forsøk og 

undersøkelser samt navnet på eieren og på personen som 

har utført forsøkene og undersøkelsene på ett eller flere 

plantevernmidler som er representative for bruksområdene, 

og en begrunnelse for hvorfor hvert forsøk eller hver 

undersøkelse er nødvendig, 

g)  der det er relevant, dokumentasjon omhandlet i artikkel 4 

nr. 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009; 

h)  for hvert forsøk eller hver undersøkelse som omfatter 

virveldyr, en beskrivelse av de tiltak som er truffet for å 

unngå dyreforsøk på virveldyr, 

i)  der det er relevant, en kopi av søknaden om grenseverdier 

for restmengder som nevnt i artikkel 7 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(1), 

j)  der det er relevant, en kopi av forslaget til klassifisering der 

det er vurdert om stoffet skal klassifiseres eller 

omklassifiseres i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2), 

k)  en vurdering av alle framlagte opplysninger. 

l)  en sjekkliste som viser at den utfyllende dokumentasjonen 

fastsatt i nr. 3 er fullstendig med tanke på de bruksområder 

det søkes om, og som viser hvilke data som er nye, 

m)  sammendrag og resultater av vitenskapelig fagfellevurdert 

allment tilgjengelig litteratur, nevnt i artikkel 8 nr. 5 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2.  Bruksområdene nevnt i nr. 1 bokstav c) skal, der det er 

relevant, omfatte bruksområdene som er vurdert for godkjennin-

gen eller senere fornyelser. Minst ett plantevernmiddel nevnt i nr. 

1 bokstav c) skal ikke inneholde et annet aktivt stoff, der et slikt 

produkt finnes for et representativt bruksområde. 

3.  Den fullstendige utfyllende dokumentasjonen skal 

inneholde hele teksten i alle forsøks- og undersøkelsesrapporter 

nevnt i nr. 1 bokstav e), f) og m). 

Dokumentasjonen skal ikke inneholde noen rapporter om 

forsøk eller undersøkelser der det det aktive stoffet eller det 

plantevernmiddelet som inneholder det, med forsett er gitt til 

mennesker. 

Artikkel 8 

Søknadens godtakbarhet 

1.  Dersom den utfyllende dokumentasjonen er framlagt 

innen datoen nevnt i artikkel 6 nr. 3 og inneholder alle elemen-

ter nevnt i artikkel 7, skal rapporterende medlemsstat innen en 

frist på én måned underrette søkeren, medrapporterende med-

lemsstat, Kommisjonen og Myndigheten om datoen for mottak 

av den utfyllende dokumentasjonen og om søknadens godtak-

barhet.  

  

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

(2) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 
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Rapporterende medlemsstat skal vurdere alle anmodninger om 

fortrolig behandling. Ved en anmodning om tilgang til 

opplysninger skal rapporterende medlemsstat bestemme hvilke 

opplysninger som skal behandles fortrolig. 

2.  Dersom den utfyllende dokumentasjonen er framlagt 

innen datoen fastsatt i artikkel 6 nr. 3, men ett eller flere 

elementer fastsatt i artikkel 7 mangler, skal rapporterende 

medlemsstat innen én måned etter datoen for mottak av den 

utfyllende dokumentasjonen underrette søkeren om hvilke 

elementer som mangler og angi en frist på 14 dager for 

framlegging av disse elementene til rapporterende medlemsstat 

og medrapporterende medlemsstat. 

Dersom den utfyllende dokumentasjonen inneholder alle 

elementene fastsatt i artikkel 7 ved utløpet av fristen, skal 

rapporterende medlemsstat umiddelbart fortsette i samsvar med 

nr. 1. 

3.  Etter at søkeren har mottatt opplysningene om at 

søknaden er godtakbar, skal søkeren umiddelbart videresende 

den utfyllende dokumentasjonen til de andre medlemsstatene, 

Kommisjonen og Myndigheten, herunder opplysninger om de 

deler av dokumentasjonen det er anmodet om fortrolig 

behandling av og der søkeren har begrunnet dette i henhold til 

artikkel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Samtidig skal søkeren videresende den utfyllende 

dokumentasjonen til Myndigheten, unntatt de opplysningene 

det er anmodet om fortrolig behandling av og der søkeren har 

begrunnet dette i henhold til artikkel 63 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

4.  Myndigheten skal omgående gjøre den utfyllende 

dokumentasjonen tilgjengelig for offentligheten, unntatt de 

opplysninger som det er anmodet om fortrolig behandling av og 

der søkeren har begrunnet dette i henhold til artikkel 63 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, med mindre offentliggjøring er 

begrunnet i tvingende allmenne hensyn. 

5.  På anmodning fra Myndigheten eller en medlemsstat skal 

søkeren gjøre tilgjengelig dokumentasjonen som er framlagt for 

godkjenning og senere fornyelser av godkjenningen, der 

søkeren har tilgang til disse. 

6.  Dersom den utfyllende dokumentasjonen ikke er framlagt 

innen fristen fastsatt i artikkel 6 nr. 3, eller der den utfyllende 

dokumentasjonen ved utgangen av fristen som ble satt for 

framlegging av de manglende elementene i samsvar med nr. 2 i 

denne artikkelen, fortsatt ikke inneholder alle elementer fastsatt 

i artikkel 7, skal rapporterende medlemsstat umiddelbart 

underrette søkeren, medrapporterende medlemsstat, Kommi-

sjonen, de andre medlemsstatene og Myndigheten om at 

søknaden ikke kan godkjennes og om årsakene til at den ikke 

kan godkjennes. 

Artikkel 9 

Erstatning av søker 

En søker kan erstattes av en annen produsent med hensyn til 

alle rettigheter og forpliktelser som følger av denne forordning 

ved at rapporterende medlemsstat underrettes gjennom en felles 

erklæring fra søkeren og den andre produsenten. I slike tilfeller 

skal søkeren og den andre produsenten samtidig underrette 

medrapporterende medlemsstat, Kommisjonen, de andre 

medlemsstatene, Myndigheten og alle andre søkere som har 

inngitt en søknad for samme aktive stoff, om at søkeren er 

erstattet. 

Artikkel 10 

Vedtak om forordning om ikke å fornye godkjenningen 

Kommisjonen skal vedta en forordning om ikke å fornye 

godkjenningen av et aktivt stoff i samsvar med artikkel 20 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EF) nr. 1107/2009 dersom ingen av 

søknadene inngitt for det aktive stoffet kan godkjennes i 

samsvar med artikkel 3 nr. 3 i eller artikkel 8 nr. 6 i denne 

forordning. 

KAPITTEL 2 

VURDERING 

Artikkel 11 

Vurdering utført av rapporterende medlemsstat og 

medrapporterende medlemsstat 

1.  Dersom søknaden kan godkjennes i samsvar med 

artikkel 8 nr. 1, skal rapporterende medlemsstat i samråd med 

medrapporterende medlemsstat, senest 12 måneder etter datoen 

nevnt i artikkel 6 nr. 3, forberede og framlegge overfor 

Kommisjonen, med kopi til Myndigheten, en rapport som 

vurderer om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 («utkastet til vurderingsrapport for fornyelse»). 

2.  Utkastet til vurderingsrapport for fornyelse skal også 

omfatte: 

a)  en anbefaling med hensyn til fornyelsen av godkjenningen, 

b)  en anbefaling om hvorvidt stoffet skal anses som et stoff 

med lav risiko, 

c)  en anbefaling om hvorvidt stoffet skal vurderes som et stoff 

som bør erstattes, 

d)  der det er relevant, et forslag om fastsettelse av 

grenseverdier for restmengder, 

e)  der det er relevant, et forslag til klassifisering eller 

omklassifisering av det aktive stoffet i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1272/2008, 

f)  en konklusjon angående hvilke nye undersøkelser i den 

utfyllende dokumentasjonen som er relevante for 

vurderingen, 

g)  en anbefaling angående hvilke deler av rapporten som skal 

tas opp i samråd med eksperter i samsvar med artikkel 13 

nr. 1, 

h)  punktene der medrapporterende medlemsstat ikke var enig i 

vurderingen utført av rapporterende medlemsstat, der det er 

relevant. 

3.  Rapporterende medlemsstat skal på grunnlag av den 

foreliggende vitenskapelige og tekniske kunnskap foreta en 

uavhengig, objektiv og åpen vurdering. Vurderingen skal ta 

hensyn til den utfyllende dokumentasjonen og, der det er 

relevant, dokumentasjonen som er framlagt for godkjenning og 

senere fornyelse av godkjenningen.  
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4.  Rapporterende medlemsstat skal først vurdere om god-

kjenningskriteriene i nr. 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 og 3.7 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. 

Der disse kriteriene ikke er oppfylt, skal utkastet til 

vurderingsrapport for fornyelse begrenses til disse delene av 

vurderingen, med mindre artikkel 4 nr. 7 i forordning 1107/ 

2009 gjelder. 

5.  Dersom rapporterende medlemsstat trenger tilleggs-

opplysninger, skal den fastsette en frist for når søkeren skal 

framlegge disse. Denne fristen skal ikke føre til en forlengelse 

av fristen på 12 måneder fastsatt i nr. 1. Søkeren kan, i henhold 

til artikkel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009, anmode om at 

slike opplysninger behandles fortrolig. 

6.  Rapporterende medlemsstat kan rådføre seg med Myndighe-

ten og be om ytterligere tekniske eller vitenskapelige opplysninger 

fra andre medlemsstater. Slike samråd og forespørsler skal ikke 

føre til en utvidelse av fristen på 12 måneder fastsatt i nr. 1. 

7.  Opplysninger som framlegges uoppfordret av søkeren 

eller etter fristen som er fastsatt for å framlegge disse i samsvar 

med nr. 5 første punktum, skal ikke tas i betraktning, med 

mindre de er framlagt i samsvar med artikkel 56 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

8.  Ved framlegging av utkastet til vurderingsrapport for 

fornyelse til Kommisjonen skal rapporterende medlemsstat 

anmode om at søkeren framlegger sammendraget av den 

utfyllende dokumentasjonen, ajourført for å omfatte tilleggs-

opplysningene som rapporterende medlemsstat har anmodet om 

i samsvar med paragraf 5 eller framlagt i samsvar med 

artikkel 56 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til med-

rapporterende medlemsstat, Kommisjonen, de andre medlems-

statene og Myndigheten. 

Søkeren kan, i henhold til artikkel 63 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, anmode om at slike opplysninger behandles 

fortrolig. Alle slike anmodninger skal rettes til Myndigheten. 

Artikkel 12 

Kommentarer til utkastet til vurderingsrapport for 

fornyelse 

1.  Myndigheten skal senest 30 dager etter å ha mottatt 

utkastet til vurderingsrapport for fornyelse fra rapporterende 

medlemsstat videresende dette til søkeren og de øvrige med-

lemsstatene. 

2.  Myndigheten skal gjøre utkastet til vurderingsrapport for 

fornyelse tilgjengelig for offentligheten etter å ha gitt søkeren 

en frist på to uker til å anmode, i henhold til artikkel 63 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, om at visse deler av utkastet til 

vurderingsrapport for fornyelse behandles fortrolig. 

3.  Myndigheten skal gi en frist på 60 dager for innsending av 

skriftlige merknader fra datoen rapporten gjøres tilgjengelig for 

offentligheten. Slike merknader skal oversendes Myndigheten, 

som skal samordne og videresende disse merknadene, herunder 

sine egne merknader, til Kommisjonen. 

4.  Myndigheten skal omgående gjøre den ajourførte utfyllen-

de dokumentasjonen tilgjengelig for offentligheten, unntatt de 

opplysninger som det er anmodet om fortrolig behandling av og 

der søkeren har begrunnet dette i henhold til artikkel 63 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, med mindre offentliggjøring er 

begrunnet i tvingende allmenne hensyn. 

Artikkel 13 

Myndighetens konklusjon 

1.  Innen fem måneder fra utløpet av fristen som nevnt i 

artikkel 12 nr. 3 skal Myndigheten vedta en konklusjon i lys av 

gjeldende vitenskapelig og teknisk kunnskap og ved hjelp av 

veiledningsdokumenter som er gjeldende på datoen for 

framlegging av den utfyllende dokumentasjonen, om hvorvidt 

det aktive stoffet kan antas å oppfylle godkjenningskriteriene 

fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Dersom det 

er hensiktsmessig, skal myndigheten rådføre seg med eksperter, 

herunder eksperter fra rapporterende medlemsstat og med-

rapporterende medlemsstat. Myndigheten skal oversende sin 

uttalelse til søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen. 

Som unntak fra første ledd kan Kommisjonen underrette 

Myndigheten umiddelbart etter at fristen nevnt i artikkel 12 

nr. 3 har utløpt, om at en konklusjon ikke er nødvendig. 

2.  Etter at søkeren har fått to uker til å anmode, i henhold til 

artikkel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009, om at visse deler 

av konklusjonen skal behandles fortrolig, skal Myndigheten 

gjøre sin konklusjon tilgjengelig for offentligheten, unntatt 

opplysninger der fortrolig behandling er godkjent av Myndighe-

ten, med mindre offentliggjøring er begrunnet i tvingende all-

menne hensyn. 

3.  Dersom Myndigheten anser at ytterligere opplysninger fra 

søkeren er nødvendig, skal den i samråd med medrapporterende 

medlemsstat fastsette en frist på høyst én måned for søkeren til 

å framlegge slike opplysninger til medlemsstatene, Kommi-

sjonen og Myndigheten. Medrapporterende medlemsstat skal 

innen 60 dager etter at ytterligere opplysninger ble mottatt, 

evaluere de mottatte opplysningene og sende evalueringen til 

Myndigheten. 

Der første ledd får anvendelse, skal fristen nevnt i nr. 1 

forlenges med fristene nevnt i første ledd av dette nummer. 

4.  Myndigheten kan anmode Kommisjonen om å rådføre seg 

med et av Den europeiske unions referanselaboratorier utpekt i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004(1) med henblikk på å kontrollere om analyse-

metoden som søkeren foreslår anvendt til fastsettelse av 

restmengder, er tilfredsstillende og oppfyller kravene i 

artikkel 29 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Søkeren skal på anmodning fra Den europeiske unions 

referanselaboratorium legge fram prøver og analysestandarder. 

5.  Opplysninger som framlegges uoppfordret av søkeren 

eller etter fristen som er fastsatt for å framlegge disse i samsvar 

med nr. 3 første ledd, skal ikke tas i betraktning, med mindre de 

er framlagt i samsvar med artikkel 56 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009.  

  

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 
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Artikkel 14 

Fornyelsesrapport og forordning om fornyelse 

1.  Kommisjonen skal framlegge en fornyelsesrapport og et 

utkast til forordning for komiteen nevnt i artikkel 79 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 innen seks måneder etter å ha 

mottatt Myndighetens konklusjon, eller dersom det ikke 

foreligger noen konklusjon fra Myndigheten, innen utløps-

datoen for fristen nevnt i artikkel 12 nr. 3 i denne forordning. 

Fornyelsesrapporten og utkastet til forordning skal ta i 

betraktning vurderingsrapporten for fornyelse fra rapporterende 

medlemsstat, kommentarene nevnt i artikkel 12 nr. 3 i denne 

forordning og konklusjonen fra Myndigheten, dersom en slik 

konklusjon foreligger. 

Søkeren skal få anledning til å framlegge sine merknader til 

fornyelsesrapporten innen en frist på 14 dager. 

2.  På grunnlag av fornyelsesrapporten og idet det tas hensyn 

til kommentarer framlagt av søkeren innen fristen nevnt i nr. 1 

tredje ledd, skal Kommisjonen vedta en forordning i samsvar 

med artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

KAPITTEL 3 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 15 

Overgangsbestemmelser 

Forordning (EF) nr. 1141/2010 skal fortsatt få anvendelse for 

fornyelse av godkjenningen av aktive stoffer oppført i vedlegg I 

til denne forordning. 

Artikkel 16 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. september 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO  

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

Utforming av søknader i henhold til artikkel 2 nr. 1 

Søknaden skal være skriftlig, underskrives av søkeren og sendes til rapporterende medlemsstat og medrapporterende 

medlemsstat. 

En kopi av søknaden skal sendes til Europakommisjonen, Generaldirektoratet for helse og forbrukervern, B-1049 

Brussel, Belgia, til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, Via Carlo Magno 1/A, I-43126 Parma, 

Italia, og de andre medlemsstatene. 

MODELL 

1.  Opplysninger om søkeren 

1.1. Søkerens navn og adresse, herunder navn på den fysiske personen som har ansvaret for søknaden og andre 

forpliktelser som følge av denne forordning: 

1.1.1. a)  Telefonnummer: 

b)  E-post: 

1.1.2. a)  Kontaktperson: 

b)  Alternativ kontaktperson: 

2.  Opplysninger som forenkler identifisering 

2.1.  Vanlig navn (foreslått eller ISO-godkjent) som spesifiserer, der det er relevant, alle varianter av dette, som for 

eksempel salter, estere eller aminer framstilt av produsenten. 

2.2.  Kjemisk navn (IUPAC- og CAS-nomenklatur) 

2.3.  CAS-, CIPAC- og EF-numre (dersom disse foreligger). 

2.4.  Empirisk formel og strukturformel, molekylmasse. 

2.5.  Spesifikasjonen til det aktive stoffets renhetsgrad i g/kg, som om mulig skal være identisk med eller allerede 

godkjent som tilsvarende oppføringen i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011(1). 

2.6.  Klassifisering og merking av det aktive stoffet i samsvar med bestemmelsene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2) (helse- og miljøvirkninger). 

3.  Nye opplysninger 

3.1.  Liste over nye opplysninger som skal framlegges sammen med en begrunnelse som viser at de er vurdert som 

nødvendige i samsvar med artikkel 15 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

3.2.  Liste over nye undersøkelser som skal framlegges om virveldyr. 

3.3.  Tidsplan for eventuelle nye og pågående undersøkelser. 

Søkeren bekrefter at opplysningene ovenfor, som framlegges i søknaden, er korrekte. 

Dato og underskrift (av personen som har myndighet på vegne av søkeren som nevnt i nr. 1.1). 

 ____________  

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(2) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 283/2013 

av 1. mars 2013 

om fastsettelse av opplysningskrav for aktive stoffer 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 78 nr. 1 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kommisjonsforordning (EU) nr. 544/2011 av 10. juni 2011 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til opplysningskrav for 

aktive stoffer(2) ble vedtatt i henhold til artikkel 8 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Den inneholder kravene til 

dokumentasjon som skal framlegges for godkjenning av 

aktive stoffer, som fastsatt i vedlegg II til rådsdirektiv 91/ 

414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevern-

midler(3). 

2)  Det er nødvendig å endre opplysningskravene for 

kjemiske stoffer for å ta hensyn til nåværende 

vitenskapelig og tekniske kunnskap. 

3)  Mer detaljerte opplysninger om gjennomføring av opplys-

ningskravene er fastsatt i relevante retningslinjer. 

4)  Forordning (EU) nr. 544/2011 bør derfor oppheves. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 93 av 3.4.2013, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 57. 

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

(2) EUT L 155 av 11.6.2011, s. 1. 

(3) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

5)  Før de endrede opplysningskravene trer i kraft, bør 

søkerne få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de 

kan oppfylle de nye kravene. 

6)  For at medlemsstatene og de berørte parter skal kunne 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene, er det hen-

siktsmessig å fastsette overgangstiltak for opplysninger 

som framlegges i forbindelse med søknader om god-

kjenning, fornyelse av godkjenning eller endring av 

vilkårene for godkjenning av aktive stoffer, og for 

opplysninger som framlegges i forbindelse med søkna-

der om godkjenning, fornyelse av godkjenning og end-

ring av godkjenning for plantevernmidler. 

7)  Disse overgangstiltakene berører ikke artikkel 80 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Opplysningskrav for aktive stoffer 

Opplysningskravene for aktive stoffer som er nevnt i artikkel 8 

nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1107/2009, er fastsatt i 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Oppheving 

Forordning (EU) nr. 544/2011 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som 

henvisninger til denne forordning.  

2019/EØS/35/09 
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Artikkel 3 

Overgangstiltak med hensyn til framgangsmåter for aktive 

stoffer 

Forordning (EU) nr. 544/2011 får fortsatt anvendelse for aktive 

stoffer med hensyn til følgende: 

a)  framgangsmåter for godkjenning av et aktivt stoff eller for 

endring av godkjenningen av et slikt stoff i henhold til 

artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1107/2009 som det er 

framlagt dokumentasjon for som fastsatt i artikkel 8 nr. 1 

og 2 i nevnte forordning, innen 31. desember 2013, 

b)  framgangsmåter for fornyelse av godkjenning av et aktivt 

stoff i henhold til artikkel 20 i forordning (EF) nr. 1107/ 

2009 som det er framlagt utfyllende dokumentasjon for som 

nevnt i artikkel 9 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/ 

2010(1), innen 31. desember 2013. 

Artikkel 4 

Overgangstiltak med hensyn til framgangsmåter for 

plantevernmidler 

1.  Forordning (EU) nr. 544/2011 får fortsatt anvendelse med 

hensyn til framgangsmåter for godkjenning av et plantevern-

middel som nevnt i artikkel 28 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

  

(1) EUT L 322 av 8.12.2010, s. 10. 

forutsatt at søknaden er inngitt innen 31. desember 2015, og at 

plantevernmiddelet inneholder minst ett aktivt stoff som det er 

framlagt dokumentasjon eller utfyllende dokumentasjon for i 

samsvar med artikkel 3. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan søkere fra 1. januar 2014 velge å 

anvende opplysningskravene fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. Dette valget skal gjøres skriftlig ved framleggingen 

av søknaden, og er ugjenkallelig. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

1.  Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Når det gjelder framgangsmåter for fornyelse av god-

kjenninger av aktive stoffer hvis godkjenning utløper  

1. januar 2016 eller senere, får denne forordning anvendelse fra 

ikrafttredelsen. 

For alle andre framgangsmåter får den anvendelse fra  

1. januar 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 1. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

INNLEDNING 

Opplysninger som skal framlegges samt framskaffelse og presentasjon av disse 

1.  Opplysningene som skal framlegges, skal oppfylle følgende krav: 

1.1.  Opplysningene skal være tilstrekkelige til å vurdere forutsigbare risikoer, enten de er umiddelbare eller 

forsinkede, som det aktive stoffet kan medføre for mennesker, herunder sårbare grupper, for dyr og for miljøet, 

og skal minst inneholde opplysningene og resultatene av undersøkelsene nevnt i dette vedlegg. 

1.2.  De skal omfatte alle opplysninger om det aktive stoffets og dets metabolitters og urenheters potensielt 

skadelige virkninger på menneskers eller dyrs helse eller på grunnvannet 

1.3.  De skal omfatte alle opplysninger om det aktive stoffets og dets metabolitters og urenheters potensielt 

uakseptable virkninger på miljøet, planter og planteprodukter. 

1.4.  Opplysningene skal omfatte alle relevante opplysninger fra vitenskapelig, fagfellevurdert og allment 

tilgjengelig litteratur om det aktive stoffet, metabolitter og nedbrytings- eller reaksjonsprodukter og 

plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet samt om bivirkninger for helse, miljø og arter utenfor 

målgruppen. Det skal framlegges et sammendrag av disse opplysningene. 

1.5.  Opplysningene skal omfatte en fullstendig og objektiv rapport om undersøkelsene som er foretatt samt en 

fullstendig beskrivelse av disse. Disse opplysningene kreves ikke dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Opplysningene er ikke nødvendige på grunn av middelets art eller foreslått bruk, eller er ikke vitenskapelig 

nødvendige. 

b)  Det er ikke teknisk mulig å framskaffe opplysningene. 

 I slike tilfeller skal det framlegges en begrunnelse. 

1.6.  Samtidig bruk av det aktive stoffet som biocid eller i et veterinærpreparat skal rapporteres. 

 Dersom den som søker om bruk av det aktive stoffet i plantevernmiddelet er identisk med den som søker om 

bruk av det aktive stoffet som biocid eller i et veterinærpreparat, skal det framlegges et sammendrag av alle 

relevante opplysninger som ble framlagt i forbindelse med godkjenningen av biocidet eller veterinærpreparatet. 

Dette sammendraget skal omfatte toksikologiske referanseverdier og forslag til grenseverdier for restmengder, 

idet det tas hensyn til mulig kumulativ eksponering som skyldes ulik bruk av det samme stoffet, basert på 

vitenskapelige metoder godkjent av vedkommende europeiske myndigheter, i tillegg til et sammendrag av 

opplysninger om restmengder og toksikologiske opplysninger samt opplysninger om bruk av produktet. 

 Dersom den som søker om bruk av det aktive stoffet i plantevernmiddelet ikke er identisk med den som søker 

om bruk av det aktive stoffet som biocid eller i et veterinærpreparat, skal det framlegges et sammendrag av alle 

tilgjengelige opplysninger. 

1.7.  Dersom det er relevant, skal opplysningene framskaffes ved hjelp av forsøksmetodene som er oppført på listen 

nevnt i nr. 6. Dersom det ikke finnes egnede internasjonalt eller nasjonalt validerte retningslinjer for forsøk, 

skal retningslinjer som er godkjent av europeiske vedkommende myndighet benyttes. Eventuelle avvik skal 

beskrives og begrunnes. 

1.8.  Opplysningene skal omfatte en fullstendig beskrivelse av forsøksmetodene som er benyttet. 

1.9.  Opplysningene skal omfatte en liste over det aktive stoffets endepunkter. 

1.10.  Dersom det er relevant, skal opplysningene framskaffes i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/63/EU(1). 

1.11.  Opplysningene om det aktive stoffet, sammen med opplysningene om ett eller flere plantevernmidler som 

inneholder det aktive stoffet, og eventuelt opplysninger om beskyttende midler og synergister og andre 

bestanddeler i plantevernmiddelet, skal være tilstrekkelig til å: 

a)  gjøre det mulig å vurdere risikoene for mennesker i forbindelse med håndtering og bruk av 

plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet, 

b)  gjøre det mulig å vurdere risikoene for menneskers og dyrs helse som følge av restmengder av det aktive 

stoffet og dets metabolitter, urenheter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter som finnes i vann, luft, 

næringsmidler og fôr,  

  

(1) EUT L 276 av 20.10.2010, s. 33. 
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c)  forutsi det aktive stoffets og dets metabolitters, nedbrytings- og reaksjonsprodukters fordeling, skjebne og 

atferd i miljøet, dersom de er av toksikologisk eller miljømessig betydning samt de tidsforløp som er 

forbundet med dette, 

d)  gjøre det mulig å vurdere virkningen på arter utenfor målgruppen (dyre- og planteliv), herunder virkning 

på deres atferd, som sannsynligvis vil eksponeres for det aktive stoffet og dets metabolitter, nedbrytings- 

og reaksjonsprodukter, dersom de er av toksikologisk eller miljømessig betydning. Virkningen kan oppstå 

som følge av en enkelt, langvarig eller gjentatt eksponering, og kan være direkte eller indirekte, reversibel 

eller irreversibel, 

e)  vurdere virkningen på det biologiske mangfoldet og økosystemet, 

f)  identifisere arter og populasjoner utenfor målgruppen som er utsatt for fare på grunn av potensiell 

eksponering, 

g)  gjøre det mulig å vurdere korttids- og langtidsrisikoer for arter, populasjoner, samfunn og prosesser 

utenfor målgruppen, 

h)  klassifisere det aktive stoffet med hensyn til fare, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1272/2008(1), 

i)  angi piktogrammer, varselord og relevante fare- og sikkerhetssetninger som skal brukes til merking for å 

verne mennesker, arter utenfor målgruppen og miljøet, 

j)  fastsette, dersom det er relevant, et nivå for akseptabelt daglig inntak (ADI) for mennesker, 

k)  fastsette akseptabelt nivå for brukereksponering (AOEL), 

l)  fastsette, dersom det er relevant, akutt referansedose (ARfD) for mennesker, 

m)  fastsette relevante førstehjelpstiltak samt egnede diagnostiske og terapeutiske tiltak som skal iverksettes i 

tilfelle forgiftning hos mennesker, 

n)  fastsette isomerisk sammensetning, og dersom det er relevant, mulig metabolsk omdanning av isomerene, 

o)  fastsette restmengdedefinisjoner som er hensiktsmessige for risikovurdering, 

p)  fastsette hensiktsmessige restmengdedefinisjoner for overvåkings- og håndhevingsformål, 

q)  gjøre det mulig å vurdere risikoen for forbrukereksponering, herunder, dersom det er relevant, en 

vurdering av kumulativ risiko ved eksponering for flere enn ett aktivt stoff, 

r)  gjøre det mulig å anslå eksponeringen av brukere, arbeidstakere, beboere og andre personer i nærheten, 

herunder, dersom det er relevant, kumulativ eksponering for flere enn ett aktivt stoff, 

s)  fastsette grenseverdier for restmengder og konsentrasjons- eller fortynningsfaktorer i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(2), 

t)  gjøre det mulig å vurdere arten og omfanget av risikoene for mennesker og dyr (arter som mennesker 

vanligvis fôrer og holder eller dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon) samt risikoene for andre 

virveldyrarter utenfor målgruppen, 

u)  fastsette tiltak som er nødvendige for i størst mulig grad å redusere miljøforurensningen og virkningen på 

arter utenfor målgruppen, 

v)  beslutte om det aktive stoffet skal anses som et persistent organisk forurensende stoff (POP), et persistent, 

bioakkumulerende og giftig stoff (PBT) eller et svært persistent og svært bioakkumulerende stoff (vPvB) i 

samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

w)  beslutte om det aktive stoffet skal anses som et stoff som skal erstattes, i samsvar med kriteriene fastsatt i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

x)  beslutte om det aktive stoffet skal anses som et aktivt stoff med lav risiko, i samsvar med kriteriene fastsatt 

i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

y)  beslutte om det aktive stoffet skal godkjennes, 

z)  fastsette vilkår eller begrensninger knyttet til en godkjenning. 

1.12.  Dersom det er relevant, skal forsøk utformes og opplysninger analyseres ved hjelp av egnede statistiske 

metoder. 

1.13.  Beregninger av eksponeringen skal bygge på vitenskapelige metoder som er godkjent av Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»), når slike metoder foreligger. Dersom 

andre metoder anvendes, skal dette begrunnes.  

  

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(2) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 
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1.14.  For hvert avsnitt av opplysningskravene skal det framlegges et sammendrag av alle data, alle opplysninger og 

alle vurderinger som er foretatt. Dette skal omfatte en detaljert og kritisk vurdering i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2.  Kravene fastsatt i denne forordning skal tilsvare minstekravene til opplysninger som skal framlegges. Andre 

krav på nasjonalt plan kan bli nødvendige under visse omstendigheter, f.eks. særlige scenarioer eller annen 

bruk enn den som er tatt i betraktning ved godkjenningen. Når forsøk fastsettes og godkjennes av 

vedkommende myndigheter, skal miljømessige, klimatiske og landbruksmessige forhold vies særlig 

oppmerksomhet. 

3. God laboratoriepraksis (GLP) 

3.1.  Dersom det foretas forsøk for å framskaffe opplysninger om egenskapene eller sikkerheten med hensyn til 

menneskers eller dyrs helse eller til miljøet, skal forsøk og analyser foretas i samsvar med prinsippene fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF(1). 

3.2.  Som unntak fra nr. 3.1 gjelder følgende: 

3.2.1.  For aktive stoffer som består av mikroorganismer eller virus, kan forsøk og analyser som foretas for å 

framskaffe opplysninger om egenskaper og sikkerhet med hensyn til andre aspekter enn menneskers helse, 

foretas av offisielle eller offisielt godkjente forsøksanlegg eller -organer som minst oppfyller kravene i nr. 3.2 

og 3.3 i innledningen til vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 284/2013(2). 

3.2.2.  For forsøk og analyser som foretas for å framskaffe opplysninger om vekster av mindre betydning som kreves i 

henhold til nr. 6.3 og 6.5.2 i del A: 

— feltfasen kan være foretatt av offisielle eller offisielt godkjente forsøksanlegg eller -organer som minst 

oppfyller kravene i nr. 3.2 og 3.3 i innledningen til vedlegget til forordning (EU) nr. 284/2013, 

— analysefasen skal, dersom den ikke er foretatt i samsvar med kravene til GLP, foretas av laboratorier som 

er godkjent for den relevante metoden i samsvar med den europeiske standarden EN ISO/IEC 17025 

«Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse». 

3.2.3.  Undersøkelser som er foretatt før anvendelsen av denne forordning, kan, selv om de ikke fullt ut er i samsvar 

med kravene til GLP eller nåværende forsøksmetoder, tas med i vurderingen dersom de godkjennes som 

vitenskapelig gyldige av vedkommende myndigheter, og dermed fjerner behovet for å gjenta dyreforsøk, særlig 

med hensyn til undersøkelser for kreftframkallende og reproduksjonstoksiske virkninger. Dette unntaket får 

anvendelse på undersøkelser av alle virveldyrarter. 

4. Forsøksmateriale 

4.1.  Det skal framlegges en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av det anvendte materialet. Dersom det foretas 

forsøk med det aktive stoffet, skal det anvendte materialet oppfylle spesifikasjonen som vil bli benyttet ved 

produksjonen av de plantevernmidlene som skal godkjennes, med mindre det brukes radioaktivt merket 

materiale eller renset aktivt stoff. 

4.2.  Dersom det foretas undersøkelser med et aktivt stoff som er produsert i laboratorium eller i et forsøksanlegg, 

skal undersøkelsene gjentas med det aktive stoffet slik det er produsert, med mindre søkeren kan vise at det 

anvendte forsøksmaterialet hovedsakelig er det samme med hensyn til forsøk med og vurderinger av 

toksikologiske, økotoksikologiske og miljømessige egenskaper samt restmengder. Ved usikkerhet skal 

sammenlignende undersøkelser framlegges, og danne grunnlag for en beslutning om undersøkelsene må gjentas 

eller ikke. 

4.3.  Dersom det foretas undersøkelser med et aktivt stoff som har en annen renhetsgrad, eller som inneholder andre 

urenheter eller andre nivåer av urenheter enn det som er oppgitt i den tekniske spesifikasjonen, eller dersom det 

aktive stoffet er en blanding av bestanddeler, skal betydningen av disse forskjellene klargjøres, enten ved hjelp 

av opplysninger eller med en vitenskapelig begrunnelse. Ved usikkerhet skal hensiktsmessige undersøkelser 

med det aktive stoffet slik det er produsert for kommersiell produksjon, framlegges som grunnlag for en 

beslutning. 

4.4.  For undersøkelser der doseringen strekker seg over en viss tidsperiode (for eksempel undersøkelser med 

gjentatte doser), skal det aktive stoffet komme fra samme parti dersom det aktive stoffets stabilitet tillater dette. 

Dersom det brukes flere ulike doser i en undersøkelse, skal forholdet mellom dose og skadevirkning 

rapporteres.  

  

(1) EUT L 50 av 20.2.2004, s. 44. 

(2) EUT L 93 av 3.4.2013, s. 85. 
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4.5.  Når det skal foretas forsøk med renset aktivt stoff (≥ 980 g/kg) i henhold til angitt spesifikasjon, skal 

forsøksmaterialets renhet være den høyeste som det er mulig å oppnå ved hjelp av beste tilgjengelige teknologi, 

og skal angis. Dersom den oppnådde renhetsgraden er lavere enn 980 g/kg, skal det framlegges en begrunnelse. 

Ved begrunnelsen skal det dokumenteres at alle teknisk mulige og rimelige metoder for produksjon av det 

rensede aktive stoffet er benyttet. 

4.6.  Dersom det brukes radioaktivt merket forsøksmateriale, skal merkingen være plassert (på ett eller flere steder) 

på en slik måte på at det blir enklere å klarlegge stoffskifte- og omdanningsveiene og undersøke fordelingen til 

det aktive stoffet og dets metabolitter og reaksjons- og nedbrytingsprodukter. 

5. Forsøk med virveldyr 

5.1.  Forsøk med virveldyr skal foretas bare dersom ingen andre validerte metoder er tilgjengelige. Alternative 

metoder som skal vurderes, skal omfatte metoder in vitro og metoder in silico. For å holde antallet dyr som 

brukes i forsøkene så lavt som mulig, skal det også oppfordres til å bruke begrensnings- og forbedringsmetoder 

ved forsøk in vivo. 

5.2.  Ved utformingen av forsøksmetodene skal det tas hensyn til prinsippene om erstatning, begrensing og 

forbedring av bruken av dyr, særlig når hensiktsmessige, validerte metoder som gjør det mulig å erstatte, 

begrense eller forbedre dyreforsøk blir tilgjengelige. 

5.3.  For denne forordnings formål skal det ikke foretas forsøk der det aktive stoffet eller plantevernmiddelet med 

forsett gis til mennesker eller andre primater. 

5.4.  Av etiske hensyn skal utformingen av undersøkelser vurderes grundig, idet det tas hensyn til muligheten for 

begrensning, forbedring og erstatning av dyreforsøk. Ved å inkludere én eller flere ytterligere dosegrupper eller 

ett eller flere tidspunkt for blodprøvetaking i en undersøkelse, kan behovet for flere undersøkelser unngås. 

6.  For informasjons- og harmoniseringsformål skal listen over forsøksmetoder og veiledningsdokumenter som er 

relevante for gjennomføringen av denne forordning, offentliggjøres i Den europeiske unions tidende. Listen 

skal ajourføres regelmessig. 

DEL A 

KJEMISKE AKTIVE STOFFER 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

AVSNITT 1  Det aktive stoffets identitet 

1.1.  Søker 

1.2.  Produsent 

1.3.  Vanlig navn som er foreslått eller godkjent av ISO og synonymer 

1.4.  Kjemisk betegnelse (IUPAC- og CA-nomenklatur) 

1.5.  Produsentens utviklingskodenumre 

1.6.  CAS-, EF- og CIPAC-numre 

1.7.  Molekylformel og strukturformel samt molmasse 

1.8.  Produksjonsmetode (syntesevei) for det aktive stoffet 

1.9.  Spesifikasjon av det aktive stoffets renhet i g/kg 

1.10.  Tilsetningsstoffers (f.eks. stabilisatorer) og urenheters identitet og innhold 

1.10.1.  Tilsetningsstoffer 

1.10.2.  Betydelige urenheter 

1.10.3.  Relevante urenheter 

1.11.  Partienes analyseprofil 

AVSNITT 2  Det aktive stoffets fysiske og kjemiske egenskaper 

2.1.  Smeltepunkt og kokepunkt 

2.2.  Damptrykk og flyktighet  
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2.3.  Utseende (fysisk tilstand, farge) 

2.4.  Spektre (UV/VIS, IR, NMR, MS), molar ekstinksjon ved relevante bølgelengder, optisk renhet 

2.5.  Løselighet i vann 

2.6.  Løselighet i organiske løsemidler 

2.7.  Fordelingskoeffisienten n-oktanol/vann 

2.8.  Dissosiasjon i vann 

2.9.  Antennelighet og selvoppvarming 

2.10.  Flammepunkt 

2.11.  Eksplosive egenskaper 

2.12.  Overflatespenning 

2.13.  Oksiderende egenskaper 

2.14.  Andre undersøkelser 

AVSNITT 3  Ytterligere opplysninger om det aktive stoffet 

3.1.  Bruk av det aktive stoffet 

3.2.  Funksjon 

3.3.  Virkninger på skadelige organismer 

3.4.  Planlagt bruksområde 

3.5.  Skadelige organismer som bekjempes og vekster eller produkter som beskyttes eller behandles 

3.6.  Virkemåte 

3.7.  Opplysninger om forekomst eller mulig utvikling av resistens, og hensiktsmessige strategier for 

håndtering 

3.8.  Metoder og forholdsregler for håndtering, lagring, transport eller brann 

3.9.  Framgangsmåter for destruering eller dekontaminering 

3.10.  Nødtiltak ved ulykker 

AVSNITT 4  Analysemetoder 

 Innledning 

4.1.  Metoder som brukes til å framskaffe opplysninger før godkjenning 

4.1.1.  Metoder for analyse av det aktive stoffet slik det er produsert 

4.1.2.  Metoder for risikovurdering 

4.2.  Metoder for kontroll og overvåking etter godkjenning 

AVSNITT 5  Toksikologiske undersøkelser og stoffskifteundersøkelser 

 Innledning 

5.1.  Undersøkelser av opptak, fordeling, stoffskifte og utskilling hos pattedyr 

5.1.1.  Opptak, fordeling, stoffskifte og utskilling etter eksponering gjennom munnen 

5.1.2.  Opptak, fordeling, stoffskifte og utskilling etter annen eksponeringsvei 

5.2.  Akutt giftighet 

5.2.1.  Oral 

5.2.2.  Hudkontakt 

5.2.3.  Innånding  
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5.2.4.  Hudirritasjon 

5.2.5.  Øyeirritasjon 

5.2.6.  Hudsensibilisering 

5.2.7.  Fototoksisitet 

5.3.  Korttidsgiftighet 

5.3.1.  Undersøkelse oralt over 28 dager 

5.3.2.  Undersøkelse oralt over 90 dager 

5.3.3.  Andre eksponeringsveier 

5.4.  Genotoksisitetsforsøk 

5.4.1.  Undersøkelser in vitro 

5.4.2.  Undersøkelser in vivo med somatiske celler 

5.4.3.  Undersøkelser in vivo av kjønnsceller 

5.5.  Langtidsgiftighet og kreftframkallende virkninger 

5.6.  Reproduksjonstoksisitet 

5.6.1.  Flergenerasjonsundersøkelser 

5.6.2.  Undersøkelser for utviklingstoksisitet 

5.7.  Undersøkelser for nevrotoksisitet 

5.7.1.  Undersøkelser for nevrotoksisitet hos gnagere 

5.7.2.  Undersøkelser for forsinket polynevropati 

5.8.  Andre toksikologiske undersøkelser 

5.8.1.  Undersøkelser av metabolitters giftighet 

5.8.2.  Ytterligere undersøkelser av det aktive stoffet 

5.8.3.  Hormonforstyrrende egenskaper 

5.9.  Medisinske data 

5.9.1.  Medisinsk overvåking av personalet ved produksjonsanlegg og overvåkingsundersøkelser 

5.9.2.  Data samlet fra mennesker 

5.9.3.  Direkte observasjoner 

5.9.4.  Epidemiologiske undersøkelser 

5.9.5.  Diagnostisering av forgiftning (bestemmelse av aktivt stoff og metabolitter), særlige tegn på 

forgiftning, kliniske forsøk 

5.9.6.  Foreslått behandling: førstehjelpstiltak, antidoter, medisinsk behandling 

5.9.7.  Forventede virkninger av forgiftning 

AVSNITT 6  Restmengder i eller på behandlede produkter, næringsmidler og fôr 

6.1.  Restmengders stabilitet ved lagring 

6.2.  Stoffskifte, fordeling og beregning av restmengder 

6.2.1.  Planter 

6.2.2.  Fjørfe 

6.2.3.  Drøvtyggere i laktasjon  
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6.2.4.  Svin 

6.2.5.  Fisk 

6.3.  Undersøkelser av forekomsten av restmengder i planter 

6.4.  Fôringsundersøkelser 

6.4.1.  Fjørfe 

6.4.2.  Drøvtyggere 

6.4.3.  Svin 

6.4.4.  Fisk 

6.5.  Virkninger av bearbeiding 

6.5.1.  Restmengdens art 

6.5.2.  Fordeling av restmengden på uspiselig skall og pulp 

6.5.3.  Forekomsten av restmengder i bearbeidede produkter 

6.6.  Restmengder i rotasjonsvekster 

6.6.1.  Stoffskifte i rotasjonsvekster 

6.6.2.  Forekomsten av restmengder i rotasjonsvekster 

6.7.  Foreslåtte definisjoner av restmengder og grenseverdier for restmengder 

6.7.1.  Foreslåtte definisjoner av restmengder 

6.7.2.  Foreslåtte grenseverdier for restmengder (MRL) og begrunnelse for at de foreslåtte verdiene anses 

akseptable 

6.7.3.  Foreslåtte grenseverdier for restmengder (MRL) og begrunnelse for at de foreslåtte verdiene anses 

akseptable for importerte produkter (importtoleranse) 

6.8.  Foreslåtte sikkerhetsperioder 

6.9.  Anslag over potensiell og faktisk eksponering gjennom kosten og andre kilder 

6.10.  Andre undersøkelser 

6.10.1.  Restmengdeverdier i pollen og biavlsprodukter 

AVSNITT 7  Skjebne og atferd i miljøet 

7.1.  Skjebne og atferd i jord 

7.1.1.  Nedbrytingsvei i jord 

7.1.1.1.  Aerob nedbryting 

7.1.1.2.  Anaerob nedbryting 

7.1.1.3.  Fotolyse i jord 

7.1.2.  Nedbrytingshastighet i jord 

7.1.2.1.  Laboratorieundersøkelser 

7.1.2.1.1.  Aerob nedbryting av det aktive stoffet 

7.1.2.1.2.  Aerob nedbryting av metabolitter og nedbrytings- og reaksjonsprodukter 

7.1.2.1.3.  Anaerob nedbryting av det aktive stoffet 

7.1.2.1.4.  Anaerob nedbryting av metabolitter og nedbrytings- og reaksjonsprodukter 

7.1.2.2.  Feltundersøkelser 

7.1.2.2.1.  Undersøkelser av forsvinning i jord 

7.1.2.2.2.  Undersøkelser av akkumulering i jord  
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7.1.3.  Adsorpsjon og desorpsjon i jord 

7.1.3.1.  Adsorpsjon og desorpsjon 

7.1.3.1.1.  Adsorpsjon og desorpsjon av det aktive stoffet 

7.1.3.1.2.  Adsorpsjon og desorpsjon av metabolitter og nedbrytings- og reaksjonsprodukter 

7.1.3.2.  Tidsavhengig sorpsjon 

7.1.4.  Mobilitet i jord 

7.1.4.1.  Kolonneforsøk med utlekking 

7.1.4.1.1.  Utlekking av det aktive stoffet fra kolonner 

7.1.4.1.2.  Utlekking av metabolitter og nedbrytings- og reaksjonsprodukter fra kolonner 

7.1.4.2.  Lysimeterundersøkelser 

7.1.4.3.  Feltforsøk med utlekking 

7.2.  Skjebne og atferd i vann og sediment 

7.2.1.  Nedbrytingshastighet og nedbrytingsvei i systemer i vann (kjemisk og fotokjemisk nedbryting) 

7.2.1.1.  Hydrolytisk nedbryting 

7.2.1.2.  Direkte fotokjemisk nedbryting 

7.2.1.3.  Indirekte fotokjemisk nedbryting 

7.2.2.  Biologisk nedbrytingshastighet og nedbrytingsvei i systemer i vann 

7.2.2.1.  God biologisk nedbrytbarhet 

7.2.2.2.  Aerob mineralisering i overflatevann 

7.2.2.3.  Undersøkelse av vann/sediment 

7.2.2.4.  Undersøkelse av vann/sediment under påvirkning av lys 

7.2.3.  Nedbryting i den mettede sonen 

7.3.  Skjebne og atferd i luft 

7.3.1.  Nedbrytingsvei og nedbrytingshastighet i luft 

7.3.2.  Transport gjennom luften 

7.3.3.  Lokale og globale virkninger 

7.4.  Definisjon av restmengde 

7.4.1.  Definisjon av restmengde med henblikk på risikovurdering 

7.4.2.  Definisjon av restmengde for overvåking 

7.5.  Overvåkingsdata 

AVSNITT 8  Økotoksikologiske undersøkelser 

 Innledning 

8.1.  Virkninger på fugler og andre landvirveldyr 

8.1.1.  Virkninger på fugler 

8.1.1.1.  Akutt oral giftighet for fugler 

8.1.1.2.  Korttidsgiftighet for fugler gjennom maten 

8.1.1.3.  Subkronisk giftighet og reproduksjonstoksisitet for fugler 

8.1.2.  Virkning på andre landvirveldyr enn fugler  
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8.1.2.1.  Akutt oral giftighet for pattedyr 

8.1.2.2.  Langtidsgiftighet og reproduksjonstoksisitet for pattedyr 

8.1.3.  Bioakkumulering av det aktive stoffet i byttedyr for fugler og pattedyr 

8.1.4.  Virkninger på viltlevende landvirveldyr (fugler, pattedyr, krypdyr og amfibier) 

8.1.5.  Hormonforstyrrende egenskaper 

8.2.  Virkninger på vannorganismer 

8.2.1.  Akutt giftighet for fisk 

8.2.2.  Langtidsgiftighet og kronisk giftighet for fisk 

8.2.2.1.  Forsøk med giftighet for fisk på tidlige livsstadier 

8.2.2.2.  Undersøkelse av fiskens totale livssyklus 

8.2.2.3.  Bioakkumulering i fisk 

8.2.3.  Hormonforstyrrende egenskaper 

8.2.4.  Akutt giftighet for virvelløse vanndyr 

8.2.4.1.  Akutt giftighet for Daphnia magna 

8.2.4.2.  Akutt giftighet for ytterligere en art av virvelløse vanndyr 

8.2.5.  Langtidsgiftighet og kronisk giftighet for virvelløse vanndyr 

8.2.5.1.  Reproduksjons- og utviklingstoksisitet for Daphnia magna 

8.2.5.2.  Reproduksjons- og utviklingstoksisitet for ytterligere en art av virvelløse vanndyr 

8.2.5.3.  Utvikling og klekking hos Chironomus riparius 

8.2.5.4.  Organismer som lever i sediment 

8.2.6.  Virkninger på algevekst 

8.2.6.1.  Virkninger på veksten hos grønnalger 

8.2.6.2.  Virkninger på veksten hos ytterligere en algeart 

8.2.7.  Virkning på makrofytter som lever i vann 

8.2.8.  Ytterligere forsøk med vannorganismer 

8.3.  Virkning på leddyr 

8.3.1.  Virkninger på bier 

8.3.1.1.  Akutt giftighet for bier 

8.3.1.1.1.  Akutt oral giftighet 

8.3.1.1.2.  Akutt kontakttoksisitet 

8.3.1.2.  Kronisk giftighet for bier 

8.3.1.3.  Virkninger på honningbiers utvikling og andre livsstadier hos honningbier 

8.3.1.4.  Subletale virkninger 

8.3.2.  Virkninger på andre leddyr enn bier utenfor målgruppen 

8.3.2.1.  Virkninger på Aphidius rhopalosiphi 

8.3.2.2.  Virkninger på Typhlodromus pyri 

8.4.  Virkninger på meso- og makrofauna utenfor målgruppen som lever i jord 

8.4.1.  Meitemarker — subletale virkninger  
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8.4.2.  Virkninger på annen meso- og makrofauna enn meitemarker utenfor målgruppen som lever i jord 

8.4.2.1.  Forsøk på artsnivå 

8.5.  Virkninger på nitrogenomdanning i jorda 

8.6.  Virkninger på høyerestående landplanter utenfor målgruppen 

8.6.1.  Sammendrag av kartleggingsdata 

8.6.2.  Forsøk med planter utenfor målgruppen 

8.7.  Virkninger på andre landorganismer (plante- og dyreliv) 

8.8.  Virkninger på biologiske metoder for rensing av spillvann 

8.9.  Overvåkingsopplysninger 

AVSNITT 9  Litteraturopplysninger 

AVSNITT 10  Klassifisering og merking 

AVSNITT 1 

Det aktive stoffets identitet 

De framlagte opplysningene skal være tilstrekkelig til å tydelig å kunne identifisere hvert aktivt stoff og definere 

stoffets spesifikasjoner og art. 

1.1. Søker 

 Navn på og adresse til søkeren skal framlegges, i tillegg til navn, stilling, telefonnummer, e-postadresse og 

telefaksnummer til en kontaktperson. 

1.2. Produsent 

 Navn på og adresse til produsenten av det aktive stoffet skal framlegges, i tillegg til navn på og adresse til 

hvert produksjonsanlegg der det aktive stoffet produseres. En kontaktperson (navn, telefonnummer, e-

postadresse og telefaksnummer) skal også angis. Dersom det etter godkjenning av det aktive stoffet skjer 

endringer med hensyn til produksjonssted eller antallet produsenter, skal de påkrevde opplysningene på nytt 

meddeles Kommisjonen, Myndigheten og medlemsstatene. 

1.3. Vanlig navn som er foreslått eller godkjent av ISO og synonymer 

 Vanlig navn i henhold til Den internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO) eller vanlig navn foreslått av 

ISO skal angis, og dersom det er relevant, andre foreslåtte eller godkjente vanlige navn (synonymer), herunder 

navnet (tittel) på den berørte nomenklaturmyndighet. 

1.4. Kjemisk betegnelse (IUPAC- og CA-nomenklatur) 

 Kjemisk betegnelse som angitt i vedlegg VI del III til forordning (EF) nr. 1272/2008, eller dersom den ikke er 

omfattet av nevnte forordning, i samsvar med både IUPAC-nomenklaturen (International Union of Pure and 

Applied Chemistry) og CA-nomenklaturen (Chemical Abstracts), skal framlegges der det er nødvendig. 

1.5. Produsentens utviklingskodenumre 

 Det skal rapporteres om hvilke kodenumre som er brukt til å identifisere det aktive stoffet, og eventelle 

preparater som inneholder det aktive stoffet, under utviklingsarbeidet. For hvert kodenummer som rapporteres, 

skal det oppgis hvilket materiale det er knyttet til, i hvilket tidsrom det ble brukt og i hvilke medlemsstater 

eller andre stater det har vært eller er i bruk. 

1.6. CAS-, EF- og CIPAC-numre 

 Numre i henhold til Chemical Abstracts Service (CAS-nr.), Europakommisjonen (EF-nr.) og Collaborative 

International Pesticides Analytical Council (CIPAC-nr.) skal angis dersom de finnes. 

1.7. Molekylformel og strukturformel samt molmasse 

 Det skal opplyses om det aktive stoffets molekylformel, molmasse og strukturformel, og eventuelt 

strukturformelen for hver isomer som finnes i det aktive stoffet. 

 For planteekstrakter kan det velges en annen framgangsmåte dersom dette er tilfredsstillende begrunnet.  
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1.8. Produksjonsmetode (syntesevei) for det aktive stoffet 

 Det skal opplyses om produksjonsmetoden for hvert produksjonsanlegg, det vil si utgangsmaterialenes 

identitet (navn, CAS-nummer, strukturformel) og renhet, om de er kommersielt tilgjengelige, hvilke kjemiske 

prosesser som er benyttet, og identiteten til urenhetene som forekommer i sluttproduktet. Det skal gis detaljerte 

opplysninger om opprinnelsen til de nevnte urenhetene. Hver urenhet skal kategoriseres som et resultat av 

bireaksjoner, urenheter i utgangsmaterialet, gjenværende reaksjonsmellomprodukter eller utgangsmaterialer. 

Det skal tas behørig hensyn til deres toksikologiske, økotoksikologiske og miljømessige betydning. Disse 

opplysningene skal også omfatte urenheter som ikke er påvist, men som teoretisk kan dannes. Det er vanligvis 

ikke nødvendig å framlegge produksjonstekniske opplysninger. 

 Dersom nødvendige opplysninger er framlagt for et forsøksanlegg, skal disse opplysningene framlegges på 

nytt når metoder og framgangsmåter for produksjon i industriell målestokk er fast etablert. Dersom det finnes 

opplysninger om produksjon i industriell målestokk, skal de framlegges før godkjenning i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Dersom opplysninger om produksjon i industriell målestokk ikke er 

tilgjengelige, skal det gis en begrunnelse for dette. 

1.9. Spesifikasjon av det aktive stoffets renhet i g/kg 

 Det laveste innhold i g/kg av det rene aktive stoffet i det produserte materialet som er brukt i produksjonen av 

plantevernmidler skal angis. Det skal framlegges en begrunnelse for det laveste innholdet som er foreslått i 

spesifikasjonen, og denne skal omfatte en statistisk analyse av opplysningene for minst fem representative 

partier, som nevnt i nr. 1.11. Tilleggsopplysninger kan framlegges for å ytterligere begrunne den tekniske 

spesifikasjonen. 

 Dersom nødvendige opplysninger er framlagt for et forsøksanlegg, skal disse opplysningene framlegges på 

nytt når metoder og framgangsmåter for produksjon i industriell målestokk er fast etablert. Dersom det finnes 

opplysninger om produksjon i industriell målestokk, skal de framlegges før godkjenning i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Dersom opplysninger om produksjon i industriell målestokk ikke er 

tilgjengelige, skal det gis en begrunnelse for dette. 

 Dersom det aktive stoffet produseres som et teknisk konsentrat (TK), skal det opplyses om laveste og høyeste 

innhold av det rene aktive stoffet, i tillegg til dets teoretiske tørrstoffinnhold. 

 Dersom det aktive stoffet er en blanding av isomerer, skal forholdstallet eller forholdstallintervallet for 

innholdet av de forskjellige isomerer angis. Det skal opplyses om den relative biologiske aktiviteten for hver 

isomer, både med hensyn til virkning og giftighet. 

 For planteekstrakter kan det velges en annen framgangsmåte dersom dette er tilfredsstillende begrunnet. 

1.10. Tilsetningsstoffers (f.eks. stabilisatorer) og urenheters identitet og innhold 

 Det skal opplyses om laveste og høyeste innhold i g/kg for hvert tilsetningsstoff. 

 Det skal også opplyses om det høyeste innholdet i g/kg for alle andre bestanddeler enn tilsetningsstoffer. 

 Dersom det aktive stoffet produseres som et teknisk konsentrat (TK), skal det opplyses om høyeste innholdet 

av hver urenhet, i tillegg til deres teoretiske tørrstoffinnhold. 

 Isomerer som ikke er en del av det vanlige ISO-navnet, anses som urenheter. 

 Dersom de framlagte opplysningene ikke gjør det mulig fullt ut å identifisere en bestanddel (for eksempel 

kondensater), skal det framlegges detaljerte opplysninger om sammensetningen for hver slik bestanddel. 

 Dersom nødvendige opplysninger er framlagt for et forsøksanlegg, skal disse opplysningene framlegges på 

nytt når metoder og framgangsmåter for produksjon i industriell målestokk er fast etablert. Dersom det finnes 

opplysninger om produksjon i industriell målestokk, skal de framlegges før godkjenning i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Dersom opplysninger om produksjon i industriell målestokk ikke er 

tilgjengelige, skal det gis en begrunnelse for dette. 

 For planteekstrakter kan det velges en annen framgangsmåte dersom dette begrunnes. 

1.10.1. Tilsetningsstoffer 

 Det skal også framlegges opplysninger om handelsnavnet til de bestanddelene, heretter kalt «til-

setningsstoffer», som er tilsatt det aktive stoffet før plantevernmiddelet produseres, for å bevare dets stabilitet 

og gjøre det enklere å håndtere. Følgende opplysninger skal framlegges for nevnte tilsetningsstoffer dersom 

det er relevant: 

a)  kjemisk betegnelse i samsvar med IUPAC- og CA-nomenklaturen, 

b)  vanlig ISO-navn eller foreslått vanlig navn, dersom det finnes, 

c)  CAS-nummer, EF-nummer, 

d)  molekylformel og strukturformel,  
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e)  molmasse, 

f)  laveste og høyeste innhold i g/kg og 

g)  funksjon (for eksempel stabilisator). 

1.10.2. Betydelige urenheter 

 Urenheter som forekommer i mengder på 1 g/kg eller mer, skal anses som betydelige. For betydelige urenheter 

skal følgende opplysninger framlegges, dersom det er relevant: 

a)  kjemisk betegnelse i samsvar med IUPAC- og CA-nomenklaturen, 

b)  vanlig ISO-navn eller foreslått vanlig navn, dersom det finnes, 

c)  CAS-nummer, EF-nummer, 

d)  molekylformel og strukturformel, 

e)  molmasse og 

f)  høyeste innhold i mg/kg. 

 Det skal framlegges opplysninger om hvordan urenhetenes strukturelle identitet ble bestemt. 

1.10.3. Relevante urenheter 

 Urenheter som er særlig uønskede som følge av toksikologiske, økotoksikologiske eller miljømessige 

egenskaper, skal anses som relevante. For relevante urenheter skal følgende opplysninger framlegges, dersom 

det er påkrevd: 

a)  kjemisk betegnelse i samsvar med IUPAC- og CA-nomenklaturen, 

b)  vanlig ISO-navn eller foreslått vanlig navn, dersom det finnes, 

c)  CAS-nummer, EF-nummer, 

d)  molekylformel og strukturformel, 

e)  molmasse og 

f)  høyeste innhold i mg/kg. 

 Det skal framlegges opplysninger om hvordan den strukturelle identiteten til urenhetene ble fastsatt. 

1.11. Partienes analyseprofil 

 Minst fem representative partier fra nyere og nåværende produksjon i industriell målestokk av det aktive 

stoffet skal analyseres for innhold av rent aktivt stoff, urenheter, tilsetningsstoffer og hver ytterligere 

bestanddel utover tilsetningsstoffer. Alle de representative partiene skal være produsert i løpet av siste fem 

årene. Dersom produksjonsopplysninger fra de siste fem årene ikke er tilgjengelig, skal det gis en begrunnelse 

for dette. Analyseresultatene som framlegges, skal omfatte kvantitative opplysninger, uttrykt som innhold i 

g/kg, for alle bestanddelene som forekommer i mengder på 1 g/kg eller mer, og bør normalt gjelde minst 

980 g/kg av det analyserte materialet. For planteekstrakter og semiokjemikalier (som feromoner) kan det 

gjøres begrunnede unntak. Det statistiske grunnlaget for innholdet som er foreslått i den tekniske 

spesifikasjonen skal forklares (for eksempel: høyeste innhold som er funnet i praksis, gjennomsnittet pluss tre 

standardavvik av nivåer som er funnet i praksis osv.). Ytterligere opplysninger kan framlegges for ytterligere å 

begrunne den tekniske spesifikasjonen. Det faktiske innholdet av bestanddeler som er særlig uønskede som 

følge av sine toksikologiske, økotoksikologiske eller miljømessige egenskaper, skal bestemmes og rapporteres 

selv om innholdet er lavere enn 1 g/kg. De opplysninger som rapporteres, skal omfatte analyseresultatene for 

enkeltprøver og et sammendrag av opplysningene, for å vise laveste, høyeste og gjennomsnittlige innhold av 

hver relevant bestanddel. 

 Dersom et aktivt stoff er produsert ved ulike anlegg, skal opplysningene fastsatt i første ledd framlegges for 

hvert enkelt anlegg for seg. 

 Dersom det er relevant, skal i tillegg prøver av det aktive stoffet som er produsert i laboratoriemålestokk eller 

ved et forsøksanlegg analyseres dersom slikt materiale ble brukt til å frambringe toksikologiske eller 

økotoksikologiske opplysninger. Dersom nevnte opplysninger ikke er tilgjengelige, skal det gis en begrunnelse 

for dette.  
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 Dersom nødvendige opplysninger er framlagt for et forsøksanlegg, skal disse opplysningene framlegges på 

nytt når metoder og framgangsmåter for produksjon i industriell målestokk er fast etablert. Dersom det finnes 

opplysninger om produksjon i industriell målestokk skal de framlegges før godkjenning i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Dersom opplysninger om produksjon i industriell målestokk ikke er 

tilgjengelige, skal det gis en begrunnelse for dette. 

AVSNITT 2 

Det aktive stoffets fysiske og kjemiske egenskaper 

2.1. Smeltepunkt og kokepunkt 

 Smeltepunktet eller eventuelt frysepunktet eller størkningspunkt til det rensede aktive stoffet skal bestemmes 

og rapporteres. Det skal foretas målinger opp til 360 °C. 

 Kokepunktet til det rensede aktive stoffet skal bestemmes og rapporteres. Det skal foretas målinger opp til 

360 °C. 

 Dersom smeltepunktet eller kokepunktet ikke kan bestemmes på grunn av nedbryting eller sublimasjon, skal 

det oppgis ved hvilken temperatur nedbrytingen eller sublimasjonen inntreffer. 

2.2. Damptrykk og flyktighet 

 Det rensede aktive stoffets damptrykk ved 20 °C eller 25 °C skal rapporteres. Dersom damptrykket er lavere 

enn 10–5 Pa ved 20 °C, skal damptrykket ved 20 °C eller 25 °C anslås med en damptrykkurve med målinger 

ved høyere temperaturer. 

 For aktive stoffer i fast eller flytende form skal flyktigheten til det rensede aktive stoffet (konstanten i Henrys 

lov) bestemmes eller beregnes fra stoffets vannløselighet og damptrykk og oppgis (i Pa × m3 × mol–1). 

2.3. Utseende (fysisk tilstand, farge) 

 En beskrivelse av både eventuell farge og fysisk tilstand til både det aktive stoffet slik det er produsert og det 

rensede aktive stoffet skal framlegges. 

2.4. Spektre (UV/VIS, IR, NMR, MS), molar ekstinksjon ved relevante bølgelengder, optisk renhet 

 Følgende spektre, herunder en tabell over signalkarakteristika som er nødvendige for fortolkningen, skal 

bestemmes og rapporteres: ultrafiolett/synlig lys (UV/VIS), infrarødt (IR), kjernemagnetisk resonans (NMR) 

og massespekter (MS) av renset aktivt stoff. 

 Molar ekstinksjon ved relevante bølgelengder skal bestemmes og rapporteres (ε in L × mol–1 × cm–1). 

Relevante bølgelengder omfatter alle absorpsjonsmaksima i spekteret for ultrafiolett/synlig lys samt 

bølgelengdeområdet 290-700 nm. 

 Dersom det aktive stoffet er oppløste optiske isomerer, skal den optiske renheten måles og oppgis. 

 Dersom det er nødvendig for å identifisere urenheter som anses å være av toksikologisk, økotoksikologisk eller 

miljømessig betydning, skal absorpsjonsspekteret for ultrafiolett/synlig lys, IR-, NMR- og MS-spektre, 

bestemmes og rapporteres. 

2.5. Løselighet i vann 

 Vannløseligheten til det rensede aktive stoffet under atmosfærisk trykk skal bestemmes, og verdien ved 20 °C 

rapporteres. Bestemmelse av vannløselighet skal gjøres i det nøytrale området (det vil si i destillert vann i 

likevekt med atmosfærisk karbondioksid). Dersom pKa-verdien er mellom 2 og12, skal vannløseligheten også 

bestemmes i surt (pH 4-5) og basisk (pH 9-10) miljø. Dersom stabiliteten til det aktive stoffet i vandig miljø er 

slik at det ikke er mulig å bestemme vannløseligheten, skal det framlegges en begrunnelse som bygger på 

forsøksdata. 

2.6. Løselighet i organiske løsemidler 

 Løseligheten til de aktive stoffene slik de er produsert eller det rensede aktive stoffet i følgende organiske 

løsemidler ved 15 til 25 °C, skal bestemmes og rapporteres dersom den er lavere enn 250 g/l, anvendt 

temperatur skal angis. Resultatene skal rapporteres i g/l. 

a)  Alifatisk hydrokarbon: helst heptan 

b)  Aromatisk hydrokarbon: helst toluen 

c)  Halogenert hydrokarbon: helst diklormetan  



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/467 

 

d)  Alkohol: helst metanol eller isopropylalkohol 

e)  Keton: helst aceton 

f)  Ester: helst etylacetat 

Dersom ett eller flere av de nevnte løsemidlene ikke egner seg for et bestemt aktivt stoff (for eksempel dersom 

det reagerer med forsøksmaterialet), kan alternative løsemidler brukes i stedet. I slike tilfeller skal valg av 

løsemiddel begrunnes med hensyn til struktur og polaritet. 

2.7. Fordelingskoeffisienten n-oktanol/vann 

Fordelingskoeffisienten n-oktanol/vann (Kow eller log Pow) av renset aktivt stoff og av alle bestanddeler i 

restmengdedefinisjonen for risikovurdering skal bestemmes ved 20 °C eller 25 °C, og rapporteres. Virkningen 

ved pH (4-10) skal undersøkes når det aktive stoffet har en pKa-verdi mellom 2 og 12. 

2.8 Dissosiasjon i vann 

Ved dissosiasjon i vann skal dissosiasjonskonstantene (pKa-verdiene) til det rensede aktive stoffet ved 20 °C 

bestemmes og rapporteres. Identiteten til dissosiasjonsproduktene som er dannet, skal bestemmes på grunnlag 

av teoretiske vurderinger og rapporteres. Dersom det aktive stoffet er et salt, skal pKa-verdien til det aktive 

stoffet i dets ikke-dissosierte form angis. 

2.9. Antennelighet og selvoppvarming 

Antenneligheten og selvoppvarmingen til aktive stoffet slik de er produsert skal bestemmes og rapporteres. Et 

teoretisk anslag på grunnlag av strukturen skal godkjennes dersom det oppfyller kriteriene fastsatt i tillegg 6 til 

De forente nasjoners anbefalinger for transport av farlig gods: forsøkshåndbøker og kriterier(1). I begrunnede 

tilfeller kan opplysninger for rensede aktive stoffer brukes. 

2.10. Flammepunkt 

Flammepunktet for det aktive stoffet slik det er produsert med et smeltepunkt under 40 °C skal bestemmes og 

rapporteres. I begrunnede tilfeller kan opplysninger for rensede aktive stoffer brukes. 

2.11. Eksplosive egenskaper 

De eksplosive egenskapene til det aktive stoffet slik det er produsert skal bestemmes og rapporteres. Et 

teoretisk anslag på grunnlag av strukturen skal godkjennes dersom det oppfyller kriteriene fastsatt i tillegg 6 til 

De forente nasjoners anbefalinger for transport av farlig gods: forsøkshåndbøker og kriterier. I begrunnede 

tilfeller kan opplysninger for rensede aktive stoffer brukes. 

2.12. Overflatespenning 

Overflatespenningen til det rensede aktive stoffet skal bestemmes og rapporteres. 

2.13. Oksiderende egenskaper 

De oksiderende egenskapene til det aktive stoffet slik det er produsert skal bestemmes og rapporteres. Et 

teoretisk anslag på grunnlag av strukturen skal godkjennes dersom det oppfyller kriteriene fastsatt i tillegg 6 til 

De forente nasjoners anbefalinger for transport av farlig gods: forsøkshåndbøker og kriterier. I begrunnede 

tilfeller kan opplysninger for rensede aktive stoffer brukes. 

2.14. Andre undersøkelser 

Ytterligere undersøkelser som er nødvendige for fareklassifiseringen av det aktive stoffet, skal foretas i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. 

AVSNITT 3 

Ytterligere opplysninger om det aktive stoffet 

3.1. Bruk av det aktive stoffet 

De framlagte opplysningene skal beskrive de eksisterende eller planlagte formålene med plantevernmiddelet 

som inneholder det aktive stoffet samt dosering og bruksmåte eller foreslått bruk. 

3.2. Funksjon 

Funksjonen skal angis med et av følgende uttrykk: 

a)  middmiddel, 

b)  bakteriedrepende middel,  

  

(1) United Nations New York and Geneva (2009) Publication ISBN 978-92-1-139135-0. 
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c)  soppdrepende middel, 

d)  ugressmiddel, 

e)  insektmiddel, 

f)  bløtdyrmiddel, 

g)  nematicid, 

h)  vekstregulerende middel, 

i)  repellent, 

j)  rottegift, 

k)  semiokjemikalie, 

l)  talpicid, 

m)  virusdrepende middel, 

n)  annet (spesifiseres av søkeren). 

3.3. Virkninger på skadelige organismer 

 Arten av virkning på skadelige organismer skal angis: 

a)  virkning ved kontakt, 

b)  virkning via magen, 

c)  virkning ved innånding, 

d)  fungitoksisk virkning, 

e)  fungistatisk virkning, 

f)  uttørkende virkning, 

g)  reproduksjonshemmende virkning, 

h)  annet (spesifiseres av søkeren). 

Det skal oppgis om det aktive stoffet translokeres i planter eller ikke, og dersom det er relevant, om slik 

translokering er apoplastisk, symplastisk eller begge deler. 

3.4. Planlagt bruksområde 

Bruksområdene, eksisterende og foreslåtte, for plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet, skal angis 

fra følgende liste over bruksområder: 

a)  bruk på friland (f.eks. innen jordbruk, hagebruk, skogbruk og vindyrking), 

b)  beskyttede vekster, 

c)  grøntanlegg, 

d)  bekjempelse av ugress på udyrkede arealer, 

e)  privat hagebruk, 

f)  prydplanter, 

g)  lagring av planteprodukter, 

h)  annet (spesifiseres av søkeren). 

3.5. Skadelige organismer som bekjempes og vekster eller produkter som beskyttes eller behandles 

Det skal framlegges detaljerte opplysninger om eksisterende og planlagt bruk med hensyn til vekster, grupper 

av vekster, planter eller planteprodukter som behandles og eventuelt beskyttes. 

Dersom det er relevant, skal det framlegges nærmere opplysninger om hvilke skadelige organismer som 

plantevernmiddelet skal beskytte mot. 

Dersom det er relevant, skal det rapporteres om oppnådde virkninger, som spiringshemming, modningsforsin-

kelse, stråforkorting og økt fruktbarhet.  
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3.6. Virkemåte 

I den grad det er klarlagt, skal det redegjøres for det aktive stoffets virkemåte med hensyn til biokjemiske og 

fysiologiske mekanismer og biokjemiske veier, dersom det er relevant. Resultatene fra relevante forsøksrekker 

skal framlegges dersom de er tilgjengelige. 

Dersom det er kjent at det aktive stoffet, for å oppnå planlagt virkning, må omdannes til en metabolitt eller et 

nedbrytingsprodukt etter at plantevernmiddelet som inneholder det aktive stoffet, er anvendt eller brukt, skal 

følgende opplysninger framlegges for hhv. aktive metabolitter eller aktive nedbrytingsprodukter: 

a)  kjemisk betegnelse i samsvar med IUPAC- og CA-nomenklaturen, 

b)  vanlig ISO-navn eller foreslått vanlig navn, dersom det finnes, 

c)  CAS-nummer, EF-nummer, 

d)  molekylformel og strukturformel og 

e)  molmasse. 

Opplysningene nevnt i bokstav a)-e) skal krysshenvise til og bygge på de opplysningene som er framlagt i 

avsnitt 5-8, dersom det er relevant. 

Tilgjengelige opplysninger om danning av aktive metabolitter og nedbrytingsprodukter skal framlegges. Slike 

opplysninger skal omfatte: 

— de involverte prosesser, mekanismer og reaksjoner, 

— kinetiske data og andre data om omdanningshastighet og det hastighetsbegrensende trinnet, dersom det er 

kjent, 

— miljøfaktorer og andre faktorer som virker på omdanningshastighet og -grad. 

3.7. Opplysninger om forekomst eller mulig utvikling av resistens, og hensiktsmessige strategier for 

håndtering 

Dersom de er tilgjengelige, skal det framlegges opplysninger om forekomst eller mulig utvikling av resistens 

eller kryssresistens. 

Det skal utformes hensiktsmessige strategier for risikohåndtering for nasjonale/regionale områder. 

3.8. Metoder og forholdsregler for håndtering, lagring, transport eller brann 

Det skal framlegges et sikkerhetsdatablad i henhold til artikkel 31 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006(1) for alle aktive stoffer. 

Undersøkelser, data og opplysninger som er framlagt, skal sammen med andre relevante undersøkelser, data 

og opplysninger både spesifisere og begrunne de framgangsmåter og forholdsregler som skal følges i tilfelle 

brann. På grunnlag av den kjemiske strukturen og de kjemiske og fysiske egenskapene til det aktive stoffet, 

skal det foretas en vurdering av hvilke forbrenningsprodukter som kan dannes ved brann. 

3.9. Framgangsmåter for destruering eller dekontaminering 

Kontrollert forbrenning i et godkjent forbrenningsanlegg er i mange tilfeller den foretrukne eller den eneste 

metoden for sikker disponering av aktive stoffer, forurensede materialer eller forurenset emballasje. Slik 

forbrenning skal utføres i samsvar med kriteriene fastsatt i rådsdirektiv 94/67/EF(2). 

Dersom det foreslås andre metoder for disponering av aktive stoffer, forurenset emballasje eller forurensede 

materialer, skal disse beskrives i detalj. Det skal framlegges opplysninger om nevnte metoder for å 

dokumentere at de er effektive og sikre. 

3.10. Nødtiltak ved ulykker 

 Det skal framlegges framgangsmåter for dekontaminering av vann og jord ved ulykker. 

 De undersøkelser, data og opplysninger som framlegges, skal sammen med andre relevante undersøkelser, data 

og opplysninger godtgjøre at de foreslåtte tiltakene er egnet til bruk i nødssituasjoner.  

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) EFT L 365 av 31.12.1994, s. 34. 
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AVSNITT 4 

Analysemetoder 

 Innledning 

Bestemmelsene i dette avsnitt gjelder analysemetodene som brukes for å framskaffe opplysninger før 

godkjenning, og som er påkrevd for kontroll- og overvåkingsformål etter godkjenning. 

Det skal framlegges beskrivelser av metodene, og disse skal omfatte opplysninger om utstyr, materialer og 

vilkår for bruk. 

På forespørsel skal følgende kunne framlegges: 

a)  analysestandarder for det rensede aktive stoffet, 

b)  prøver av det aktive stoffet slik det er produsert, 

c)  analysestandarder for relevante metabolitter og alle andre bestanddeler som inngår i alle 

restmengdedefinisjoner for overvåkingsformål, og 

d)  prøver av referansestoffer for relevante urenheter. 

 Standardene nevnt i bokstav a)-c) skal om mulig gjøres kommersielt tilgjengelige, og navnet på distribu-

sjonsselskapet skal oppgis på forespørsel. 

4.1. Metoder som brukes til å framskaffe opplysninger før godkjenning 

4.1.1. Metoder for analyse av det aktive stoffet slik det er produsert 

 Det skal framlegges en fullstendig beskrivelse av metodene for bestemmelse av: 

a)  rent aktivt stoff i det aktive stoffet slik det er produsert og spesifisert i den framlagte dokumentasjon til 

støtte for godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

b)  betydelige og relevante urenheter og tilsetningsstoffer (som stabilisatorer) i det aktive stoffet slik det er 

produsert. 

Anvendeligheten til eksisterende CIPAC-metoder skal vurderes og rapporteres. Dersom en CIPAC-metode 

brukes, er det ikke påkrevd med ytterligere valideringsdata, men eksempelkromatogrammer skal framlegges 

dersom de er tilgjengelige. 

Metodenes spesifisitet skal bestemmes og rapporteres. I tillegg skal graden av interferens fra andre stoffer som 

finnes i det aktive stoffet slik det er produsert (som urenheter eller tilsetningsstoffer), fastsettes. 

Metodenes linearitet skal bestemmes og rapporteres. Kalibreringsområdet skal gå (med minst 20 %) utover det 

høyeste og det laveste nominelle innhold av analytten i relevante analyseløsninger. Ved kalibreringen skal det 

foretas to bestemmelser ved minst tre konsentrasjoner eller en enkelt bestemmelse ved minst fem 

konsentrasjoner. Det skal rapporteres om kalibreringskurvens ligning og korrelasjonskoeffisienten, og en 

typisk kalibreringskurve skal framlegges. Dersom en ikke-lineær respons er brukt, skal dette begrunnes av 

søkeren. 

Metodenes presisjon (repeterbarhet) skal bestemmes og rapporteres. Det skal foretas minst fem gjentatte 

bestemmelser av parallellprøver, og det skal rapporteres om middelverdi, relativt standardavvik og antall 

bestemmelser. 

For bestemmelse av innhold av det aktive stoffet skal det foretas en vurdering av metodens nøyaktighet ved en 

vurdering av interferens og presisjon. 

Når det gjelder tilsetningsstoffer og betydelige og relevante urenheter: 

— metodenes nøyaktighet skal bestemmes på minst to representative prøver på nivåer som er tilpasset etter 

dataene for partiet og spesifikasjonene for materialet. Middelverdi og relativt standardavvik for 

gjenfinningen skal rapporteres. 

— en eksperimentell bestemmelse av grensen for mengdebestemmelse (LOQ) er ikke påkrevd. Det skal 

imidlertid dokumenteres at metodene er tilstrekkelig presise til å analysere betydelige urenheter på nivåer 

som er tilpasset spesifikasjonene for materialet og relevante urenheter ved en konsentrasjon som er minst 

20 % lavere enn spesifikasjonsgrensen.  
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4.1.2. Metoder for risikovurdering 

 Det skal framlegges metoder, ledsaget av en fullstendig beskrivelse, for bestemmelse av restmengder som ikke 

er isotopmerkede, på alle områder dokumentasjonen omfatter, i henhold til følgende punkter: 

a)  i jord, vann, sediment, luft og alle andre matriser som er brukt til støtte for undersøkelser av stoffets 

skjebne i miljøet, 

b)  i jord, vann og alle andre matriser som er brukt til støtte for undersøkelser av virkning, 

c)  i fôr, kroppsvæsker og -vev, luft og alle andre matriser som er brukt til støtte for toksikologiske 

undersøkelser, 

d)  i kroppsvæsker, luft og alle andre matriser som er brukt til støtte for undersøkelser av eksponering av 

brukere, arbeidstakere, beboere og andre personer i nærheten, 

e)  i eller på planter, planteprodukter, bearbeidede matvarer, næringsmidler av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse, fôr og alle andre matriser som er brukt til støtte for undersøkelser av restmengder, 

f)  i jord, vann, sediment, fôr og alle andre matriser som er brukt til støtte for økotoksikologiske 

undersøkelser, 

g)  i vann, bufferløsninger, organiske løsemidler og alle andre matriser som er brukt ved forsøk for fysiske og 

kjemiske egenskaper. 

 Metodenes spesifisitet skal bestemmes og rapporteres. Validerte bekreftelsesmetoder skal framlegges dersom 

det er hensiktsmessig. 

 Metodenes linearitet, gjenfinning og presisjon (repeterbarhet) skal bestemmes og rapporteres. 

 Data skal framskaffes ved grensen for mengdebestemmelse og ved enten de sannsynlige restmengdene eller ti 

ganger grensen for mengdebestemmelse. Dersom det er relevant, skal grensen for mengdebestemmelse 

bestemmes og rapporteres for hver analytt. 

4.2. Metoder for kontroll og overvåking etter godkjenning 

 Det skal gis en fullstendig beskrivelse av benyttede metoder for: 

a)  bestemmelse av alle bestanddeler som inngår i restmengdedefinisjonen for overvåkingsformål som er 

framlagt i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.7.1 for å gjøre medlemsstatene i stand til å bestemme 

overholdelse av etablerte grenseverdier for restmengder (MRL), de skal dekke restmengder i eller på 
næringsmidler og fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, 

b)  bestemmelse av alle bestanddeler som inngår for overvåkingsformål i restmengdedefinisjonen for jord og 
vann som framlegges i samsvar med bestemmelsene i nr. 7.4.2, 

c)  analyse av det aktive stoffet og relevante nedbrytingsprodukter som forekommer i luften under eller etter 

anvendelse, med mindre søkeren kan vise at eksponering av brukere, arbeidstakere, beboere eller andre 
personer i nærheten er ubetydelig, 

d)  analyse av aktive stoffer og relevante metabolitter i kroppsvæsker og -vev. 

 Metodene skal være så enkle og billige som mulig, og kreve bare allment tilgjengelig utstyr. 

 Metodenes spesifisitet skal bestemmes og rapporteres. Den skal gjøre det mulig å bestemme alle bestanddeler 

som inngår i definisjonen av restmengde for overvåkingsformål. Validerte bekreftelsesmetoder skal fram-

legges dersom det er hensiktsmessig. 

 Metodenes linearitet, gjenfinning og presisjon (repeterbarhet) skal fastsettes og rapporteres. 

 Data skal framskaffes ved grensen for mengdebestemmelse og ved enten de sannsynlige restmengdene eller ti 

ganger grensen for mengdebestemmelse. Grensen for mengdebestemmelse skal bestemmes og rapporteres for 

hver bestanddel som inngår i restmengdedefinisjonen for overvåkingsformål.  
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 For restmengder i eller på næringsmidler og fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og restmengder i 

drikkevann skal metodens reproduserbarhet bestemmes gjennom validering fra et uavhengig laboratorium 

og rapporteres. 

AVSNITT 5 

Toksikologiske undersøkelser og stoffskifteundersøkelser 

 Innledning 

1.  Det skal undersøkes om det er relevant å framskaffe toksikologiske data gjennom dyremodeller som har 

andre stoffskifteprofiler enn de som er funnet hos mennesker, dersom slike stoffskifteopplysninger er 

tilgjengelige, og det skal tas hensyn til dette ved utformingen av undersøkelser og ved risikovurdering. 

2.  Det skal rapporteres om alle potensielle skadevirkninger som påvises ved toksikologiske undersøkelser 

(herunder virkninger på organer/systemer som immunsystemet, nervesystemet eller hormonsystemet). Det 

kan bli nødvendig med ytterligere undersøkelser for å klarlegge mekanismenes underliggende virkninger, 

som kan bli av avgjørende betydning for fareidentifikasjon eller risikovurdering. 

 Alle tilgjengelige biologiske data og opplysninger som er relevante for vurderingen av den toksikologiske 

profilen til det aktive stoffet som undersøkes, herunder modellering, skal rapporteres. 

3.  Eventuelle historiske kontrolldata skal rutinemessig framlegges. De framlagte opplysningene skal gjøre det 

mulig å fastsette endepunkter som kan representere kritiske skadevirkninger, de skal være stammespesifikke 

og komme fra laboratoriet som foretok referanseundersøkelsen. De skal dekke en femårsperiode, og datoen 

for referanseundersøkelsen skal være så nær midten av denne femårsperioden som mulig. 

4.  Ved utformingen av en undersøkelsesplan skal det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger om 

forsøksstoffet som stoffets fysikalsk-kjemiske egenskaper (som flyktighet), renhet, reaktivitet (som 

hydrolysehastighet og elektrofilisitet) og forholdet mellom struktur og aktivitet hos kjemiske analoge 

stoffer. 

5.  For alle undersøkelser skal det rapporteres om faktisk oppnådd dose i mg/kg kroppsvekt samt i andre 

hensiktsmessige enheter (som mg/l ved innånding eller mg/cm2 ved hudkontakt). 

6.  Analysemetodene som skal brukes i giftighetsundersøkelsene, skal være spesifikke for enheten som skal 

måles, og tilstrekkelig validert. Grensen for mengdebestemmelse skal være tilpasset for måling av det 

konsentrasjonsområdet som forventes å forekomme ved framskaffelse av data om toksikokinetikk. 

7.  Dersom de endelige restmengdene som mennesker vil bli eksponert for, som et resultat av stoffskifte eller 

andre prosesser i eller på behandlede planter, i husdyr, jord, grunnvann eller friluft, eller som et resultat av 

bearbeiding av behandlede produkter, inneholder et stoff som ikke er det aktive stoffet, og som ikke er 

identifisert som en betydelig metabolitt hos pattedyr, skal det gjennomføres giftighetsundersøkelser for 

nevnte stoff, dersom det er teknisk mulig, med mindre det kan dokumenteres at eksponering av mennesker 

for nevnte stoff ikke utgjør en relevant helserisiko. 

 Toksikokinetiske undersøkelser og stoffskifteundersøkelser som gjelder metabolitter og nedbrytings-

produkter skal kreves bare dersom de toksikologiske funnene for metabolitten ikke kan vurderes ved hjelp 

av de foreliggende resultatene for det aktive stoffet. 

8.  Oral opptaksvei skal alltid benyttes dersom det er praktisk mulig. Dersom eksponering av mennesker 

hovedsakelig skjer i gassfasen, kan det være mer hensiktsmessig å foreta noen av undersøkelsene med 

eksponering ved innånding. 

9.  Ved valg av dose skal det tas hensyn til data om toksikokinetikk som metning av opptak, målt ved hjelp av 

stoffets og/eller metabolittenes systemiske tilgjengelighet. 

5.1. Undersøkelser av opptak, fordeling, stoffskifte og utskilling hos pattedyr 

Opplysninger om det aktive stoffets og relevante metabolitters konsentrasjon i blod og vev, for eksempel 

om tiden det tar å nå høyeste plasmakonsentrasjon (Tmax), skal framskaffes ved kort- og langtidsunder-

søkelser av relevante arter, slik at de toksikologiske dataene som er framskaffet, skal lette tolkningen av 

giftighetsundersøkelsene. 

Hovedformålet med dataene om toksikokinetikk er å beskrive den systemiske eksponeringen som skjer hos 

dyr, og sammenhengen med eksponeringen og giftighetsundersøkelsenes dosenivåer og varighet. 

Andre mål er: 

a)  å sette den oppnådde eksponeringen i giftighetsforsøk i sammenheng med resultatene av toksikologiske 

undersøkelser og bidra til vurderingen av disse resultatenes betydning for menneskers helse, særlig 

med hensyn til sårbare grupper,  
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b)  å støtte utformingen av en undersøkelse av giftighet (valg av art, behandlingsmåte og valg av 

dosenivåer) med hensyn til kinetikk og stoffskifte, 

c)  å framskaffe opplysninger som i forbindelse med resultatene av giftighetsundersøkelsene bidrar til 

utformingen av ytterligere giftighetsundersøkelser som beskrevet i nr. 5.8.2, 

d)  å sammenligne stoffskiftet hos rotter med stoffskiftet hos husdyr som beskrevet i nr. 6.2.4. 

5.1.1. Opptak, fordeling, stoffskifte og utskilling etter eksponering gjennom munnen 

Et begrenset antall data fra in vivo-forsøk med bare en forsøksart (vanligvis rotte) kan være alt som behøves 

med hensyn til opptak, fordeling, stoffskifte og utskilling etter eksponering gjennom munnen. Disse dataene 

kan gi opplysninger som er nyttige ved utformingen og tolkingen av påfølgende giftighetsforsøk. Det bør 

imidlertid påpekes at opplysninger om forskjeller mellom arter er av avgjørende betydning ved 

ekstrapolering av data fra dyr til mennesker, og at opplysninger om stoffskifte etter tilførsel gjennom andre 

eksponeringsveier kan være nyttige ved vurderingen av risikoen for menneskers helse. 

Ettersom de nøyaktige kravene vil være avhengig av resultatene som er oppnådd for hvert enkelt 

forsøkstoff, er det ikke mulig å angi detaljerte krav til opplysninger på alle områder. 

Undersøkelsene skal gi tilstrekkelige opplysninger om det aktive stoffets og metabolittenes kinetikk hos 

relevante arter etter eksponering for følgende: 

a)  en enkelt oral dose (lave og høye dosenivåer), 

b)  en intravenøs dose (helst), eller om mulig, en enkelt oral dose med vurdering av galleutskilling (lavt 

dosenivå) og 

c)  en gjentatt dose. 

Systemisk biotilgjengelighet (F) er en nøkkelparameter, som oppnås ved å sammenligne området under 

kurven (AUC) etter oral og intravenøs dosering. 

Dersom intravenøs dosering ikke er mulig, skal det gis en begrunnelse for dette. 

Utformingen av de påkrevde kinetiske undersøkelsene skal omfatte: 

a)  en vurdering av hastighet og grad av opptak gjennom munnen, herunder høyeste plasmakonsentrasjon 

(Cmax), AUC, Tmax og andre hensiktsmessige parametrer, som biotilgjengelighet, 

b)  bioakkumuleringspotensial, 

c)  halveringstid i plasma, 

d)  fordelingen i viktige organer og vev, 

e)  opplysninger om fordelingen i blodlegemer, 

f)  kjemisk struktur hos og mengdebestemmelse av metabolitter i biologiske væsker og vev, 

g)  de ulike stoffskifteveiene, 

h)  utskillingsvei og utskillingstid for det aktive stoffet og dets metabolitter, 

i)  undersøkelser om og i hvilken grad enterohepatisk sirkulasjon finner sted. 

Sammenlignende stoffskifteundersøkelser in vitro skal gjennomføres på dyrearter til bruk i sentrale 

undersøkelser og på materiale fra mennesker (mikrosomer eller intakte cellesystemer) for å bestemme 

relevansen av de toksikologiske opplysningene fra dyreforsøk, og for å gi en veiledning for tolking av 

resultatene og for ytterligere fastsettelse av forsøksstrategien. 

Dersom en metabolitt påvises in vitro i materiale fra mennesker og ikke hos dyrearten det er foretatt forsøk 

på, skal dette begrunnes eller det skal foretas ytterligere forsøk. 

5.1.2. Opptak, fordeling, stoffskifte og utskilling etter annen eksponeringsvei 

Opplysninger om opptak, fordeling, stoffskifte og utskilling etter eksponering gjennom huden skal 

framlegges dersom giftighet etter eksponering gjennom huden er potensielt skadelig sammenlignet med 

giftigheten etter eksponering gjennom munnen. Før undersøkelse in vivo av opptak, spredning, stoffskifte 

og utskilling etter eksponering gjennom huden, skal det foretas en undersøkelse in vitro av 

hudgjennomtrengning for å vurdere sannsynlig omfang og hastighet for dermal biotilgjengelighet. 

Opptak, fordeling, stoffskifte og utskilling etter eksponering gjennom huden skal vurderes på grunnlag av 

opplysningene over, med mindre det aktive stoffet forårsaker hudirritasjon som kan sette resultatet av 

undersøkelsen i fare.  
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Et anslag over opptak gjennom huden på grunnlag av data som er framskaffet gjennom nevnte under-

søkelser av det aktive stoffet, skal vurderes kritisk med hensyn til relevansen for mennesker. Målinger av 

opptak gjennom huden av plantevernmiddelet er særlig behandlet i nr. 7.3 i del A i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 284/2013. 

For flyktige aktive stoffer (damptrykk > 10–2 Pascal) kan opplysninger om opptak, fordeling, stoffskifte og 

utskilling etter eksponering ved innånding være nyttig for vurderingen av risikoen for menneskers helse. 

5.2. Akutt giftighet 

Undersøkelsene, dataene og opplysningene som skal framlegges og vurderes, skal være tilstrekkelige til at 

det er mulig å identifisere virkningene som følger av en enkelteksponering for det aktive stoffet, og særlig 

til å bestemme eller angi: 

a)  det aktive stoffets giftighet, 

b)  virkningenes tidsforløp og kjennetegn, med en detaljert beskrivelse av endringer i atferd, kliniske tegn, 

dersom slike er tydelige, og eventuelle makropatologiske funn post mortem, 

c)  et mulig behov for å vurdere fastsettelse av akutte referansedoser (som ARfD og aAOEL)(1), 

d)  toksisk virkemåte, dersom det er mulig, 

e)  den relative fare som er forbundet med de ulike eksponeringsveiene. 

Selv om det skal legges vekt på å anslå de aktuelle giftighetsintervallene, skal opplysningene som er 

framskaffet, også gjøre det mulig å klassifisere det aktive stoffet i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1272/2008. Opplysningene som framskaffes gjennom forsøk for akutt giftighet, er av særlig verdi ved 

vurderingen av farer som sannsynligvis kan oppstå ved ulykker. 

5.2.1. Oral 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Det aktive stoffets akutte orale giftighet skal alltid rapporteres. 

5.2.2. Hudkontakt 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Det aktive stoffets akutte giftighet ved hudkontakt skal rapporteres, med mindre unntak fra dette kravet er 

vitenskapelig begrunnet (for eksempel dersom oral LD50(2) er over 2 000 mg/kg). Både lokale og systemiske 

virkninger skal undersøkes. 

Resultater av alvorlig hudirritasjon (rødme eller ødem av grad 4) i hudundersøkelsen skal brukes i stedet for 

å foreta en særlig irritasjonsundersøkelse. 

5.2.3. Innånding 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Det virksomme stoffets akutte giftighet ved innånding skal rapporteres dersom et av følgende vilkår gjelder: 

— det aktive stoffet har et damptrykk på > 1 × 10–2 Pa ved 20 °C, 

— det aktive stoffet er et pulver som inneholder en betydelig andel partikler med diameter på < 50 μm  

(> 1 vektprosent), 

— det aktive stoffet inngår i produkter som er pulver eller som anvendes ved sprøyting. 

Bare hode/nese skal eksponeres, med mindre eksponering av hele kroppen kan begrunnes. 

5.2.4. Hudirritasjon 

Resultatene av undersøkelsen skal gi opplysninger om det aktive stoffets evne til å framkalle hudirritasjon, 

herunder de observerte virkningenes potensielle reversibilitet, dersom det er relevant.  

  

(1) aAOEL: forkortelse for «Akutt AOEL» (akseptabelt nivå for brukereksponering). 

(2) LD50: forkortelse for «Lethal Dose, 50 %», det vil si den dosensom kreves for at halvparten av dyrene i en undersøkt populasjon 

dør etter en angitt forsøksperiode. 
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Før det foretas undersøkelser in vivo med hensyn til det aktive stoffets etsende/irriterende egenskaper, skal 

det foretas en analyse av beviskraften til eksisterende relevante data. Dersom det ikke finnes tilstrekkelige 

data, kan de suppleres gjennom anvendelse av trinnvise forsøk. 

Forsøksstrategien skal følge en trinnvis metode: 

1)  vurdering av hudetsing ved bruk av en validert forsøksmetode in vitro, 

2)  vurdering av hudirritasjon ved bruk av en validert forsøksmetode in vitro (som modeller av 

rekonstruert menneskehud), 

3)  en innledende undersøkelse in vivo av hudirritasjon hos ett dyr, der ingen skadevirkninger observeres, 

4)  bekreftende forsøk med ytterligere ett eller to dyr. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Resultatene av undersøkelsen av det aktive stoffets evne til å framkalle hudirritasjon skal alltid framlegges. 

Dersom det finnes en undersøkelse av giftighet ved hudkontakt som viser at hudirritasjon ikke framkalles 

ved forsøksdosegrensen på 2 000 mg/kg kroppsvekt, skal denne legges til grunn for å fravike kravet om 

undersøkelse for hudirritasjon. 

5.2.5. Øyeirritasjon 

Resultatene av undersøkelsen skal vise det aktive stoffets potensial for å framkalle øyeirritasjon, herunder 

de påviste virkningenes potensielle reversibilitet dersom det er relevant. 

Før det foretas undersøkelser in vivo med hensyn til det aktive stoffets øyeetsende/-irriterende egenskaper, 

skal det foretas en analyse av beviskraften til eksisterende relevante data. Dersom de tilgjengelige 

opplysningene ikke anses som tilstrekkelige, kan ytterligere opplysninger framskaffes ved bruk av trinnvise 

forsøk. 

Forsøksstrategien skal følge en trinnvis metode: 

1)  bruk av et forsøk in vitro med hudirritasjon/-etsing for å forutsi øyeirritasjon/-etsing, 

2)  gjennomføring av en validert eller godkjent undersøkelse in vitro av øyeirritasjon for å identifisere 

alvorlige øyeirriterende/-etsende stoffer (f.eks. med metodene Bovine Corneal Opacity and 

Permeability (BCOP), Isolated Chicken Eye (ICE), Isolated Rabbit Eye (IRE) og Hen’s Egg Test – 

Chorio-Allantoic Membrane (HET-CAM)), og dersom resultatet av undersøkelsen er negativt, en 

vurdering av øyeirritasjon med en forsøksmetode in vitro for påvisning av ikke-irriterende og 

irriterende stoffer, og dersom en slik metode ikke er tilgjengelig, 

3)  en innledende undersøkelse in vivo av øyeirritasjon med ett dyr, og dersom ingen skadevirkninger 

påvises, 

4)  bekreftende forsøk med bruk av ytterligere ett eller to dyr. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det aktive stoffets øyeirriterende virkning skal alltid undersøkes, med mindre det på grunnlag av de kriterier 

som angis i forsøksmetodene, er sannsynlig at stoffet kan forårsake alvorlige virkninger på øynene. 

5.2.6. Hudsensibilisering 

Undersøkelsen skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere det aktive stoffets potensial for å framkalle 

reaksjoner i form av hudsensibilisering. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Undersøkelsen skal alltid foretas, med mindre det er kjent at det aktive stoffet er et sensibiliserende stoff. 

LLNA-metoden (local lymph node assay) skal brukes, også den forenklede varianten av forsøket kan 

anvendes dersom det er hensiktsmessig. Dersom LLNA-metoden ikke kan benyttes, skal det framlegges en 

begrunnelse, og et maksimeringsforsøk på marsvin skal foretas. Dersom det allerede foreligger et forsøk 

med marsvin (maksimeringsforsøk eller Buehler-metode) som oppfyller OECDs retningslinjer og har gitt et 

tydelig resultat, skal det av hensyn til dyrs velferd ikke foretas ytterligere forsøk. 

Ettersom et aktivt stoff som er identifisert som et hudsensibiliserende stoff, kan forårsake en overføl-

somhetsreaksjon, bør det tas hensyn til potensiell åndedrettssensibilisering når relevante forsøk er til-

gjengelige, eller når det er tegn på åndedrettssensibiliserende virkninger.  
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5.2.7. Fototoksisitet 

Undersøkelsen skal gi opplysninger om visse aktive stoffers potensial for å framkalle cytotoksisitet i 

kombinasjon med lys, for eksempel aktive stoffer som er fototoksiske in vivo etter systemisk eksponering 

og fordeling på huden, og aktive stoffer som gir fotoirritasjon etter anvendelse på huden. Når potensiell 

eksponering av mennesker vurderes, skal det tas hensyn til et positivt resultat. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Undersøkelsen in vitro skal kreves dersom det aktive stoffet absorberer elektromagnetisk stråling i området 

290-700 nm, og kan komme til å nå øynene eller lyseksponerte deler av huden, enten ved direkte kontakt 

eller gjennom systemisk fordeling. 

Dersom det aktive stoffets molare ekstinksjons-/absorpsjonskoeffisient i ultrafiolett/synlig lys er under 10 L 

× mol–1 × cm–1, er giftighetsforsøk ikke påkrevd. 

5.3. Korttidsgiftighet 

Undersøkelser av korttidsgiftighet skal utformes slik at de gir opplysninger om hvilken mengde av det 

aktive stoffet som kan tolereres uten skadevirkninger, på de vilkår som er angitt i undersøkelsen, og slik at 

helsefarene som forekommer ved høyere dosenivåer, klarlegges. Slike undersøkelser gir verdifulle 

opplysninger om risikoene for de som håndterer og bruker plantevernmidler som inneholder det aktive 

stoffet, og andre mulig eksponerte grupper. Særlig gir korttidsundersøkelser viktig innsikt i det aktive 

stoffets mulige virkninger ved gjentatt eksponering, og risikoene for mennesker som kan være eksponert. 

Korttidsundersøkelser gir dessuten opplysninger som er nyttige for utformingen av undersøkelser for 

kronisk giftighet. 

Undersøkelser, data og opplysninger som skal framlegges og vurderes, skal være tilstrekkelige til å gjøre 

det mulig å identifisere virkningene av gjentatt eksponering for det aktive stoffet, og særlig til å bestemme 

eller angi: 

a)  forholdet mellom dose og skadevirkninger, 

b)  det aktive stoffets giftighet, og dersom det er mulig, NOAEL-nivå (dose uten observert skadevirkning), 

c)  eventuelt målorganer (herunder immunsystem, nervesystem og hormonsystem), 

d)  skadevirkningenes tidsforløp og kjennetegn, med en detaljert beskrivelse av endringer i atferd og 

mulige patologiske funn post mortem, 

e)  spesifikke skadevirkninger og patologiske endringer, 

f)  visse observerte skadevirkningers persistens og reversibilitet etter opphør av dosering, dersom det er 

relevant, 

g)  toksisk virkemåte, dersom det er mulig, 

h)  den relative fare som er forbundet med de ulike eksponeringsveiene, 

i)  relevante kritiske endepunkter på tidspunkter som er egnet for å fastsette referanseverdier, dersom det 

er nødvendig. 

I korttidsundersøkelser skal også data om toksikokinetikk (det vil si blodkonsentrasjon) angis. For å unngå 

økt bruk av dyr kan dataene avledes fra forsøk med doseintervall. 

Dersom nervesystemet, immunsystemet eller hormonsystemet er bestemte mål i korttidsundersøkelser ved 

dosenivåer som ikke gir vesentlig giftighet, skal det foretas ytterligere undersøkelser, herunder 

funksjonsforsøk (se 5.8.2). 

5.3.1. Undersøkelse oralt over 28 dager 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Dersom det foreligger resultater av en 28-dagers-undersøkelse, skal de framlegges. 

5.3.2. Undersøkelse oralt over 90 dager 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Det aktive stoffets orale korttidsgiftighet for gnagere (90-dagers), vanligvis rotter - bruk av andre typer 

gnagerarter skal begrunnes - og ikke-gnagere (90-dagers undersøkelse av giftighet for hunder), skal alltid 

rapporteres.  
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I 90-dagers-undersøkelsen skal potensielle nevrotoksiske og immunotoksiske virkninger, genotoksisitet ved 

danning av mikrokjerner og virkninger med mulig tilknytning til endringer i hormonsystemet behandles 

grundig. 

5.3.3. Andre eksponeringsveier 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Ved vurderingen av helserisikoen for mennesker skal ytterligere hudundersøkelser vurderes for hver enkelt 

tilfelle, med mindre det aktive stoffet er sterkt irriterende. 

For flyktige aktive stoffer (damptrykk >10–2 Pascal) skal det innhentes ekspertuttalelser (for eksempel på 

grunnlag av bestemte kinetiske data om eksponeringsvei), for å avgjøre om korttidsundersøkelsene må 

foretas ved eksponering ved innånding. 

5.4. Genotoksisitetsforsøk 

Formålet med genotoksisitetsforsøk skal være: 

— forutsi genotoksisk potensial, 

— identifisere genotoksisk kreftframkallende stoffer på et tidlig stadium, 

— klarlegge virkningsmekanismen til noen kreftframkallende stoffer. 

Det skal brukes hensiktsmessige dosenivåer, avhengig av forsøkskravene, i undersøkelser in vitro- eller in 

vivo. Det skal benyttes en trinnvis metode, der forsøk på høyere nivå skal velges ut fra tolkingen av 

resultatene av forsøk på tidligere trinn. 

Molekylstrukturen kan gi grunnlag for særlige forsøkskrav i forbindelse med arvestoffskadelighet ved 

lyspåvirkning. Dersom det aktive stoffets og de viktigste metabolittenes molare ekstinksjons-

/absorpsjonskoeffisient i ultrafiolett/synlig lys er under 1 000 L × mol–1 × cm–1, er det ikke påkrevd med 

forsøk for arvestoffskadelighet ved lyspåvirkning. 

5.4.1.  Undersøkelser in vitro 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Følgende forsøk for arvestoffskadelighet in vitro skal foretas: undersøkelse av genmutasjon hos bakterier, 

kombinert forsøk for strukturelle og numeriske kromosomforstyrrelser i pattedyrceller og forsøk for 

genmutasjon i pattedyrceller. 

Dersom genmutasjon og klastogene virkninger eller aneuploidi påvises i en forsøksrekke bestående av 

Ames' forsøk og mikrokjerneforsøk in vitro (IVM), er det imidlertid ikke behov for å foreta ytterligere 

forsøk in vitro. 

Dersom det ved et mikrokjerneforsøk in vitro foreligger indikasjoner på mikrokjernedanning, skal det 

foretas ytterligere forsøk med hensiktsmessige fargingsteknikker for å avgjøre om virkningen er aneugen 

eller klastogen. Ytterligere undersøkelser av den aneugene virkningen kan vurderes for å avgjøre om det 

finnes tilstrekkelig bevis for en terskelmekanisme og en terskelkonsentrasjon for den aneugene responsen 

(særlig ved ikke-disjunksjon). 

Aktive stoffer som viser sterkt bakteriostatiske egenskaper som påvist i et forsøk med doseintervall, skal 

undersøkes i to ulike genmutasjonsforsøk in vitro med pattedyrceller. Dersom Ames' forsøk ikke foretas, 

skal det begrunnes. 

For aktive stoffer med strukturelle risikoer som har gitt negative resultater i standardforsøksrekken, kan det 

være påkrevd med ytterligere forsøk dersom standardforsøkene ikke har vært optimert for disse risikoene. 

Valget av ytterligere undersøkelser eller endringer i undersøkelsesplanen skal bygge på kjemiske egen-

skaper, kjent reaktivitet og stoffskifteopplysninger om det aktive stoffet med strukturelle risikoer. 

5.4.2.  Undersøkelser in vivo med somatiske celler 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Dersom alle resultater etter undersøkelsene in vitro er negative, skal det foretas minst én undersøkelse in 

vivo som viser virkningene av eksponering av forsøksvevet (som data om celletoksisitet eller toksi-

kokinetikk), med mindre gyldige in vivo-mikrokjerneopplysninger framskaffes ved en undersøkelse med 

gjentatt dosering og mikrokjerneundersøkelsen in vivo er den best egnede til å oppfylle dette opplys-

ningskravet.  
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Et negativt resultat i den første undersøkelsen in vivo med somatiske celler skal gi tilstrekkelig sikkerhet for 

aktive stoffer for hvilke resultatene i de tre undersøkelsene in vitro er negative. 

For aktive stoffer der resultatet etter et forsøk in vitro er tvetydig eller positivt, skal det vurderes fra tilfelle 

til tilfelle hvilke tilleggsforsøk som er nødvendige, idet det tas hensyn til alle relevante opplysninger med 

bruk av samme endepunkt som i forsøket in vitro. 

Dersom forsøket in vitro for kromosomforstyrrelser hos pattedyr eller mikrokjerneforsøket in vitro gir 

positivt resultat for klastogene virkninger, skal det foretas et forsøk in vivo for klastogene virkninger med 

bruk av somatiske celler, som metafaseanalyse i beinmarg fra gnagere eller mikrokjerneforsøk med 

gnagere. 

Dersom mikrokjerneforsøket in vitro for numeriske kromosomforstyrrelser i pattedyrceller er positivt, eller 

forsøket in vitro på pattedyrkromosomer er positivt for numeriske kromosomforstyrrelser, skal det foretas et 

mikrokjerneforsøk in vivo. Dersom resultatet av en mikrokjerneundersøkelse in vivo er positivt, skal det 

brukes en hensiktsmessig fargingsteknikk, som fluorescerende hybridisering på stedet (FISH), for å 

identifisere en aneugen og/eller klastogen virkning. 

Dersom et av genmutasjonsforsøkene in vitro er positivt, skal det foretas et forsøk in vivo for å undersøke 

framkallingen av genmutasjoner, som forsøk for genmutasjoner i kropps- og kjønnsceller hos transgene 

gnagere (Transgenic Rodent Somatic and Germ Cell Gene Mutation Assay). 

Når det foretas en genotoksisitetsundersøkelse in vivo, skal bare relevante eksponeringsveier og -metoder 

(som tilsetting i fôr eller vann, anvendelse på hud, innånding eller tvangsfôring), benyttes. Det skal 

foreligge overbevisende dokumentasjon for at det relevante vevet vil bli nådd gjennom den valgte 

eksponeringsveien og anvendelsesmetoden. Andre eksponeringsteknikker (som intraperitoneal injeksjon 

eller subkutan injeksjon) som sannsynligvis vil føre til unormal kinetikk, fordeling og stoffskifte, skal 

begrunnes. 

Det skal vurderes om det skal foretas et forsøk in vivo som ledd i én av undersøkelsene av korttidsgiftighet 

beskrevet i punkt 5.3. 

5.4.3.  Undersøkelser in vivo av kjønnsceller 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Det skal vurderes fra tilfelle til tilfelle om det er nødvendig å foreta disse forsøkene, idet det tas hensyn til 

opplysninger om toksiokinetikk, bruk og forventet eksponering. 

For de fleste aktive stoffene som er kjent som arvestoffskadelige for somatiske celler in vivo, er det ikke 

nødvendig med ytterligere genotoksiske forsøk, ettersom de vil betraktes som potensielt genotoksisk 

kreftframkallende stoffer og potensielt skadelige for arvestoffet i kjønnsceller. 

I enkelte tilfeller kan imidlertid undersøkelser av kjønnsceller foretas for å vise om et stoff som er skadelig 

for arvestoffet i somatiske celler, også er skadelig for arvestoffet i kjønnsceller. 

Ved valg av forsøksmetode skal det tas hensyn til type mutasjon som har oppstått i tidligere undersøkelser, 

som genendringer, numeriske kromosomendringer eller strukturelle kromosomendringer. 

Det kan også vurderes om en undersøkelse av forekomsten av DNA-addukter i kjønnskjertelceller skal 

foretas. 

5.5. Langtidsgiftighet og kreftframkallende virkninger 

Resultatene av de langtidsundersøkelsene som er foretatt og rapportert, skal sammen med andre relevante 

data og opplysninger om det aktive stoffet være tilstrekkelige til å gjøre det mulig å identifisere virkninger 

som følger av gjentatt eksponering for det aktive stoffet, og særlig være tilstrekkelige for å: 

— identifisere skadevirkninger som følger av langtidseksponering for det aktive stoffet, 

— identifisere organer i målgruppen, dersom det er relevant, 

— fastsette forholdet mellom dose og virkning, 

— fastsette NOAEL, og dersom det er nødvendig, andre hensiktsmessige referansepunkter. 

Tilsvarende skal resultatene av kreftforsøk, sammen med andre relevante opplysninger og informasjon om 

det aktive stoffet, være tilstrekkelig til å gjøre det mulig å vurdere farer for menneskers helse som følge av 

gjentatte eksponeringer for det aktive stoffet, og særlig være tilstrekkelige til å: 

a)  identifisere kreftframkallende virkninger som følger av langtidseksponering for det aktive stoffet,  
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b)  fastsette arts-, kjønns- og organspesifisiteten til de framkalte svulstene, 

c)  fastsette forholdet mellom dose og virkning, 

d)  identifisere den høyeste dosen som ikke utløser en kreftframkallende virkning, dersom det er mulig, 

e)  bestemme virkemåten til påviste kreftframkallende virkninger og deres relevans for mennesker, dersom 

det er mulig. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Alle aktive stoffers langtidsgiftighet og kreftframkallende virkninger skal bestemmes. Dersom det i 

unntakstilfeller hevdes at slike forsøk er unødvendige, skal påstanden begrunnes fullt ut. 

 Forsøksvilkår 

En langtidsundersøkelse av oral giftighet og et langtids kreftforsøk (to år) skal foretas på rotter, dersom det 

er mulig, skal disse undersøkelsene kombineres. 

Et kreftforsøk nummer to med det aktive stoffet skal foretas på mus, med mindre det kan begrunnes 

vitenskapelig at dette ikke er nødvendig. I slike tilfeller kan vitenskapelig validerte, alternative modeller for 

kreftframkallende egenskaper brukes i stedet for et kreftforsøk nummer to. 

Dersom sammenlignende stoffskifteopplysninger indikerer at bruk av enten rotter eller mus ikke er en 

hensiktsmessig modell for vurdering av kreftrisiko hos mennesker, kan alternative arter vurderes. 

Dersom de kreftframkallende egenskapenes virkemåte ikke anses som genotoksisk, skal det framlegges 

forsøksdata, herunder data som klarlegger den mulige virkemåten og relevansen for mennesker. 

Dersom historiske kontrolldata framlegges, skal de gjelde samme art og stamme, som er holdt under like 

forhold i det samme laboratoriet, og skal komme fra aktuelle undersøkelser. Ytterligere historiske 

kontrolldata fra andre laboratorier kan rapporteres separat som tilleggsopplysninger. 

Opplysningene om historiske kontrolldata skal omfatte: 

a)  identifikasjon av art og stamme, navn på leverandør, og opplysninger om den bestemte kolonien 

dersom leverandøren er etablert på flere steder, 

b)  navnet på laboratoriet og datoene da forsøket ble foretatt, 

c)  beskrivelse av de generelle forholdene som dyrene ble holdt under, herunder fôrtype eller varenavn for 

fôret, og dersom det er mulig, inntatt mengde, 

d)  kontrolldyrenes omtrentlige alder i dager, og vekt ved starten av forsøket og på avlivings- eller 

dødstidspunktet, 

e)  beskrivelse av kontrollgruppens dødelighetsmønster som er observert under og ved avslutningen av 

forsøket, og andre relevante observasjoner (som sykdommer og infeksjoner), 

f)  navn på laboratoriet og de forskere som har ansvar for innsamling og tolking av patologidata fra 

forsøket, og 

g)  en redegjørelse for arten av svulster som kan ha blitt kombinert for å gi insidensdata. 

Historiske kontrolldata skal framlegges for hvert enkelt forsøk, med angivelse av både absolutte verdier og 

prosentandeler og relative eller bearbeidede verdier, dersom de kan være nyttige ved vurderingen. Dersom 

det framlegges kombinerte data eller sammendrag av data, skal de inneholde opplysninger om 

verdiintervall, middelverdi, medianverdi, og dersom det er relevant, standardavvik. 

De undersøkte dosene, herunder den høyeste dosen som ble undersøkt, skal velges på bakgrunn av 

resultatene av korttidsforsøk, og dersom de var tilgjengelige på det tidspunktet de aktuelle undersøkelsene 

ble planlagt, på bakgrunn av data om stoffskifte og toksikokinetikk. Ved valg av dose bør det tas hensyn til 

data om toksikokinetikk som metning av opptak, målt ved hjelp av det aktive stoffets og/eller 

metabolittenes systemiske tilgjengelighet.  
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Doser som forårsaker svært høy giftighet, skal ikke anses som relevante for de vurderingene som skal 

gjøres. Ved langtidsundersøkelser skal bestemmelse av det aktive stoffets konsentrasjon i blodet (for 

eksempel rundt Tmax) vurderes. 

Ved innsamlingen av data og utarbeiding av rapporter skal ikke insidens av godartede eller ondartede 

svulster kombineres. Forskjelligartede, ikke-eksponeringsrelaterte svulster som forekommer i samme organ, 

skal ikke kombineres ved rapporteringen, uansett om de er godartede eller ondartede. 

 For å unngå misforståelser skal konvensjonell histopatologisk terminologi, som vanligvis brukes når forsøk 

foretas, som den som offentliggjøres av Det internasjonale senter for kreftforskning (IARC), brukes i 

nomenklaturen for og rapporteringen av svulster. Det skal opplyses om hvilket system som er brukt. 

 Biologisk materiale som er valgt ut for histopatologisk undersøkelse, skal omfatte materiale som er valgt for 

å gi ytterligere opplysninger om skader som påvises under den makropatologiske undersøkelsen. Dersom 

det er relevant for å klarlegge virkemåten, kan særlige histologiske teknikker (fargingsteknikker), 

histokjemiske teknikker og elektronmikroskopiundersøkelser være nyttige, og dersom de benyttes, skal 

dette rapporteres. 

5.6. Reproduksjonstoksisitet 

 Mulige virkninger på reproduksjonsfysiologi og avkommets utvikling skal undersøkes og rapporteres når 

det gjelder følgende aspekter: 

— Svekkelser i hannlige og hunnlige reproduksjonsfunksjoner eller -evne, for eksempel som følge av 

virkninger på brunstsyklus, seksuell atferd, aspekter av spermatogenese eller oogenese eller på 

hormonaktivitet eller fysiologiske reaksjoner som påvirker befruktningsevnen, selve befruktningen 

eller utviklingen av det befruktede egget fram til og med implantasjonen. 

— Skadelige virkninger på avkommet, for eksempel alle virkninger som påvirker normal utvikling, både 

før og etter fødselen. Dette omfatter morfologiske misdannelser som anogenital avstand, retensjon av 

brystvorter og funksjonelle forstyrrelser (som reproduksjonsforstyrrende og nevrologiske virkninger). 

Det skal rapporteres om virkninger som forsterkes over flere generasjoner. 

Innholdet av det aktive stoffet og dets relevante metabolitter skal måles i melk som en undersøkelse på trinn 

to dersom relevante virkninger observeres hos avkommet eller kan forventes (for eksempel på grunnlag av 

et forsøk med doseintervall). 

Potensielle nevrotoksiske og immunotoksiske virkninger og virkninger som kan knyttes til endringer i 

hormonsystemet, skal behandles grundig og rapporteres. 

Undersøkelser skal ta hensyn til alle tilgjengelige og relevante opplysninger, herunder resultatene av 

generelle undersøkelser av giftighet dersom relevante parametrer (som opplysninger om sædanalyse, 

brunstsyklus og histopatologiske opplysninger om forplantningsorganene) er inkludert samt kunnskap om 

strukturelt tilsvarende stoffer. 

Ved vurderingen av behandlingsreaksjoner skal referansepunkter vanligvis være samtidig oppnådde 

kontrolldata, men også historiske kontrolldata kan være nyttige for tolkningen av visse 

reproduksjonsundersøkelser. Dersom historiske kontrolldata framlegges, skal de gjelde samme art og 

stamme, som er holdt under like forhold i det samme laboratoriet, og skal komme fra aktuelle 

undersøkelser. 

Opplysningene om historiske kontrolldata skal omfatte: 

a)  identifikasjon av art og stamme, navn på leverandør og opplysninger om den bestemte kolonien dersom 

leverandøren er etablert på flere steder, 

b)  navn på laboratoriet og datoene da forsøket ble foretatt, 

c)  beskrivelse av de generelle forholdene som dyrene ble holdt under, herunder fôrtype eller varenavn for 

fôret, og dersom det er mulig, inntatt mengde, 

d)  kontrolldyrenes omtrentlige alder i dager, og vekt ved starten av forsøket og på avlivings- eller 

dødstidspunktet, 

e)  beskrivelse av kontrollgruppens dødelighetsmønster som er observert under og ved avslutningen av 

forsøket, og andre relevante observasjoner (som sykdommer og infeksjoner),  
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f)  navn på laboratoriet og de forskere som har ansvar for innsamling og tolking av patologidata fra 

forsøket. 

Historiske kontrolldata skal framlegges for hver enkelt forsøk, med angivelse av både absolutte verdier og 

prosentandeler og relative eller bearbeidede verdier, dersom de kan være nyttige ved vurderingen. Dersom 

det framlegges kombinerte data eller sammendrag av data, skal de inneholde opplysninger om verdi-

intervall, middelverdi, medianverdi, og dersom det er relevant, standardavvik. 

Opplysninger om det aktive stoffets konsentrasjon i blodet til foreldre og foster/avkom kan tas med i 

undersøkelser på et høyere nivå og rapporteres, for å gi nyttige opplysninger ved utformingen og tolkingen 

av undersøkelser for utviklingstoksisitet. 

5.6.1. Flergenerasjonsundersøkelser 

De flergenerasjonsundersøkelsene som rapporteres, skal sammen med andre relevante data og opplysninger 

om det aktive stoffet være tilstrekkelig til å identifisere virkningene på reproduksjonen som følge av 

gjentatte eksponering for det aktive stoffet, og særlig være tilstrekkelige til å: 

a)  identifisere direkte og indirekte virkninger på reproduksjonen som følge av eksponering for det aktive 

stoffet, 

b)  identifisere alle andre skadevirkninger enn dem som har virkning på reproduksjon og som forekommer 

ved lavere doser enn ved forsøk for korttidsgiftighet og kronisk giftighet, 

c)  fastsette NOAEL for giftvirkning for foreldredyr, reproduksjon og avkommets utvikling. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Det skal framlegges en undersøkelse av reproduksjonstoksisitet hos rotter over minst to generasjoner. 

OECDs utvidede undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i én generasjon kan anses som et alternativ til 

flergenerasjonsundersøkelsen. 

Dersom det er nødvendig for en bedre tolking av virkningene på reproduksjonen, og i den grad disse 

opplysningene foreløpig ikke er tilgjengelige, kan ytterligere undersøkelser være nødvendige for å gi 

informasjon om hvilket kjønn som påvirkes, og om mulige virkemåter. 

5.6.2. Undersøkelser for utviklingstoksisitet 

 De framlagte undersøkelsene for utviklingstoksisitet skal, sammen med andre relevante data og opplys-

ninger om det aktive stoffet, være tilstrekkelige til å vurdere virkningene på embryo- og fosterutviklingen 

som følge av gjentatte eksponeringer for det aktive stoffet, og særlig være tilstrekkelige til å: 

a)  identifisere direkte og indirekte virkninger på embryo- og fosterutvikling som følge av eksponering for 

det aktive stoffet, 

b)  identifisere eventuell morstoksisitet, 

c)  fastsette forholdet mellom observert virkning og dosering hos både mordyr og avkom, 

d)  fastsette NOAEL for morstoksisitet og avkommets utvikling, 

e)  gi ytterligere opplysninger om skadevirkninger hos drektige dyr sammenlignet med ikke-drektige, 

f)  gi ytterligere opplysninger om eventuelle forsterkede generelle giftvirkninger hos drektige dyr. 

 Fo rh o ld  d e r  d e t  k r ev es  u n d e r sø k el s er  

Det skal alltid foretas undersøkelser for utviklingstoksisitet. 

 Forsøk svi lkår  

Utviklingstoksisitet skal bestemmes hos rotter og kaniner ved eksponering gjennom munnen. 

Undersøkelsen av rotter skal ikke foretas dersom utviklingstoksisiteten er vurdert på en tilfredsstillende 

måte som del av en utvidet undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i én generasjon. 

For vurdering av risikoen for mennesker kan det være nyttig å foreta undersøkelser av også andre 

eksponeringsveier. Det skal rapporteres om misdannelser og variasjoner separat og kombinert på en slik 

måte at alle relevante endringer som er observert i karakteristiske mønstre hos det enkelte foster, eller 

endringer som kan anses å representere ulike alvorlighetsgrader av én og samme type endring, rapporteres 

på en tydelig måte.  
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Diagnostiske kriterier for misdannelser og variasjoner skal angis i rapporten. Den terminologiordlisten som 

er under utvikling av Den internasjonale sammenslutning av teratologiorganisasjoner, skal benyttes i den 

grad det er mulig. 

Det kan være nødvendig med ytterligere undersøkelser eller informasjon for å skaffe opplysninger om 

postnatale virkninger som utviklingsnevrotoksisitet, dersom det synes berettiget ut fra observasjoner gjort 

ved andre undersøkelser eller forsøksstoffets virkemåte. 

5.7. Undersøkelser for nevrotoksisitet 

5.7.1. Undersøkelser for nevrotoksisitet hos gnagere 

Undersøkelse for nevrotoksisitet hos gnagere skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere det aktive 

stoffets potensielle nevrotoksisitet (nevrologiske atferdsvirkninger og nevropatologiske virkninger) etter 

enkelt og gjentatt eksponering. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Nevnte undersøkelser skal foretas for aktive stoffer med samme eller lignende struktur som de stoffene som 

kan framkalle nevrotoksisitet, og for de aktive stoffene som framkaller særskilte tegn på potensiell 

nevrotoksisitet, nevrologiske tegn eller nevropatologiske skader ved undersøkelser for nevrotoksisitet ved 

dosenivåer som ikke er knyttet til betydelig generell giftvirkning. Gjennomføring av slike undersøkelser 

skal også vurderes for stoffer med nevrotoksisk virkemåte som plantevernmiddel. 

Det skal vurderes om rutinemessige toksikologiske undersøkelser også skal omfatte undersøkelser av 

nevrotoksisitet. 

5.7.2. Undersøkelser for forsinket polynevropati 

Undersøkelser for forsinket polynevropati skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere om det aktive 

stoffet kan framkalle forsinket polynevropati etter akutt og gjentatt eksponering. En undersøkelse med 

gjentatt eksponering kan unnlates med mindre det finnes tegn på at forbindelsen akkumuleres og det 

forekommer betydelig hemming av nevropati-målesterase eller kliniske/histopatologiske tegn på forsinket 

polynevropati nær LD50-verdien for høns som bestemt i forsøket med enkeltdose. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Nevnte undersøkelser skal foretas for aktive stoffer med samme eller lignende struktur som de stoffene som 

kan framkalle forsinket polynevropati, som organiske fosforforbindelser. 

5.8. Andre toksikologiske undersøkelser 

5.8.1. Undersøkelser av metabolitters giftighet 

Det er vanligvis ikke påkrevd med ytterligere undersøkelser når det gjelder andre stoffer enn det aktive 

stoffet. En beslutning om hvorvidt det er et behov for ytterligere undersøkelser, skal treffes for hvert enkelt 

tilfelle. 

Dersom metabolitter fra planter eller i animalske produkter, jord, grunnvann eller friluft skiller seg fra 

metabolittene i dyr som brukes til toksikologiske undersøkelser som et resultat av stoffskifte eller andre 

prosesser, eller de påvises i lave konsentrasjoner hos dyr, skal ytterligere forsøk foretas etter en vurdering 

fra tilfelle til tilfelle, idet det tas hensyn til metabolittens mengde og kjemiske struktur sammenlignet med 

utgangsstoffet. 

5.8.2. Ytterligere undersøkelser av det aktive stoffet 

Det skal gjennomføres tilleggsundersøkelser dersom det er nødvendig for ytterligere å belyse observerte 

virkninger, idet det tas hensyn til resultatene av tilgjengelige toksikologiske undersøkelser og stoffskifte-

undersøkelser og de viktigste eksponeringsveiene. Slike undersøkelser kan omfatte: 

a)  undersøkelser av opptak, fordeling, utskilling og stoffskifte hos ytterligere en art, 

b)  undersøkelser av immunotoksikologisk potensial, 

c)  en målrettet undersøkelse med enkeltdoser med henblikk på å utlede egnede akutte referanseverdier 

(ARfD og aAOEL), 

d)  undersøkelser av andre tilførselsveier, 

e)  undersøkelser av kreftframkallende potensial,  
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f)  undersøkelser av blandingsvirkninger. 

De undersøkelsene som er påkrevd, skal utformes fra tilfelle til tilfelle, alt etter de særskilte parametrene 

som skal undersøkes og målene for undersøkelsen. 

5.8.3. Hormonforstyrrende egenskaper 

Dersom det er dokumentert at det aktive stoffet kan ha hormonforstyrrende egenskaper, skal det kreves 

ytterligere opplysninger eller særskilte undersøkelser: 

— for å klarlegge virkemåte/virkning, 

— for å skaffe tilstrekkelig dokumentasjon om relevante skadevirkninger. 

De undersøkelsene som er påkrevd, skal utformes fra tilfelle til tilfelle, idet det tas hensyn til de 

retningslinjene som er vedtatt innen Unionen eller vedtatt internasjonalt, i lys av de særskilte parametrene 

som skal undersøkes, og målene for undersøkelsen. 

5.9. Medisinske data 

Dersom de er tilgjengelige og uten at artikkel 10 i rådsdirektiv 98/24/EF(1) berøres, skal det framlegges 

praktiske opplysninger og informasjon som er viktige for gjenkjenning av symptomer på forgiftning, og 

effektiviteten av førstehjelp og terapeutiske tiltak. Slike opplysninger og slik informasjon skal omfatte 

rapporter fra eventuelle undersøkelser av antidoter og sikkerhetsfarmakologi. Dersom det er relevant, skal 

det undersøkes og rapporteres om effektiviteten av potensielle antagonister ved forgiftning. 

Data og opplysninger om hvordan mennesker påvirkes av eksponering skal, dersom de er tilgjengelig, 

brukes til å bekrefte validiteten til ekstrapoleringer som er gjort, og til konklusjoner med hensyn til 

målorganer, forholdet dose/respons og skadevirkningenes reversibilitet. Slike data kan framskaffes etter 

utilsiktet eller yrkesmessig eksponering eller etter tilsiktet selvforgiftning, og skal rapporteres dersom de er 

tilgjengelige. 

5.9.1. Medisinsk overvåking av personalet ved produksjonsanlegg og overvåkingsundersøkelser 

Det skal framlegges rapporter fra overvåkingsprogrammer for arbeidsmiljø og fra overvåkingsunder-

søkelser, underbygd av detaljerte opplysninger om utformingen av programmet, antall eksponerte personer 

som er omfattet av programmet, arten av deres eksponering for det aktive stoffet og deres eksponering for 

andre potensielt farlige agenser. Slike rapporter skal, dersom det er mulig, omfatte opplysninger om det 

aktive stoffets virkemåte. Disse rapportene skal, i den grad det er mulig, omfatte opplysninger om personer 

som har vært eksponert ved produksjonsanlegg eller under eller etter anvendelse av det aktive stoffet (for 

eksempel fra overvåkingsundersøkelser av brukere, arbeidstakere, beboere eller andre personer i nærheten 

eller personer som er blitt utsatt for en ulykke). Tilgjengelige opplysninger om helseskadelige virkninger, 

herunder allergiske reaksjoner hos arbeidstakere og andre som eksponeres for det aktive stoffet, skal 

framlegges, og omfatte alle relevante opplysninger om eventuelle hendelser. De framlagte opplysningene 

skal, i den grad de er tilgjengelige, omfatte nærmere opplysninger om eksponeringens hyppighet, grad og 

varighet, observerte symptomer og andre relevante kliniske opplysninger. 

5.9.2. Data samlet fra mennesker 

Rapporter fra undersøkelser foretatt på mennesker, som forsøk som gjelder toksikokinetikk og stoffskifte 

eller forsøk som gjelder hudirritasjon eller hudsensibilisering, skal framlegges dersom de er tilgjengelige. 

Referanseverdiene skal vanligvis bygge på dyreforsøk, men dersom det finnes egnede data om mennesker 

som er vitenskapelig underbygd og framskaffet på en etisk forsvarlig måte, som viser at mennesker er mer 

følsomme, og dermed fører til lavere regelverksbestemte grenseverdier, skal disse dataene ha prioritet 

framfor data om dyr. 

5.9.3. Direkte observasjoner 

Rapporter om kliniske tilfeller og forgiftningstilfeller fra allment tilgjengelig litteratur skal, dersom de er 

hentet fra fagtidsskrifter eller offisielle rapporter, framlegges sammen med rapportene fra eventuelle 

oppfølgingsundersøkelser som er foretatt. Slike rapporter skal, dersom de er tilgjengelige, omfatte 

fullstendige beskrivelser av eksponeringens art, grad og varighet, i tillegg til observerte kliniske symptomer, 

førstehjelpstiltak og terapeutiske tiltak som er benyttet, og målinger og observasjoner som er gjort.  

  

(1) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11. 
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Dersom denne dokumentasjonen er tilstrekkelig detaljert, skal den brukes til å bekrefte validiteten av 

ekstrapoleringer fra data om dyr til mennesker og til å identifisere uventede skadevirkninger som er 

spesifikke for mennesker. 

5.9.4. Epidemiologiske undersøkelser 

Relevante epidemiologiske undersøkelser skal framlegges dersom de er tilgjengelige. 

5.9.5. Diagnostisering av forgiftning (bestemmelse av aktivt stoff og metabolitter), særlige tegn på forgiftning, 

kliniske forsøk 

 Dersom den er tilgjengelig, skal det framlegges en detaljert beskrivelse av kliniske tegn og symptomer på 

forgiftning, herunder tidlige tegn og symptomer og alle detaljer om kliniske forsøk som er nyttige for 

diagnostiske formål, herunder alle detaljer om de tidsforløp er relevante for inntak, eksponering ved 

hudkontakt eller innånding av ulike mengder av det aktive stoffet. 

5.9.6. Foreslått behandling: førstehjelpstiltak, antidoter, medisinsk behandling 

 Det skal framlegges førstehjelpstiltak som skal brukes ved tilfeller av forgiftning (faktiske eller mistenkte) 

og forurensningsskader på øyne. Terapeutisk behandling som skal brukes ved tilfeller av forgiftning eller 

forurensningsskader på øyne, herunder bruk av antidoter, dersom dette er tilgjengelig, skal beskrives i 

detalj. Informasjon om effektiviteten til alternative behandlingsmetoder, på grunnlag av praktisk erfaring 

dersom den finnes og er tilgjengelig, eller på teoretisk grunnlag i øvrige tilfeller, skal framlegges. 

Kontraindikasjoner i forbindelse med bestemte metoder, særlig de som er knyttet til «allmenne helse-

problemer» og forhold, skal beskrives. 

5.9.7. Forventede virkninger av forgiftning 

 Forventede virkninger og varigheten av disse virkningene etter forgiftning skal beskrives, i den grad de er 

kjent. Beskrivelsen skal omfatte virkningen av: 

— eksponeringens eller inntakets type, grad eller varighet og 

— varierende tidsrom mellom eksponering eller inntak, og behandlingens begynnelse. 

AVSNITT 6 

Restmengder i eller på behandlede produkter, næringsmidler og fôr 

6.1. Restmengders stabilitet ved lagring 

Undersøkelser av restmengders stabilitet ved lagring skal ha som formål å bestemme stabiliteten til 

restmengder i planter, planteprodukter og produkter av animalsk opprinnelse under lagring før analyse. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Under forutsetning av at prøvene fryses innen 24 timer etter prøvetaking, og med mindre en bestanddel er 

kjent for å være flyktig eller ustabil, skal det ikke kreves data om stabiliteten til prøver som er ekstrahert og 

analysert innen 30 dager etter prøvetaking (seks måneder når det gjelder radioaktivt merket stoff). 

Ekstraktenes stabilitet skal undersøkes dersom ekstraktene ikke analyseres umiddelbart. 

 Forsøksvilkår 

Undersøkelser med aktive stoffer som ikke er radioaktivt merket, skal foretas med representative substrater. 

De kan foretas enten på prøver fra behandlede vekster eller fra dyr som er utsatt for restmengder, eller ved 

forsøk med tilsetting. I sistnevnte tilfelle skal delmengder av tillagede kontrollprøver tilsettes en kjent 

mengde kjemikalier før lagring under normale lagringsforhold. 

Undersøkelsene skal ha som formål å undersøke stabiliteten til enkeltbestanddelene i den restmengdedefini-

sjonen som er relevant for risikovurderingen, noe som kan gjøre det nødvendig at ulike prøver tilsettes ulike 

analytter. Dersom analysene har ulike mål (for eksempel enten enkeltforbindelser eller en felles kjemisk 

enhet), kan det være nødvendig med mer enn ett sett av data om lagringsstabilitet. 

Stabilitetsundersøkelsens varighet skal være tilpasset det tidsrom prøver eller ekstrakter har vært lagret 

under de tilsvarende undersøkelsene. 

Det skal framlegges detaljerte opplysninger med hensyn til tillaging av prøver og lagringsforhold 

(temperatur og varighet) for prøver og ekstrakter. Dersom nedbrytingen under lagring er betydelig (mer enn 

30 %), skal det vurderes å endre lagringsforholdene eller ikke å lagre prøvene før analysen. Alle 

undersøkelser der det har forekommet utilfredsstillende lagringsforhold, skal gjentas.  
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Data om lagringsstabilitet fra oppbevaring av prøveekstrakter skal også kreves, med mindre prøver er 

analysert innen 24 etter ekstraksjonen. 

Resultatene skal framlegges som absolutte verdier i mg/kg, ikke korrigert for gjenfinning, og som en 

prosentandel av nominell tilsettingsverdi. 

6.2. Stoffskifte, fordeling og beregning av restmengder 

 Det skal framlegges data om stoffskifte som er representative for eksisterende eller planlagt god 

landbrukspraksis (GAP), sammen med en skjematisk framstilling av stoffskifteveiene i planter og dyr med 

en kort forklaring av fordelingen og de kjemiske reaksjonene som forekommer. Disse undersøkelsene skal 

gjennomføres med en eller flere radioaktivt merkede former av det aktive stoffet, og dersom det er relevant, 

med stereoisomere former av det aktive stoffet og stoffets metabolitter. For planteekstrakter kan det velges 

en annen tilnærming dersom den begrunnes. 

 For planter er målet for disse undersøkelsene: 

a)  å gi et anslag over samlet endelig restmengde i den relevante delen av vekster ved innhøsting etter 

foreslått behandling, 

b)  å identifisere hovedbestanddelene i samlet endelig restmengde, 

c)  å identifisere fordelingen av restmengdene mellom de relevante deler av vekstene, 

d)  å mengdebestemme restmengdenes hovedbestanddeler og å fastslå effektiviteten til ekstraksjons-

prosessen for disse bestanddelene, 

e)  å karakterisere og mengdebestemme konjugerte og bundne restmengder, 

f)  å angi hvilke bestanddeler som skal analyseres i undersøkelsen for mengdebestemmelse av restmengder 

(undersøkelse av restmengde i vekster). 

 For dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon skal målene for disse undersøkelsene være: 

a)  å gi et anslag over samlet endelig restmengde i spiselige animalske produkter, 

b)  å identifisere hovedbestanddelene i samlet endelig restmengde i spiselige animalske produkter, 

c)  å identifisere fordelingen av restmengdene mellom de relevante spiselige animalske produktene, 

d)  å framlegge dokumentasjon for om en restmengde skal være klassifisert som fettløselig eller ikke, 

e)  å mengdebestemme samlet restmengde i bestemte animalske produkter (melk eller egg) og ekskreter, 

f)  å mengdebestemme restmengdenes hovedbestanddeler og å fastslå effektiviteten til ekstraksjons-

prosessen for disse bestanddelene, 

g)  å karakterisere og mengdebestemme konjugerte og bundne restmengder, 

h)  å angi hvilke bestanddeler som skal analyseres i undersøkelsen for mengdebestemmelse av 

restmengder (fôringsundersøkelse på husdyr), 

i)  å framskaffe data som kan benyttes til å avgjøre om det er behov for fôringsundersøkelser for dyr som 

er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

 Resultatene av stoffskifteundersøkelsene som er foretatt på fjørfe, vanligvis verpehøner, skal ekstrapoleres 

til alt fjørfe som er bestemt til næringsmiddelproduksjon, og resultatene av stoffskifteundersøkelsene som 

foretatt på drøvtyggere, vanligvis geiter i laktasjon, og om nødvendig på svin, skal ekstrapoleres til alle 

pattedyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

 Metabolitter som ikke er påvist i undersøkelsene av opptak, spredning, stoffskifte og utskilling, eller som 

ikke kan forklares som mellomprodukter, men er identifisert i stoffskifte-/omdanningsundersøkelser 

(planter, dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon, bearbeiding og rotasjonsvekster), skal anses som 

relevante for en vurdering av risikoen for forbrukerne, med mindre det kan dokumenteres på vitenskapelig 

grunnlag (f.eks. forholdet struktur/aktivitet og toksikologiske sammenlignende undersøkelser) at de ikke 

utgjør en potensiell fare for forbrukerne, også når det tas hensyn til konsentrasjonen.  
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6.2.1. Planter 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Undersøkelser av planter skal foretas med mindre ingen deler av planten eller planteproduktene skal brukes 

som materiale for næringsmidler eller fôr, eller med mindre det foreligger en «nullsituasjon» for 

restmengder (som f.eks. ved bruk som åte). 

 Forsøk svi lkår  

 Ved planlegging av stoffskifteundersøkelser skal det tas hensyn til tilsiktet anvendelsesmetode (frøbehand-

ling, anvendelse på jord/bladverk, dypping og tåkesprøyting) og det aktive stoffets egenskaper (som 

systemiske egenskaper eller flyktighet). Stoffskifteundersøkelser skal omfatte vekster fra ulike kategorier av 

vekster som plantevernmidler som inneholder vedkommende aktive stoff, brukes på. For dette formål skal 

vekster anses å tilhøre en av følgende kategorier: 

a)  frukt (kode F), 

b)  rotvekster (kode R), 

c)  bladgrønnsaker (kode L), 

d)  korn/gressvekster (kode C/G), 

e)  belgvekster og oljevekster (kode P/O), 

f)  diverse. 

 Kategorien «diverse» skal brukes bare etter vurdering fra tilfelle til tilfelle. 

 Det skal framlegges en stoffskifteundersøkelse for hver type vekstgruppe som det er foreslått bruk for. For 

kunne ekstrapolere resultatene av stoffskifteundersøkelser av ett aktivt stoff til alle vekstgrupper skal det 

foretas stoffskifteundersøkelser av minst tre representative vekster (fra ulike vekstgrupper, unntatt 

«diverse»). Dersom resultatene av disse tre undersøkelsene tyder på en sammenlignbar stoffskiftevei 

(kvalitativt, og i mindre grad kvantitativt), er det ikke nødvendig med ytterligere undersøkelser. Dersom 

resultatene av tilgjengelige undersøkelser av disse tre kategoriene tyder på at nedbrytingsveien ikke er lik 

for alle tre kategorier, skal det framlegges undersøkelser av de gjenværende kategoriene, unntatt «diverse». 

 Dersom det søkes om godkjenning for bare én vekstgruppe, skal det være tilstrekkelig med stoffskifte-

undersøkelser av én vekst fra den gruppen, under forutsetning av at nevnte vekst virkelig er representativ 

for vekstgruppen, og at stoffskifteveien er klarlagt. 

 Undersøkelsene skal gjenspeile tilsiktet bruksmønster for det aktive stoffet, som behandling av bladverk, 

jord/frø eller behandling etter innhøsting. Dersom det for eksempel er foretatt tre undersøkelser ved 

anvendelse på bladverk, og anvendelse på jord (som frøbehandling eller tilførsel av granulat eller væske til 

jord) foreslås på et senere tidspunkt, skal det foretas minst én ytterligere undersøkelse som gjenspeiler 

anvendelse på jord. Søkeren skal drøfte med nasjonale vedkommende myndigheter om det er mulig å 

erstatte en undersøkelse av bladverk med en undersøkelse etter innhøsting. 

 En vurdering av resultatene av de ulike undersøkelsene skal framlegges for: 

a)  opptakssted (for eksempel via blader eller røtter), 

b)  danning av metabolitter og nedbrytningsprodukter, 

c)  fordelingen av restmengder mellom relevante deler av vekstene ved innhøsting (med særlig vekt på 

næringsmidler og fôr), 

d)  stoffskifteveiene. 

 Dersom undersøkelser viser at det aktive stoffet eller de relevante metabolittene eller nedbrytnings-

produktene ikke tas opp av veksten, skal dette forklares.  
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6.2.2. Fjørfe 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det skal framlegges stoffskifteundersøkelser for fjørfe dersom plantevernmiddelet skal brukes i vekster hvis 

deler eller produkter, også etter bearbeiding, brukes i fôr til fjørfe, og dersom inntaket er ventet å overstige 

0,004 mg/kg kroppsvekt per dag(1). 

 Forsøk svi lkår  

 Undersøkelser skal foretas på verpehøner. 

 Doseringen skal tilsvare minst den sannsynlige høyeste daglige eksponeringen som følger av all tilsiktet 

bruk. 

 Dersom identifisering av metabolitter ikke kan foretas med doseringer på 10 mg/kg fôr (tørrstoff), kan det 

brukes høyere doser. 

 Dersom det ikke foretas fôringsundersøkelser, skal konsentrasjonen ved likevekt i egg påvises i 

stoffskifteundersøkelsen, idet det tas hensyn til at konsentrasjoner ved likevekt vanligvis oppnås innen 14 

dager etter at doseringen for verpende fjørfe begynner. 

6.2.3. Drøvtyggere i laktasjon 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det skal framlegges stoffskifteundersøkelser for drøvtyggere i laktasjon dersom plantevernmiddelet skal 

brukes i vekster hvis deler eller produkter, også etter bearbeiding, brukes i fôr til drøvtyggere, og dersom 

inntaket er ventet å overstige 0,004 mg/kg kroppsvekt per dag. 

 Forsøk svi lkår  

 Undersøkelsene skal om mulig foretas på geiter i laktasjon, alternativt på kyr i laktasjon. 

 Doseringen skal tilsvare minst den sannsynlige høyeste daglige eksponeringen som følger av all tilsiktet 

bruk. 

 Dersom identifisering av de viktigste metabolittene ikke kan foretas med doseringer på 10 mg/kg fôr 

(tørrstoff), kan det brukes høyere doser. 

 Dersom det ikke foretas fôringsundersøkelser, skal konsentrasjonen ved likevekt i melk påvises i 

stoffskifteundersøkelsen, idet det tas hensyn til at konsentrasjoner ved likevekt vanligvis oppnås fem til sju 

dager etter at doseringen for drøvtyggere i laktasjon begynner. 

6.2.4. Svin 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det skal framlegges stoffskifteundersøkelser for svin dersom plantevernmiddelet brukes i vekster hvis deler 

eller produkter, også etter bearbeiding, brukes i fôr til svin, og dersom det viser seg at stoffskifteveiene hos 

rotter skiller seg vesentlig fra stoffskifteveiene hos drøvtyggere og inntaket er ventet å overstige 

0,004 mg/kg kroppsvekt per dag. 

 Forsøk svi lkår  

 Undersøkelser skal foretas på svin. 

 Doseringen skal tilsvare minst den sannsynlige høyeste daglige eksponeringen som følger av all tilsiktet 

bruk. 

 Dersom identifisering av metabolitter ikke kan foretas med doseringer på 10 mg/kg fôr (tørrstoff), kan det 

brukes høyere doser. 

 Undersøkelsens varighet skal være den samme som for drøvtyggere i laktasjon.  

  

(1) mg/kg kroppsvekt per dag = mg aktivt stoff / kg kroppsvekt til vedkommende art /dag. 
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6.2.5. Fisk 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det kan kreves stoffskifteundersøkelser for fisk dersom plantevernmiddelet brukes i vekster hvis deler eller 

produkter, også etter bearbeiding, brukes i fôr til fisk, og der det kan forekomme restmengder i fôr som 

følge av tilsiktet anvendelse. 

 Resultatene av undersøkelsene fastsatt i nr. 8.2.2.3 kan brukes dersom det kan dokumenteres på 

vitenskapelig grunnlag at resultatene av de nevnte undersøkelsene kan antas å være likeverdige. Det skal 

legges særlig vekt på de ulike inntaksveiene. 

6.3. Undersøkelser av forekomsten av restmengder i planter 

 Målene for undersøkelser av forekomsten av restmengder i planter er: 

— å mengdebestemme den høyeste sannsynlige restmengden av alle bestanddelene i de ulike 

definisjonene av restmengder i behandlede vekster, ved innhøsting eller når planteproduktene forlater 

lageret, i samsvar med foreslått god landbrukspraksis, og 

— å bestemme nedbrytingshastigheten til restmengder av plantevernmidler i planter, dersom det er 

relevant. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Disse undersøkelsene skal alltid foretas dersom plantevernmiddelet skal anvendes på planter eller 

planteprodukter som brukes som næringsmidler eller fôr, eller dersom restmengder i jord eller andre 

dyrkingsmedier kan bli tatt opp av slike planter, med mindre hensiktsmessige opplysninger kan 

ekstrapoleres fra andre vekster. 

 Ved planleggingen av forsøk med restmengder skal det tas hensyn til at opplysninger om restmengder i 

modne eller umodne vekster kan være relevante når det gjelder risikovurderingen på andre områder, som 

økotoksikologi og sikkerhet for arbeidstakere. 

 Forsøk svi lkår  

 Kontrollerte forsøk med restmengder skal tilsvare foreslått kritisk GAP. Forsøksvilkårene (som høyeste 

antall foreslåtte anvendelser, korteste intervaller mellom anvendelser, høyeste dosering og konsentrasjon og 

mest kritiske sikkerhetsperioder(1) med hensyn til eksponering) skal defineres for å identifisere de høyeste 

restmengder som sannsynligvis kan oppstå, og skal være representative for de realistiske forholdene ved 

kritisk GAP der det aktive stoffet vil bli brukt. 

 Ved fastsettelse av et kontrollert program for forsøk med restmengder skal faktorer som de viktigste 

dyrkingsområdene og de ulike forhold som sannsynligvis vil gjøre seg gjeldende i vedkommende områder, 

vurderes. 

 Det skal tas hensyn til ulikheter i produksjonsmetoder innenfor landbruket (for eksempel bruk utendørs eller 

innendørs), vekstsesonger og type utforming. 

 Ved vurdering av restmengdenes atferd og fastsettelse av grenseverdier for restmengder (MRL) i samsvar 

med forordning (EF) nr. 396/2005, skal Unionen deles inn i to soner, en nordeuropeisk sone og en 

søreuropeisk sone. Ved bruk i veksthus, som behandling etter innhøsting og behandling av tomme lagerrom, 

får én restmengdesone anvendelse. 

 Det er vanskelig å bestemme hvor mange forsøk som er nødvendige før resultatene er vurdert. Under 

forutsetning av at alle andre variabler som har en virkning på restmengdenivåene er sammenlignbare, skal 

minste antall forsøk variere innen hver restmengdesone fra minst fire forsøk for vekster av mindre 

betydning til minst åtte forsøk for vekster av stor betydning. 

 Dersom GAP er den samme i begge restmengdesoner er det imidlertid tilstrekkelig med seks forsøk for 

vekster av mindre betydning, jevnt fordelt på de representative dyrkingsområdene. 

 Antall undersøkelser som skal foretas, kan reduseres dersom restmengdeforsøk viser at nivået av 

restmengder i planter eller planteprodukter er lavere enn grensen for mengdebestemmelse (LOQ). Antall 

forsøk skal ikke være lavere enn tre per sone for vekster av mindre betydning og fire per sone for vekster av 

stor betydning.  

  

(1) Med sikkerhetsperioder i dette avsnitt menes perioder før innhøsting, tilbakeholdings- eller lagringsperioder når det gjelder 

behandling etter innhøsting. 
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 Dersom det forutses en «nullsituasjon» for restmengder etter representative stoffskifteundersøkelser av 

vekster, skal det foretas tre forsøk for produkter som utgjør en viktig del av kosten. Det kreves ingen forsøk 

for produkter som utgjør en ubetydelig del av kosten. En «nullsituasjon» for restmengder skal forventes 

dersom det ikke forekommer påviste restmengder i undersøkelser med høyere dosering enn tilsiktet. 

 Under forutsetning av at forholdene er sammenlignbare, og at forsøkene er bredt fordelt over ulike soner, 

skal det være tilstrekkelig å foreta forsøk i én vekstsesong. 

 Deler av forsøkene kan erstattes av forsøk som er foretatt utenfor Unionen, forutsatt at de tilsvarer kritisk 

GAP, og at produksjonsforholdene (som dyrkingsmetoder og klimatiske forhold) er sammenlignbare. 

 Det skal foretas forsøk som viser restmengdens atferd ved behandling etter innhøsting på ulike steder og 

med ulike kultivarer. Det skal foretas en forsøksserie for hver anvendelsesmetode og hvert lagringsforhold, 

med mindre det verst tenkelige tilfelle med hensyn til restmengder kan fastsettes klart. 

 Dersom et plantevernmiddel har en anvendelse utendørs og innendørs der god landbrukspraksis er den 

samme, skal det framlegges et fullstendig sett av data for begge situasjonene, med mindre det allerede er 

godkjent at en av anvendelsene utgjør kritisk GAP. 

 Det skal kontrolleres fra tilfelle til tilfelle, idet det tas hensyn til plantemorfologien og anvendelsesforhold, 

om det er mulig å ekstrapolere fra veksten som er brukt til stoffskifteundersøkelsen til andre vekster som 

tilhører samme vekstgruppe. 

 Dersom en betydelig del av det spiselige produktet allerede finnes ved tidspunktet for anvendelsen, skal 

halvparten av de kontrollerte restmengdeforsøkene som rapporteres, omfatte opplysninger som viser 

hvordan tidsfaktoren påvirker forekomsten av restmengder (undersøkelse av nedbryting av restmengder), 

med mindre den spiselige delen ikke eksponeres ved anvendelse av plantevernmiddelet under de foreslåtte 

bruksvilkårene. For vekster som høstes etter blomstring (som frukt eller fruktbærende grønnsaker), er en 

betydelig del av den spiselige veksten til stede fra full blomstring og framover (BBCH 65). For de fleste 

vekster der bladdeler høstes (for eksempel salat), er dette vilkåret oppfylt dersom seks ekte blader, bladpar 

eller bladkranser har foldet seg ut (BBCH 16). 

 Når det gjelder et aktivt stoff for hvilket akutt referansedose er utledet, kan fordelingen av restmengder 

mellom de enkelte enheter undersøkes ved variabilitetsundersøkelser. Dersom et tilstrekkelig antall 

resultater er tilgjengelige, kan variabilitetsfaktorens standardverdi erstattes med en bestemt faktor avledet av 

disse undersøkelsene. 

6.4. Fôringsundersøkelser 

 Målet med fôringsundersøkelser er å bestemme restmengdene i produkter av animalsk opprinnelse som 

stammer fra restmengder i fôr. 

 Resultatene av en fôringsundersøkelse foretatt på verpehøner skal ekstrapoleres til alt fjørfe som er bestemt 

til næringsmiddelproduksjon. Resultatene av en fôringsundersøkelse på kyr i laktasjon, og om nødvendig på 

svin, skal ekstrapoleres til alle pattedyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

 Det skal framlegges fôringsundersøkelser dersom stoffskifteundersøkelser antyder at restmengder kan 

forekomme i nivåer over 0,01 mg/kg i spiselig animalsk vev, melk, egg eller fisk, idet det tas hensyn til 

restmengdenivåer i potensielle fôrvarer som er framkommet ved 1 x dosering, beregnet på grunnlag av 

tørrstoff. 

 Det skal ikke være nødvendig med fôringsundersøkelser dersom inntaket er under 0,004 mg/kg kroppsvekt 

per dag, unntatt i tilfeller der restmengden, det vil si det aktive stoffet og stoffets metabolitter eller 

nedbrytingsprodukter som definert i restmengdedefinisjonen med henblikk på risikovurdering, har en 

tendens til akkumulering. 

6.4.1. Fjørfe 

 Fôringsundersøkelser på fjørfe skal foretas på verpehøner. For hver valgte type behandling bør minst ni 

kyllinger behandles. 

 Vanligvis skal fôret gis i tre doser (første dose = forventet restmengdeverdi). Dyrene skal gis doser i minst 

28 dager, eller til det for egg er oppnådd konsentrasjon ved likevekt.  
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6.4.2. Drøvtyggere 

 Fôringsundersøkelser på drøvtyggere skal foretas på kyr i laktasjon. For hver valgte type behandling bør 

minst tre melkekyr behandles. 

 Vanligvis skal fôret gis i tre doser (første dose = forventet restmengdeverdi). Dyrene skal gis doser i minst 

28 dager, eller til det for melk er oppnådd konsentrasjon ved likevekt. 

6.4.3. Svin 

 Dersom resultatene av stoffskifteundersøkelsene tyder på at stoffskifteveiene hos svin skiller seg vesentlig 

fra drøvtyggere, kan det foretas en fôringsundersøkelse på svin. For hver valgte type behandling bør minst 

tre svin behandles. 

 Vanligvis skal fôret gis i tre doser (første dose = forventet restmengdeverdi). Dyrene skal gis doser minst 

like lenge som drøvtyggere. 

6.4.4. Fisk 

 En fôringsundersøkelse på fisk kan være nødvendig dersom det er rimelig å forvente restmengder over 

0,01 mg/kg i spiselig vev, på grunnlag av resultatene av stoffskifteundersøkelsen på fisk og anslåtte høyeste 

restmengder som kan forekomme i fiskefôr. Det bør rettes særlig oppmerksomhet mot lipofile stoffer som 

har en naturlig tendens til akkumulering. 

6.5. Virkninger av bearbeiding 

6.5.1. Restmengdens art 

 Målet med undersøkelsen av restmengdens art er å fastsette om nedbrytings- eller reaksjonsprodukter 

oppstår av restmengder i den ubearbeidede landbruksråvaren ved bearbeiding, noe som kan kreve en egen 

risikovurdering. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Undersøkelser av restmengdenes art ved bearbeiding skal framlegges dersom det kan forekomme mer enn 

0,01 mg/kg restmengder i produkter av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse (på grunnlag av 

restmengdedefinisjonen for risikovurdering for den ubearbeidede råvaren). Det skal imidlertid ikke kreves 

undersøkelser dersom: 

— stoffets vannløselighet er < 0,01 mg/l, 

— det foretas bare enkle fysiske operasjoner som ikke innebærer en endring av varens temperatur, som 

vasking, børsting eller pressing, eller 

— fordelingen av restmengder mellom pulp og uspiselig skall er den eneste virkningen av bearbeiding. 

 Fo rsøksv i l kår  

 Avhengig av forventet verdi og de kjemiske egenskapene til restmengden i produktet av vegetabilsk eller 

animalsk opprinnelse, skal en rekke representative hydrolysesituasjoner som simulerer de relevante 

bearbeidingsoperasjonene undersøkes, dersom det er hensiktsmessig. Det skal tas hensyn til virkninger av 

andre prosesser enn hydrolyse og potensialet for at det dannes toksikologisk betydelige nedbrytings-

produkter. 

 Undersøkelsene skal foretas med en eller flere radioaktivt merkede former av vedkommende stoff. 

6.5.2. Fordeling av restmengden på uspiselig skall og pulp 

 Målene for undersøkelser av fordeling av restmengden på uspiselig skall og pulp er: 

— å bestemme mengdefordelingen av restmengder på uspiselig skall og pulp, 

— å anslå skrellingsfaktorene og 

— å gjøre det mulig med et mer realistisk anslag over inntaket av restmengder gjennom kosten. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Disse undersøkelsene skal framlegges for planteprodukter med skall som enten er uspiselig (som meloner 

og bananer), eller som svært sjelden spises i sin helhet av forbrukerne (som sitrusfrukter).  
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 Forsøk svi lkår  

 Disse undersøkelsene skal foretas som en del av kontrollerte restmengdeforsøk, der antallet resultater som 

skal rapporteres, er avhengig av antallet restmengdeforsøk som gjennomføres. Særlig oppmerksomhet skal 

rettes mot mulig kontaminering av pulp. Det skal treffes forebyggende tiltak for å fastsette en realistisk 

høyeste restmengdeverdi. 

6.5.3. Forekomsten av restmengder i bearbeidede varer 

 Hovedmålene for undersøkelser av omfanget av restmengder i bearbeidede produkter er: 

— å bestemme mengdefordelingen av restmengder i ulike bearbeidede produkter som brukes som 

næringsmidler eller fôr, 

— å foreta en vurdering av bearbeidingsfaktorer og 

— å gjøre det mulig med et mer realistisk anslag over inntaket av restmengder gjennom kosten. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det skal tas hensyn til følgende punkter når det skal bestemmes om det er nødvendig å foreta 

bearbeidingsundersøkelser: 

a)  belastningen som det bearbeidede produktet utgjør på kostholdet hos mennesker (f.eks. epler) eller hos 

dyr (f.eks. pressrester av epler), 

b)  nivået av restmengder i planten eller planteproduktet som skal bearbeides (vanligvis ≥ 0,1 mg/kg), 

c)  det aktive stoffets fysiske og kjemiske egenskaper og stoffets relevante metabolitter (f.eks. 

fettløselighet ved bearbeiding av oljeholdige frø) og 

d)  sannsynligheten for at nedbrytingsprodukter av toksikologisk betydning kan dannes etter bearbeiding 

av planten eller planteproduktet. 

 Dersom restmengdeverdien er lavere enn 0,1 mg/kg, skal bearbeidingsundersøkelser foretas dersom det 

aktuelle produktets bidrag til teoretisk maksimalt daglig inntak (TMDI) er ≥ 10 % av ADI, eller dersom 

anslått daglig inntak er ≥ 10 % av ARfD for kostholdet til enhver europeisk forbrukergruppe. 

 Det er ikke nødvendig med bearbeidingsundersøkelser dersom planter eller planteprodukter brukes 

utelukkende i rå form (ubearbeidet form) for næringsmiddel- eller fôrformål. 

 I enkelte tilfeller er en enkel beregning tilstrekkelig for å fastsette bearbeidingsfaktoren, f.eks. ved 

konsentrasjon som følge av dehydrering eller fortynningsfaktorer, så lenge det ikke er forventet at prosessen 

som vurderes, vil påvirke restmengdenes art. 

 In du st r i e l l  b earb eid in g  

 Dersom egenskapene til det aktive stoffet, urenheten eller metabolitten tyder på at det/den kan konsentreres 

i en bestemt bearbeidet fraksjon, er det nødvendig med en bearbeidingsundersøkelse også i tilfeller der 

restmengden i planten eller planteproduktet som skal bearbeides, er under 0,1 mg/kg. I slike tilfeller skal det 

benyttes opptil fem ganger høyere anvendelsesdoser eller forkortet PHI, der det er nødvendig for å oppnå en 

restmengde som lar seg mengdebestemme i planten eller planteproduktet som skal bearbeides. Det er ikke 

nødvendig med en bearbeidingsundersøkelse dersom høyere anvendelsesdoser (opptil fem ganger høyere) 

ikke gir en restmengde som lar seg mengdebestemme i planten eller planteproduktet som skal bearbeides. 

Det skal tas hensyn til giftighet for planter når behandlinger med høyere doser vurderes. 

 Bea rb eid ing  i  husholdnin ger  

 Dersom det etter kontrollerte feltforsøk som er foretatt med høyeste dose angitt på emballasjen og korteste 

intervall før innhøsting ikke påvises restmengder med en konsentrasjon på 0,1 mg/kg eller høyere i den 

ubearbeidede landbruksråvaren ved anbefalt GAP, er bearbeidingsundersøkelser ikke påkrevd for 

bearbeidingsprosesser i husholdninger eller industrielle bearbeidingsprosesser av mindre betydning. 

 Forsøk svi lkår  

 Bearbeidingsundersøkelser skal representere tilberedning i husholdninger (for eksempel koking av 

grønnsaker) eller kommersielle industrielle prosesser (for eksempel produksjon av eplejuice). Bearbeidings-

undersøkelser skal foretas på minst én representativ vekst i en vekstgruppe der det er planlagt bruk. Valg av 

vekst og prosess skal begrunnes og forklares.  
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 Teknikken som brukes i bearbeidingsundersøkelsene skal i størst mulig grad tilsvare de faktiske forhold 

som vanligvis brukes. For hver vekst som skal undersøkes, skal det foretas to undersøkelser per prosess for 

å bestemme konsentrasjons- og fortynningsfaktorer i bearbeidede produkter. Dersom det brukes mer enn én 

bearbeidingsmetode, skal den metoden som forventes å gi den største mengde restmengder i det 

bearbeidede produktet for konsum, velges. Resultatene skal ekstrapoleres til alle vekster innen en 

vekstgruppe som gjennomgår samme prosess. 

 Dersom resultatene (bearbeidingsfaktoren) i de to undersøkelsene varierer med mer enn 50 % for de 

viktigste bearbeidede produktene, skal ytterligere undersøkelser framlegges for å utlede en konstant 

bearbeidingsfaktor. 

 Når det benyttes bearbeidingsfaktorer utledet ved ekstrapolering, skal det foretas tilleggsundersøkelser 

dersom et anslag over inntaket gjennom kosten overskrider akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt 

referansedose (ARfD). Nevnte undersøkelser skal foretas for de viktigste prosessene og for de produktene 

som bidrar mest til overskridelse av ADI/ARfD. 

6.6. Restmengder i rotasjonsvekster 

 Det skal foretas undersøkelser av restmengder i rotasjonsvekster for å fastsette arten og omfanget av 

potensiell akkumulering av restmengder i rotasjonsvekster som et resultat av opptak fra jord og omfanget av 

restmengder i rotasjonsvekster under realistiske feltforhold. 

 Det er ikke påkrevd med undersøkelser på rotasjonsvekster for bruk av plantevernmidler i permanente 

vekster (som vekstgruppen sitrusfrukter og kjernefrukter), semipermanente vekster (som asparges og 

ananas) eller i sopp, dersom rotasjon på samme dyrkingsmedium ikke er en del av vanlig landbrukspraksis. 

6.6.1. Stoffskifte i rotasjonsvekster 

 Målene for stoffskifteundersøkelser på rotasjonsvekster er: 

a)  å gi et anslag over de samlede endelige restmengdene i den relevante delen av vekster ved innhøsting 

av rotasjonsvekster etter at den foregående veksten er behandlet på foreslått måte, 

b)  å identifisere hovedbestanddelene i samlet endelig restmengde, 

c)  å angi fordelingen av restmengder mellom relevante deler av vekstene, 

d)  å mengdebestemme de viktigste bestanddelene av restmengden, 

e)  å angi hvilke tilleggsbestanddeler som skal analyseres i undersøkelser for mengdebestemmelse av 

restmengde (feltundersøkelser av vekselbruk), 

f)  å fastsette eventuelle restriksjoner for vekselbruk og 

g)  å avgjøre om det er nødvendig med feltforsøk for restmengder i rotasjonsvekster (begrensede 

feltundersøkelser). 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det skal framlegges stoffskifteundersøkelser av rotasjonsvekster dersom den opprinnelige forbindelsen eller 

jordmetabolitter er persistente i jord, eller det forekommer betydelige konsentrasjoner av metabolitter i jord. 

 Stoffskifteundersøkelser av rotasjonsvekster er ikke nødvendige dersom det verst tenkelige tilfelle kan 

representeres på en egnet måte med andre tilgjengelige undersøkelser av behandlede vekster i samsvar med 

nr. 6.2.1, i de tilfeller plantevernmiddelet er anvendt direkte på jord (for eksempel ved anvendelse før 

planting eller spiring). 

 Forsøk svi lkår  

 Stoffskifteundersøkelser skal minst omfatte tre vekster fra tre ulike grupper vekster: rot- og knollvekster, 

bladgrønnsaker og korn. Data fra andre vekstgrupper kan være relevante for fastsettelsen av grenseverdier 

for restmengder. Disse vekstene skal plantes i jord som er behandlet med anbefalt høyeste samlede dosering 

for foregående vekster, og plantes etter passende ventetid for å imitere feilslått avling tidlig i vekstens 

vekstsyklus, vekselbruk i den samme vekstperioden eller -år og vekselbruk i neste vekstperiode eller -år.  
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6.6.2. Forekomsten av restmengder i rotasjonsvekster 

 Målene for undersøkelser av restmengder i rotasjonsvekster er: 

a)  å gjøre det mulig å vurdere forekomsten av restmengder i rotasjonsvekster, 

b)  å fastsette eventuelle restriksjoner for vekselbruk, 

c)  å framlegge opplysninger for vurdering av restmengdenes generelle betydning ved vurderingen av 

risikoen ved inntak, og 

d)  å treffe beslutning om behovet for grenseverdier for restmengder for rotasjonsvekster. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Dersom stoffskifteundersøkelser gir indikasjon på at det kan forekomme restmengder (> 0,01 mg/kg) av det 

aktive stoffet eller av relevante metabolitter eller nedbrytingsprodukter fra stoffskifte i enten planter eller 

jord, skal begrensede feltundersøkelser, og om nødvendig frilandsforsøk, foretas. 

 I følgende tilfeller er det ikke nødvendig med undersøkelser: 

— det skal ikke foretas stoffskifteundersøkelser av rotasjonsvekster, eller 

— stoffskifteundersøkelser av rotasjonsvekster viser at det ikke kan forventes potensielt skadelige 

forekomster av restmengder i rotasjonsvekster. 

 Forsøk svi lkår  

 En trinnvis metode skal benyttes for å oppfylle ovennevnte mål. På første trinn skal det foretas begrensede 

feltundersøkelser på to steder i viktige dyrkingsområder. Plantevernmiddelet som det søkes godkjenning 

for, eller et svært likt preparat, skal brukes. 

 Det er ikke nødvendig med ytterligere undersøkelser dersom det ikke er forventet påviselige restmengder (< 

0,01 mg/kg) i rotasjonsvekster, på grunnlag av resultatet av undersøkelsen på første trinn, eller dersom det 

ikke observeres restmengder som krever risikovurdering ved stoffskifteundersøkelser. 

 I annet trinn skal det framlegges ytterligere data for å muliggjøre en hensiktsmessig vurdering av risikoen 

ved inntak og fastsettelse av grenseverdier for restmengder. Disse undersøkelsene skal dekke vanlig praksis 

for vekselbruk. De skal foretas idet det tas hensyn til kravene i nr. 6.3. Det skal foretas forsøk som i størst 

mulig grad er lik landbrukspraksis, på representative vekster fra de viktigste vekstgruppene. Det skal foretas 

minst fire forsøk per vekst per år i Unionen. Disse forsøkene skal foretas i de viktigste 

produksjonsområdene i Unionen og med den høyeste doseringen for foregående vekster. Dersom årlige 

anvendelser av persistente aktive stoffer fører til høyere konsentrasjoner ved likevekt i jord enn en enkelt 

anvendelse, skal det tas hensyn til konsentrasjonen ved likevekt. De nødvendige data fra 

restmengdeforsøkene skal fastsettes i samråd med nasjonale vedkommende myndigheter i medlemsstatene. 

6.7. Foreslåtte definisjoner av restmengder og grenseverdier for restmengder 

6.7.1. Foreslåtte definisjoner av restmengder 

 Det skal tas hensyn til følgende elementer ved vurderingen av hvilke bestanddeler som skal inngå i 

definisjonen av restmengde: 

— bestanddelenes toksikologiske betydning, 

— de mengder som antas å forekomme og 

— analysemetodene som foreslås med henblikk på kontroll og overvåking etter godkjenning. 

 Det kan være behov for to ulike definisjoner av restmengder: én for håndhevingsformål, på grunnlag av 

markørmodellen, og én for risikovurderingsformål, idet det tas hensyn til bestanddeler som er av 

toksikologisk betydning. 

 Analysearbeidet i restmengdeforsøkene og fôringsundersøkelser skal dekke alle bestanddeler som inngår i 

restmengdedefinisjonen for risikovurdering.  
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6.7.2. Foreslåtte grenseverdier for restmengder (MRL) og begrunnelse for at de foreslåtte verdiene anses 

akseptable 

 Det skal fastsettes en grenseverdi for restmengder for alle produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse 

som omfattes av forordning (EF) nr. 396/2005. For alle andre tilfeller av produkter av vegetabilsk eller 

animalsk opprinnelse som brukes som næringsmiddel eller fôr, og for tobakksvarer og medisinske urter, 

skal det fastsettes en veiledende grenseverdi, det vil si en grenseverdi utledet av de samme prinsipper som 

er brukt for å fastsette grenseverdien for restmengder. 

 Det skal angis bearbeidingsfaktorer for bearbeidede produkter, med mindre bearbeidingsundersøkelser ikke 

er påkrevd. 

 Videre skal det ut fra kontrollerte restmengdeforsøk fastsettes middelverdier for restmengder (STMR) og 

høyeste restmengdeverdier (HR), og dersom bearbeidingsfaktorer foreslås, skal STMR-P- og HR-P-verdier 

fastsettes. 

 I unntakstilfeller, når vilkårene fastsatt i artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 er oppfylt, kan 

grenseverdier for restmengder foreslås på bakgrunn av overvåkingsdata. I slike tilfeller skal forslaget 

omfatte 95-prosentilen av datapopulasjonen ved et konfidensnivå på 95 %. 

6.7.3. Foreslåtte grenseverdier for restmengder (MRL) og begrunnelse for at de foreslåtte verdiene anses 

akseptable for importerte produkter (importtoleranse) 

 Nr. 6.7.2 får anvendelse på grenseverdier for restmengder foreslått for importerte produkter (import-

toleranse) 

6.8. Foreslåtte sikkerhetsperioder 

 Sikkerhetsperioder (det vil si perioder før innhøsting for planlagt bruk eller tilbakeholdingsperioder eller 

lagringsperioder når det gjelder bruk etter innhøsting) skal fastsettes idet det tas hensyn til skadegjøreren 

som skal bekjempes, og resultatene av data fra restmengdeforsøkene. Disse periodene skal være på minst én 

dag. 

6.9. Anslag over potensiell og faktisk eksponering gjennom kosten og andre kilder 

 Ved vurdering av eksponeringen er det viktig å være klar over at det ved risikovurderingen må tas hensyn til 

restmengdedefinisjonen fastsatt for risikovurdering. 

 Dersom det er relevant, skal det tas hensyn til mulig forekomst av restmengder av pesticider fra andre kilder 

enn eksisterende bruk av aktive stoffer i plantevernmidler (for eksempel bruk av aktive stoffer som gir 

vanlige metabolitter og bruk som biocid eller veterinærpreparat), og samlet eksponering for dem. I tillegg 

skal samlet eksponering for mer enn ett aktivt stoff tas i betraktning dersom det er relevant. 

6.10. Andre undersøkelser 

6.10.1. Restmengdeverdier i pollen og biavlsprodukter 

 Målet med disse undersøkelsene skal være å bestemme restmengdene i pollen og biavlsprodukter for 

konsum som er en følge av honningbienes opptak av restmengder fra vekster i blomst. 

 Typen undersøkelser og vilkår for undersøkelsene skal drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

AVSNITT 7 

Skjebne og atferd i miljøet 

7.1. Skjebne og atferd i jord 

Alle relevante opplysninger om typen av og egenskapene til jord brukt i undersøkelsene, herunder pH, 

organisk karboninnhold, fordeling av partikkelstørrelse og vannbindingsevne, skal rapporteres. 

Den mikrobielle biomasse i jordprøver som er brukt i laboratorieundersøkelser av nedbryting skal 

bestemmes umiddelbart før undersøkelsens begynnelse og avslutning. 

Jordtypene som brukes ved undersøkelser av nedbryting, adsorpsjon og desorpsjon eller mobilitet, skal være 

representative for landbruksjorden som typisk for de regioner i Unionen der bruk forekommer eller er 

forventet. 

Jordtypene skal oppfylle følgende vilkår:  
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— de skal dekke et spekter av innhold av organisk karbon, partikkelstørrelsesfordeling og pH-verdier 

(helst CaC12) og 

— de skal omfatte omtrent følgende pH-spekter (helst CaC12) dersom det på bakgrunn av andre 

opplysninger kan forventes at nedbryting eller mobilitet er pH-avhengig, f. eks. løselighet og 

hydrolysegrad (se nr. 2.7 og 2.8): 5-6, 6-7 og 7-8. 

Jordprøvene som brukes, skal om mulig være ferske. Dersom det må brukes lagrede jordprøver, skal 

lagringen ha vart en begrenset periode (høyst tre måneder) under bestemte og rapporterte forhold som er 

hensiktsmessige for å opprettholde jordas mikrobielle levedyktighet. Jordprøver som lagres for lengre 

perioder, kan bare brukes til adsorpsjon-/desorpsjonsundersøkelser. 

Jord som har ekstreme egenskaper med hensyn til parametrer som partikkelstørrelsesfordeling, innhold av 

organisk karbon og pH, skal ikke brukes. 

Feltundersøkelser skal foretas på et utvalg jordprøver under forhold som er så like vanlig landbrukspraksis 

som mulig, og under klimatiske forhold som er representative for områdene der anvendelse forekommer. 

Dersom det foretas feltundersøkelser, skal det rapporteres om værforholdene. 

7.1.1. Nedbrytingsvei i jord 

De data og opplysninger som er framlagt, skal sammen med andre relevante data og opplysninger være 

tilstrekkelig til å: 

a)  identifisere, dersom det er mulig, den relative betydningen av de prosessene som foregår (balansen 

mellom kjemisk og biologisk nedbryting), 

b)  identifisere forekomsten av enkeltbestanddeler som på et eller annet tidspunkt utgjør mer enn 10 % av 

tilsatt mengde aktivt stoff, herunder, dersom det er mulig, ikke-ekstraherbare restmengder, 

c)  identifisere, dersom det er mulig, enkeltbestanddelene som ved minst to påfølgende målinger utgjør 

mer enn 5 % av tilsatt mengde aktivt stoff, 

d)  identifisere, dersom det er mulig, enkeltbestanddelene (> 5 %) som ved avslutningen av undersøkelsen 

ennå ikke har nådd høyeste konsentrasjon, 

e)  identifisere eller karakterisere, dersom det er mulig, forekomsten av andre enkeltbestanddeler, 

f)  fastsette det relative forholdet mellom de bestanddelene som forekommer (massebalanse), og 

g)  gjøre det mulig å bestemme den potensielt skadelige restmengden i jord som arter utenfor målgruppen 

er eller kan bli eksponert for. 

Med ikke-ekstraherbare restmengder menes i dette avsnitt kjemiske stoffer som stammer fra aktive stoffer 

som inngår i plantevernmidler brukt i samsvar med god landbrukspraksis, og som ikke kan ekstraheres med 

metoder som ikke i betydelig grad endrer nevnte restmengders kjemiske egenskaper eller jordmatrisens 

egenskaper. Disse ikke-ekstraherbare restmengdene anses ikke å omfatte fragmenter som er oppstått 

gjennom stoffskifteveier som fører til naturlige stoffer. 

7.1.1.1. Aerob  n edb ryt in g  

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Veien eller veiene for aerob nedbryting skal rapporteres, med mindre arten plantevernmidler som 

inneholder det aktive stoffet og deres bruksmåte, som innendørs bruk på lagrede produkter eller 

sårbehandling av trær utført med pensel, utelukker kontaminering av jord. 

 Fo rsøksv i l kår  

Det skal rapporteres om undersøkelser av nedbrytingsveien eller -veiene for minst én jordprøve. 

Oksygennivåer skal opprettholdes på nivåer som ikke begrenser mikroorganismenes aerobe stoffskifte. 

Dersom det er grunn til å tro at nedbrytingsveien avhenger av en eller flere av jordas egenskaper, som pH 

eller leirinnhold, skal nedbrytingsveien rapporteres for ytterligere minst én jordprøve der de nevnte 

egenskapene er annerledes. 

De oppnådde resultatene skal presenteres i form av skjematiske tegninger som viser de aktuelle veiene, og i 

form av oversikter som viser fordelingen av radioaktivt merket materiale som funksjon av tiden mellom: 

a)  aktivt stoff, 

b)  CO2,  
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c)  andre flyktige forbindelser enn CO2, 

d)  individuelle identifiserte omdanningsprodukter i henhold til nr. 7.1.1, 

e)  ekstraherbare stoffer som ikke er identifisert og 

f)  ikke-ekstraherbare restmengder i jord. 

Undersøkelsen av nedbrytingsveier skal omfatte alle mulige skritt for å beskrive og mengdebestemme ikke-

ekstraherbare restmengder som er dannet etter 100 dager når de overskrider 70 % av anvendt dose av det 

aktive stoffet. Valg av teknikker og metoder skal gjøres fra tilfelle til tilfelle. Dersom de aktuelle 

bestanddelene ikke er identifisert, skal dette begrunnes. 

Undersøkelsens varighet skal være minst 120 dager, med mindre verdiene for de ikke-ekstraherbare 

restmengdene og CO2 etter en kortere periode er slik at de på en pålitelig måte kan ekstrapoleres til 100 

dager. Dersom det er nødvendig for å fastsette nedbrytingsveien til det aktive stoffet samt stoffets 

metabolitter, nedbrytings- eller reaksjonsprodukter, skal undersøkelsen ha lengre varighet. 

7.1.1.2. An aerob  n edb ryt in g  

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

En undersøkelse av anaerob nedbryting skal framlegges med mindre søkeren kan vise at det ved tilsiktet 

bruk er usannsynlig at plantevernmiddelet som inneholder det aktive stoffet, vil bli eksponert for anaerobe 

forhold. 

 Fo rsøksv i l kår  

Forsøksvilkårene skal være som angitt i nr. 7.1.1.1, unntatt for oksygennivåer, som skal holdes så lave som 

mulig for å sikre mikroorganismers anaerobe stoffskifte. 

7.1.1.3. Fo to lyse  i  j o rd  

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Det skal framlegges en undersøkelse av fotolyse i jord med mindre søkeren kan vise at det er usannsynlig at 

det aktive stoffet vil avsettes på jordoverflaten, eller at det ikke er forventet at fotolyse vil bidra betydelig til 

nedbryting av det aktive stoffet i jord, for eksempel på grunn av at det aktive stoffet har lav lysabsorbsjon. 

7.1.2. Nedbrytingshastighet i jord 

7.1.2.1. Lab ora tor i eund ersøk elser  

Laboratorieundersøkelser av nedbryting i jord skal gi de best mulige anslag over tiden det tar for nedbryting 

av 50 % og 90 % (DegT50lab og DegT90lab) av det aktive stoffet, stoffets metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter under laboratorieforhold. 

7.1.2.1.1. Aerob  nedbryt ing  av  de t  ak t ive  s to f fe t  

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Nedbrytingshastigheten i jord skal rapporteres, med mindre type arten av og bruksmåten til de 

plantevernmidlene som inneholder det aktive stoffet, som innendørs bruk på lagrede produkter eller 

sårbehandling av trær utført med pensel, utelukker kontaminering av jord. 

 Forsøksvilkår 

Det skal rapporteres om undersøkelser av det aktive stoffets aerobe nedbrytingshastighet i tre jordprøver i 

tillegg til den som kreves i nr. 7.1.1.1. Pålitelige DegT50- og DegT90-verdier skal foreligge for minst fire 

ulike jordprøver. 

Undersøkelsens varighet skal være minst 120 dager. Dersom det er nødvendig for å bestemme fraksjonene 

av stoffskifteprodukter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter over tid, skal undersøkelsen ha lengre varighet. 

Dersom mer enn 90 % av det aktive stoffet er brutt ned før perioden på 120 dager er over, kan forsøket ha 

kortere varighet. 

For å vurdere temperaturens virkning på nedbrytingen skal det foretas en beregning med en passende  

Q10-faktor eller et tilstrekkelig antall tilleggsundersøkelser ved en serie temperaturer.  
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7.1.2.1.2. Aerob  nedbryt ing  av  metabol i t te r  og  nedbryt ings -  og  reaksjonsprodukte r  

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Det skal framlegges verdier for aerob nedbryting (DegT50- og DegT90) for minst tre jordprøver for 

metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter som forekommer i jord, dersom ett av følgende vilkår er 

oppfylt: 

a)  de utgjør på et eller annet tidspunkt under undersøkelsene mer enn 10 % av tilsatt mengde aktivt stoff, 

b)  de utgjør ved minst to påfølgende målinger mer enn 5 % av tilsatt mengde aktivt stoff, 

c)  den høyeste konsentrasjonen er ennå ikke dannet ved avslutningen av undersøkelsen, men utgjør minst 

5 % av det aktive stoffet ved den endelige målingen, 

d)  alle metabolitter funnet ved lysimeterundersøkelser har årlige gjennomsnittskonsentrasjoner som 

overstiger 0.1 μg/l i sigevannet. 

Det er ikke nødvendig med undersøkelser dersom tre DegT50- og 90-verdier kan fastsettes på en pålitelig 

måte ut fra resultatene av nedbrytingsundersøkelsene der det aktive stoffet er anvendt som forsøksstoff. 

 Forsøksvilkår 

Forsøksvilkårene skal være som angitt i nr. 7.1.2.1.1, bortsett fra at forsøksstoffet som anvendes, er 

metabolitten, nedbrytings- eller reaksjonsproduktet. Det skal framlegges undersøkelser av metabolitter, 

nedbrytings- eller reaksjonsprodukter dersom de er nødvendige for å oppnå pålitelige DegT50- og 90-

verdier for minst tre ulike jordprøver. 

7.1.2.1.3. Anaerob  nedbryt ing  av  de t  akt ive  s to f fe t  

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Dersom en undersøkelse av anaerob nedbryting skal foretas i samsvar med nr. 7.1.1.2, skal det rapporteres 

om det aktive stoffets anaerobe nedbrytingshastighet. 

 Forsøksvilkår 

Anaerobe DegT50- og 90-verdier er påkrevd for forsøksvilkårene beskrevet i nr. 7.1.1.2. 

7.1.2.1.4. Anaerob  nedbryt ing  av  metabol i t ter  og  nedbryt ings -  og  reaksjonsprodukter  

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Det skal framlegges undersøkelser av anaerob nedbryting for metabolitter, nedbrytings- og reaksjons-

produkter som forekommer i jord, dersom de oppfyller ett av følgende vilkår: 

a)  de utgjør på et eller annet tidspunkt under undersøkelsene mer enn 10 % av tilsatt mengde aktivt stoff, 

b)  de utgjør ved minst to påfølgende målinger mer enn 5 % av tilsatt mengde aktivt stoff, dersom dette er 

gjennomførbart, 

c)  den høyeste konsentrasjonen er ennå ikke dannet ved avslutningen av undersøkelsen, men utgjør minst 

5 % av det aktive stoffet ved den endelige målingen, dersom dette er gjennomførbart. 

Søkeren kan fravike et slikt krav ved å vise at DegT50-verdier for metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter kan fastsettes på en pålitelig måte ut fra resultatene av undersøkelsene av anaerob 

nedbryting av det aktive stoffet. 

 Forsøksvilkår 

Det skal framlegges undersøkelser av metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter for én jordtype 

unde1r forsøksvilkårene beskrevet i nr. 7.1.1.2. 

7.1.2.2. Fe l t undersøk elser  

7.1.2.2.1. Undersøkel ser  av  forsv inning  i  jord  

Undersøkelsene av forsvinning i jord skal gi anslag over tiden som er nødvendig for at 50 % og 90 % 

(DisT50felt og DisT90felt) er forsvunnet, og dersom det er mulig, over tiden som er nødvendig for at 50 % og 

90 % (DegT50felt og DegT90felt) av det aktive stoffet er brutt ned under feltforhold. Dersom det er relevant, 

skal opplysninger om metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter framlegges.  
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Forhold der det kreves undersøkelser 

Slike undersøkelser skal foretas for det aktive stoffet og stoffets metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  DegT50lab for det aktive stoffet, DegT50lab eller DisT50lab for metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter i en eller flere jordprøver, bestemt ved 20 °C og ved et vanninnhold i jorda knyttet 

til en pF på 2 (undertrykk), overstiger 60 dager, 

b)  DegT90lab for det aktive stoffet, DegT90lab eller DisT90lab for metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter i en eller flere jordprøver, bestemt ved 20 °C og ved et vanninnhold i jorda knyttet 

til en pF på 2 (undertrykk), overstiger 200 dager. 

Dersom plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet, er beregnet på bruk under kalde klimatiske 

forhold, skal imidlertid undersøkelsene foretas dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  DegT50lab for det aktive stoffet, DegT50lab eller DisT50lab for metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter bestemt ved 10 °C og ved et vanninnhold i jorda knyttet til en pF på 2 (undertrykk), 

overstiger 90 dager, 

b)  DegT90lab for det aktive stoffet, DegT90lab eller DisT90lab for metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter i en eller flere jordprøver, bestemt ved 10 °C og ved et vanninnhold i jorda knyttet 

til en pF på 2 (undertrykk), overstiger 300 dager. 

Dersom metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter som påvises ved laboratorieundersøkelser, under 

feltundersøkelser er lavere enn laveste teknisk mulige LOQ, som ikke skal overskride et nivå som tilsvarer 

5 % (molbasis) av nominell konsentrasjon av den aktive ingrediensen som er anvendt, skal det ikke 

framlegges ytterligere opplysninger om disse bestanddelenes skjebne og atferd. I disse tilfellene skal det 

framlegges en vitenskapelig underbygd begrunnelse for eventuelle avvik mellom forekomst av metabolitter 

i laboratorium og i felt. 

 Forsøksvilkår 

Individuelle undersøkelser av et utvalg av representative jordprøver (normalt minst fire ulike typer fra ulike 

geografiske steder) skal fortsette til minst 90 % av den tilsatte mengden er oppløst i jorda eller blitt 

omdannet til stoffer som ikke er gjenstand for undersøkelsen. 

7.1.2.2.2. Undersøkel ser  av  akkumuler ing  i  jord  

Undersøkelser av akkumulering i jord skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere muligheten for 

akkumulering av restmengder av det aktive stoffet og av metabolitter og nedbrytings- og reaksjons-

produkter. Undersøkelsene av akkumulering i jord skal gi anslag over tiden som er nødvendig for at 50 % 

og 90 % (DisT50felt og DisT90felt) er forsvunnet, og skal, dersom det er mulig, gi anslag over tiden som er 

nødvendig for at 50 % og 90 % (DegT50felt og DegT90felt) av det aktive stoffet er brutt ned under 

feltforhold. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Dersom det på grunnlag av undersøkelser av forsvinning i jord fastslås at DisT90felt overstiger ett år i en 

eller flere jordprøver, og dersom det er planlagt gjentatte anvendelser, enten i samme vekstsesong eller i 

påfølgende år, skal muligheten for akkumulering av restmengder i jord og ved hvilket nivå det oppnås 

konsentrasjon ved likevekt, undersøkes, med mindre pålitelige opplysninger kan framskaffes ved en 

modellberegning eller annen egnet vurdering. 

 Forsøksvilkår 

Det skal foretas langtids feltundersøkelser på minst to relevante jordtyper fra ulike geografiske steder, og de 

skal omfatte flere anvendelser. 

Dersom listen nevnt i nr. 6 i innledningen ikke omfatter retningslinjer, skal typen undersøkelse og vilkår for 

undersøkelsen drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

7.1.3. Adsorpsjon og desorpsjon i jord 

7.1.3.1. Ad sorp sjon  og d esorp sjon  

Den framlagte opplysningene skal, sammen med andre relevante data, være tilstrekkelige til å fastsette 

adsorpsjonskoeffisienten til det aktive stoffet og stoffets metabolitter og nedbrytings- og reaksjons-

produkter.  
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7.1.3.1.1. Ad sorpsjon  og  desorp sjon  av  de t  ak t ive  s to f fe t  

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Det skal framlegges undersøkelser av det aktive stoffets adsorpsjon og desorpsjon, med mindre arten av og 

bruksmåten til de plantevernmidlene som inneholder det aktive stoffet, som innendørs bruk på lagrede 

produkter eller sårbehandling av trær utført med pensel, utelukker kontaminering av jord. 

 Forsøksvilkår 

Det skal framlegges undersøkelser av det aktive stoffet for minst fire jordprøver. 

Dersom det ikke er mulig å anvende Batch-likevektsmetoden for jord på grunn av hurtig nedbryting, skal 

andre metoder, som undersøkelser med kort likevektstid, QSPR-metoden (Quantitative Structure Property 

Relationship) eller HPLC-metoden (High-Performance Liquid Chromatography) vurderes som mulige 

alternativer. Dersom det ikke er mulig å anvende Batch-likevektsmetoden for jord på grunn av lav 

adsorpsjon, skal kolonneforsøk med utlekking (se nr. 7.1.4.1) vurderes som et alternativ. 

7.1.3.1.2. Ad sorpsjon  og  desorp sjon  av  metabol i t ter  og  nedbryt ings -  og  reaksjonsprodukter  

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Det skal framlegges undersøkelser av adsorpsjon og desorpsjon for alle metabolitter og nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter for hvilke et av følgende vilkår er oppfylt ved undersøkelser av nedbryting i jord: 

a)  de utgjør på eller annet tidspunkt under undersøkelsene mer enn 10 % av tilsatt mengde aktivt stoff, 

b)  de utgjør ved minst to påfølgende målinger mer enn 5 % av tilsatt mengde aktivt stoff, 

c)  den høyeste konsentrasjonen er ennå ikke dannnet ved avslutningen av undersøkelsen, men utgjør 

minst 5 % av det aktive stoffet ved den endelige målingen, 

d)  alle metabolitter funnet ved lysimeterundersøkelser har årlige gjennomsnittskonsentrasjoner som 

overstiger 0.1 μg/l i sigevannet. 

 Forsøksvilkår 

Undersøkelser av metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter skal framlegges for minst tre jordtyper. 

Dersom det ikke er mulig å anvende Batch-likevektsmetoden for jord på grunn av hurtig nedbryting, skal 

metoder som undersøkelser med rask oppnåelse av likevekt, QSPR-metoden eller HPLC-metoden vurderes 

som et alternativ. Dersom det ikke er mulig å anvende Batch-likevektsmetoden for jord på grunn av lav 

adsorpsjon, skal kolonneforsøk med utlekking (se nr. 7.1.4.1) vurderes som et alternativ. 

7.1.3.2. Tid savh en gig sorpsjon  

Det kan eventuelt foretas en undersøkelse på høyere nivå for å gi opplysninger om tidsavhengig sorpsjon. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Behovet for å foreta en undersøkelse av tidsavhengig sorpsjon skal drøftes med nasjonale vedkommende 

myndigheter. 

 Fo rsøksv i l kår  

Dersom listen nevnt i nr. 6 i innledningen ikke omfatter retningslinjer, skal typen undersøkelse og vilkår for 

undersøkelsen drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. Påvirkningen på nedbrytingshastigheten 

skal også tas i betraktning. Data om tidsavhengig sorpsjon skal være forenlige med modellen der verdiene 

skal brukes. 

7.1.4. Mobilitet i jord 

7.1.4.1. Kolonneforsøk  med u t lekk ing  

7.1.4.1.1. Utlekking  av  de t  ak t ive  s to f fe t  f ra  ko lonner  

Kolonneforsøk med utlekking skal gi tilstrekkelige data til å vurdere det aktive stoffets potensial for 

mobilitet og utlekking.  
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Forhold der det kreves undersøkelser 

Dersom det ut fra adsorpsjons- og desorpsjonsundersøkelsene i henhold til nr. 7.1.2 ikke er mulig å oppnå 

pålitelige koeffisientverdier for adsorpsjon på grunn av svak adsorpsjon (som Koc < 25 L/Kg), skal det 

foretas undersøkelser på minst fire jordtyper. 

7.1.4.1.2. Utlekking  av  metabol i t ter  og  nedbryt ings -  og  reaksjonsprodukter  f ra  ko lonner  

Forsøket skal gi tilstrekkelige data til å vurdere mobilitets- og utlekkingspotensialet til metabolitter og 

nedbrytings- og reaksjonsprodukter. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Dersom det ut fra adsorpsjons- og desorpsjonsundersøkelsene i henhold til nr. 7.1.2 ikke er mulig å oppnå 

pålitelige koeffisientverdier for adsorpsjon på grunn av svak adsorpsjon (som Koc < 25 L/Kg), skal det 

foretas undersøkelser på minst tre jordtyper. 

7.1.4.2. Lysimeterundersøkelser  

Det skal om nødvendig foretas lysimeterundersøkelser for å framskaffe opplysninger om: 

— mobiliteten i jord, 

— potensialet for utlekking til grunnvann og 

— den potensielle fordelingen i jord. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Ved beslutningen om hvorvidt lysimeterundersøkelser skal foretas som et eksperimentelt utendørsforsøk 

som ledd i et trinnvist program for vurdering av utlekking, skal det tas hensyn til resultatene av 

nedbrytingsundersøkelser og andre mobilitetsundersøkelser og de forventede miljøkonsentrasjonene i 

grunnvann (PECGW-verdien), beregnet i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 9 i del A i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 284/2013. Typen undersøkelse og vilkårene for undersøkelsen skal drøftes med 

nasjonale vedkommende myndigheter. 

 Fo rsøksv i l kår  

Undersøkelsene skal omfatte det realistiske, verst tenkelige tilfelle og ha en varighet som er nødvendig for å 

observere potensiell utlekking, idet det tas hensyn til jordtype, klimatiske forhold, dosering og 

anvendelseshyppighet og -tidsrom. 

Sigevann fra jordkolonner skal analyseres med passende mellomrom, mens restmengder i plantemateriale 

skal bestemmes ved innhøsting. Restmengder i jordprofilen i minst fem lag skal bestemmes ved 

avslutningen av forsøksarbeidet. Mellomliggende prøvetaking skal unngås, ettersom fjerning av planter 

(bortsett fra innhøsting i samsvar med vanlig landbrukspraksis) og jord påvirker utlekkingsprosessen. 

Nedbør samt jord- og lufttemperatur skal registreres med jevne mellomrom, minst én gang i uken. 

Minstedybden for lysimetere skal være 100 cm. Jordkjernene skal være urørt. Jordtemperaturene skal 

tilsvare dem som forekommer i felten. Om nødvendig skal det vannes ekstra for å sikre optimal plantevekst 

og for å sikre at mengden sigevann tilsvarer mengden i de områdene det søkes godkjenning for. Dersom 

jorden av landbruksmessige årsaker må bearbeides i løpet av undersøkelsen, skal bearbeidingen ikke skje 

dypere enn 25 cm. 

7.1.4.3. Undersøkel ser  av  u t lekk ing  i  f e l t  

Det skal om nødvendig foretas undersøkelser av utlekking i felt for å framskaffe opplysninger om: 

— mobiliteten i jord, 

— potensialet for utlekking til grunnvann og 

— den potensielle fordelingen i jord. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Ved beslutningen om hvorvidt undersøkelser av utlekking i felt skal foretas som et eksperimentelt 

utendørsforsøk som ledd i et trinnvist program for vurdering av utlekking, skal det tas hensyn til resultatene 
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av nedbrytingsundersøkelser og andre mobilitetsundersøkelser og de forventede miljøkonsentrasjoner i 

grunnvann (PECGW-verdien), beregnet i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 9 i del A i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 284/2013. Typen undersøkelse og vilkårene for undersøkelsen skal drøftes med 

nasjonale vedkommende myndigheter. 

 Fo rsøksv i l kår  

Undersøkelsene skal omfatte det realistiske, verst tenkelige tilfelle, idet det tas hensyn til jordtype, 

klimatiske forhold, dosering og anvendelseshyppighet og -tidsrom. 

Vann skal analyseres med passende mellomrom. Restmengder i jordprofilen i minst fem lag skal bestemmes 

ved avslutningen av forsøksarbeidet. Mellomliggende prøvetaking av plante- og jordmateriale skal unngås 

(bortsett fra innhøsting i samsvar med vanlig landbrukspraksis), ettersom fjerning av planter og jord 

påvirker utlekkingsprosessen. 

Nedbør samt jord- og lufttemperatur skal registreres med jevne mellomrom (minst én gang i uken). 

Opplysninger om grunnvannsspeilet i forsøksfeltene skal framlegges. Avhengig av forsøkets utforming skal 

det foretas en detaljert hydrologisk beskrivelse av forsøksfeltet. Dersom det observeres sprekker i jorden i 

løpet av undersøkelsen, skal det gis en detaljert beskrivelse av dette. 

Antallet innretninger for vannoppsamling og deres plassering skal planlegges nøye. Plasseringen av disse 

innretningene i jorden skal ikke resultere i preferansestrømningsveier. 

7.2. Skjebne og atferd i vann og sediment 

De framlagte opplysningene skal, sammen med de som er framlagt for ett eller flere plantevernmidler som 

inneholder det aktive stoffet, og andre relevante opplysninger, være tilstrekkelig til å fastsette eller gjøre det 

mulig å anslå: 

a)  persistens i vannsystemer (bunnsediment og vann, herunder suspenderte partikler), 

b)  i hvilken grad organismer som lever i vann og sedimenter er utsatt for risiko, 

c)  potensialet for forurensning av overflatevann og grunnvann. 

7.2.1. Nedbrytingshastighet og nedbrytingsvei i systemer i vann (kjemisk og fotokjemisk nedbryting) 

De dataene og opplysningene som er framlagt, skal sammen med andre relevante data og opplysninger være 

tilstrekkelig til å: 

a)  identifisere den relative betydningen av de aktuelle typer prosesser (balansen mellom kjemisk og 

biologisk nedbryting), 

b)  om mulig identifisere de enkeltbestanddeler som forekommer, 

c)  fastsette det relative forholdet mellom bestanddelene som forekommer og deres fordeling mellom 

vann, herunder suspenderte partikler, og sediment, og 

d)  gjøre det mulig å bestemme den potensielt skadelige restmengden som arter utenfor målgruppen er 

eller kan bli eksponert for. 

7.2.1.1. Hyd ro lyt i sk  n edb ryt in g  

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Hydrolysehastigheten for rensede aktive stoffer ved 20 °C eller 25 °C skal bestemmes og rapporteres. 

Undersøkelser av hydrolytisk nedbryting skal også foretas for nedbrytings- og reaksjonsprodukter som på et 

eller annet tidspunkt utgjør mer enn 10 % av tilsatt mengde aktivt stoff i hydrolyseundersøkelsen, med 

mindre tilstrekkelige opplysninger om stoffenes nedbryting er tilgjengelig fra forsøk foretatt med det aktive 

stoffet. Ytterligere opplysninger om hydrolyse av nedbrytingsprodukter er ikke påkrevd dersom de anses å 

være stabile i vann. 

 Fo rsøksv i l kår  

Hydrolysehastigheten for pH 4, 7 og 9 under sterile, lysfrie forhold ved 20 °C eller 25 °C skal bestemmes 

og rapporteres. For aktive stoffer som er stabile, eller har lav hydrolysehastighet ved 20-25 °C, skal 

hastigheten fastsettes ved 50 °C, eller en annen temperatur over 50 °C. Dersom nedbryting observeres ved 

temperatur på 50 °C eller høyere, skal nedbrytingshastigheten ved minst tre andre temperaturer bestemmes, 

og det skal tegnes et Arrhenius-diagram for å gjøre det mulig å anslå hydrolysehastigheten ved 20 °C og 

25 °C. Hydrolyseproduktenes identitet og de observerte hastighetskonstantene skal rapporteres. De anslåtte 

DegT50-verdiene skal rapporteres for 20 °C eller 25 °C.  
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7.2.1.2. Direkte  fo tok jemi sk  nedbryt ing  

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

For bestanddeler med en molar (dekadisk) absorpsjonskoeffisient (ε) > 10 L × mol–1 × cm–1 ved en 

bølgelengde på (λ) ≥ 295 nm skal direkte fotolyse av rensede aktive stoffer bestemmes og rapporteres, med 

mindre søkeren kan vise at forurensning av overflatevann ikke vil forekomme. 

Undersøkelser av direkte fotokjemisk nedbryting skal også foretas for metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter som på eller annet tidspunkt utgjør mer enn 10 % av tilsatt mengde aktivt stoff, med 

mindre tilstrekkelige opplysninger om stoffenes nedbryting er tilgjengelig fra forsøk foretatt med det aktive 

stoffet. 

Ytterligere opplysninger om fotolyse av nedbrytingsprodukter er ikke påkrevd dersom de anses å være 

stabile under fotolysevilkår. 

 Fo rsøksv i l kår  

Direkte fotolyse i renset (for eksempel destillert), bufret vann ved hjelp av kunstig lys under sterile forhold, 

om nødvendig ved hjelp av et oppløsende stoff, skal bestemmes og rapporteres. I den innledende teoretiske 

fasen skal den høyest mulige fotolysehastighet anslås på grunnlag av det aktive stoffets molare 

ekstinksjonskoeffisient. Dersom fotolyse anses som en potensielt betydelig nedbrytingsvei, skal det foretas 

fotolyseforsøk for å bestemme doseintervall (trinn 2). Bestemmelse av kvanteutbyttet og direkte 

fotolysevei/-hastighet (trinn 3 og 4) skal foretas for aktive stoffer dersom trinn 2 tyder på betydelig fotolyse. 

Identiteten til nedbrytingsproduktene som er dannet og som på et eller annet tidspunkt under undersøkelsen 

utgjør mer enn 10 % av det anvendte forsøksstoffet, en massebalanse som tilsvarer minst 90 % av den 

anvendte radioaktiviteten samt den fotokjemiske halveringstiden (DT 50) skal rapporteres. 

7.2.1.3. Ind irek te  fo tok jemisk  nedbryt ing  

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Undersøkelser av indirekte fotokjemisk nedbryting kan framlegges dersom andre tilgjengelige data tyder på 

at nedbrytingsvei og -hastighet i vannfasen kan bli betydelig påvirket av indirekte fotokjemisk nedbryting. 

 Fo rsøksv i l kår  

Undersøkelsene skal foretas i et vannsystem som inneholder organiske (humusstoffer) og uorganiske 

(salter) bestanddeler i en sammensetning som er typisk for naturlig overflatevann. 

7.2.2. Biologisk nedbrytingshastighet og nedbrytingsvei i systemer i vann 

7.2.2.1. «God biologisk nedbrytbarhet» 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Forsøket for «god biologisk nedbrytbarhet» skal foretas. Dersom det ikke framlegges et slikt forsøk, skal 

det aktive stoffet uten videre anses som ikke lett biologisk nedbrytbart. 

7.2.2.2. Aerob  minera l i se r ing  i  overf la tevann  

De data og opplysninger som er framlagt, skal sammen med andre relevante opplysninger og relevant 

informasjon være tilstrekkelig til å: 

a)  identifisere, dersom det er mulig, forekomsten av enkeltbestanddeler som på eller annet tidspunkt 

utgjør mer enn 10 % av tilsatt mengde aktivt stoff, herunder ikke-ekstraherbare restmengder, 

b)  identifisere, dersom det er om mulig, forekomsten av enkeltbestanddeler som ved minst to påfølgende 

målinger utgjør mer enn 5 % av tilsatt mengde aktivt stoff, 

c)  identifisere, dersom det er mulig, enkeltbestanddeler (> 5 %) som ved avslutningen av undersøkelsen 

ennå ikke har nådd høyeste konsentrasjon, 

d)  identifisere eller beskrive andre enkeltbestanddeler, dersom det er mulig, 

e)  fastsette det relative forholdet mellom bestanddelene (massebalanse), dersom det er relevant, og 

f)  kunne bestemme, dersom det er relevant, de potensielt skadelige restmengdene i sedimentet som arter 

utenfor målgruppen er eller kan bli eksponert for.  
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 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Undersøkelser av aerobisk mineralisering i overflatevann skal framlegges med mindre søkeren kan vise at 

kontaminering av åpent vann (ferskvann, vann i elvemunninger og havvann) ikke vil forekomme. 

 Fo rsøksv i l kår  

Nedbrytingshastighet og nedbrytingsvei eller -veier skal rapporteres for enten et «pelagisk» forsøkssystem 

eller for et system med «suspendert sediment». Ytterligere forsøkssystemer som er forskjellige med hensyn 

til innholdet av organisk karbon, tekstur og pH skal brukes, dersom det er relevant. 

De oppnådde resultatene skal presenteres i form av skjematiske tegninger som viser de aktuelle veiene, og i 

form av oversikter som viser fordelingen av radioaktivt merket materiale i vann, og dersom det er relevant, i 

sediment som funksjon av tiden mellom: 

a)  aktivt stoff, 

b)  CO2, 

c)  andre flyktige forbindelser enn CO2 og 

d)  individuelle identifiserte omdanningsprodukter. 

Undersøkelsens varighet skal ikke overstige 60 dager med mindre en halvkontinuerlig framgangsmåte med 

regelmessig fornyelse av forsøkssuspensjonen anvendes. Varigheten av partiforsøket kan imidlertid 

forlenges til høyst 90 dager dersom nedbrytingen av forsøksstoffet har startet i løpet av de første 60 dagene. 

7.2.2.3. Undersøkel se  av  vann/sed iment  

Opplysningene som er framlagt skal, sammen med annen relevant informasjon, være tilstrekkelig til å: 

a)  identifisere forekomsten av enkeltbestanddeler som på et eller annet tidspunkt utgjør mer enn 10 % av 

tilsatt mengde aktivt stoff, herunder ikke-ekstraherbare restmengder, dersom det er mulig, 

b)  identifisere, dersom det er mulig, forekomsten av enkeltbestanddeler som ved minst to påfølgende 

målinger utgjør mer enn 5 % av tilsatt mengde aktivt stoff, 

c)  identifisere, dersom det er mulig, enkeltbestanddeler (> 5 %) som ved avslutningen av undersøkelsen 

ennå ikke har nådd høyeste konsentrasjon, 

d)  identifisere eller beskrive, dersom det er mulig, forekomsten av andre enkeltbestanddeler, 

e)  fastsette det relative forholdet mellom bestanddelene (massebalanse), og 

f)  kunne bestemme de potensielt skadelige restmengdene i sedimentet som arter utenfor målgruppen er 

eller kan bli eksponert for. 

Når det vises til ikke-ekstraherbare restmengder skal disse defineres som kjemiske stoffer som stammer fra 

aktive stoffer som er brukt i samsvar med god landbrukspraksis, og som ikke kan ekstraheres med metoder 

som ikke betydelig endrer nevnte restmengders kjemiske egenskaper eller sedimentmatrisens egenskaper. 

Disse ikke-ekstraherbare restmengdene anses ikke å omfatte fragmenter som er oppstått ved stoffskifteveier 

som fører til naturlige stoffer. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Det skal rapporteres om undersøkelsen av vann/sediment, med mindre søkeren kan vise at forurensning av 

overflatevann ikke vil forekomme. 

 Fo rsøksv i l kår  

Det skal rapporteres om nedbrytingsveien eller -veiene for to vann/sedimentsystemer. De to valgte sedimen-

tene skal være forskjellige med hensyn til innholdet av organisk karbon og tekstur, og dersom det er 

relevant, med hensyn til pH. 

De oppnådde resultatene skal presenteres i form av skjematiske tegninger som viser de aktuelle veiene, og i 

form av oversikter som viser fordelingen av radioaktivt merket materiale i vann og sediment som funksjon 

av tiden mellom: 

a)  aktivt stoff, 

b)  CO2, 

c)  andre flyktige forbindelser enn CO2, 

d)  individuelle identifiserte omdanningsprodukter, 

e)  ekstraherbare stoffer som ikke er identifisert, og 

f)  ikke-ekstraherbare restmengder i sedimentet.  
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Undersøkelsens varighet skal være minst 100 dager. Dersom det er nødvendig for å fastsette ned-

brytingsveien og fordelingsmønsteret i vann/sediment for det aktive stoffet samt stoffets metabolitter, 

nedbrytings- og reaksjonsprodukter, skal undersøkelsen ha lengre varighet. Dersom mer enn 90 % av det 

aktive stoffet er brutt ned før perioden på 100 dager er utløpt, kan forsøket ha kortere varighet. 

Nedbrytingsmønsteret til potensielt relevante metabolitter som forekommer i vann/sedimentundersøkelsen, 

skal fastsettes ved enten forlengelse av undersøkelsen for det aktive stoffet, eller ved at de foretas en egen 

undersøkelse for potensielt relevante metabolitter. 

7.2.2.4. Undersøkel se  av  vann/sed iment  under  påv irkn ing  av  lys  

De samme generelle bestemmelsene som fastsatt i nr. 7.2.2.3 får anvendelse. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Dersom fotokjemisk nedbryting er av betydning, kan det framlegges en undersøkelse av vann/sediment 

under påvirkning av regulert lys/mørke. 

 Fo rsøksv i l kår  

Typen undersøkelse og vilkårene for undersøkelsen skal drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

7.2.3. Nedbryting i den mettede sonen 

Typen undersøkelse og vilkårene for undersøkelsen skal drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

7.3. Skjebne og atferd i luft 

7.3.1. Nedbrytingsvei og nedbrytingshastighet i luft 

Det rensede aktive stoffets damptrykk skal rapporteres, som fastsatt i nr. 2.2. Et anslag over halveringstiden 

i den øvre del av atmosfæren for det aktive stoffet og eventuelle flyktige metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter, dannet i jord eller naturlige vannsystemer, skal foretas og framlegges. 

Anslag over det aktive stoffets halveringstid i den øvre del av atmosfæren på grunnlag av overvåkingsdata 

skal også foretas, dersom overvåkingsdata som gjør dette mulig, er tilgjengelige. 

7.3.2. Transport gjennom luften 

Typen undersøkelse og vilkårene for undersøkelsen skal drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Dersom terskelen for fordamping, Vp = 10–5 Pa (plante) eller 10–4 Pa (jord) ved en temperatur på 20 °C 

overskrides, og (avdrifts-) reduserende tiltak er påkrevd, kan det framlegges data fra forsøk under 

inneslutningsvilkår. 

Dersom det er nødvendig, kan det framlegges forsøk for bestemmelse av avsetning etter fordamping. 

Nasjonale vedkommende myndigheter skal rådspørres før det besluttes om disse opplysningene er 

nødvendige. 

7.3.3. Lokale og globale virkninger 

For stoffer som anvendes i store mengder, skal følgende virkninger tas i betraktning: 

— potensialet for global oppvarming (GWP), 

— potensialet for nedbryting av ozonlaget (OPD), 

— potensialet for fotokjemisk ozondannelse (POCP), 

— akkumulering i troposfæren, 

— potensialet for forsuring (AP), 

— potensialet for eutrofiering (EP). 

7.4. Definisjon av restmengde 

7.4.1. Definisjon av restmengde med henblikk på risikovurdering 

Den restmengdefinisjonen som er relevant for risikovurderingen for hver enkelt del av miljøet, skal slik 

fastsettes at den omfatter alle bestanddeler (aktivt stoff, metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter) 

som ble identifisert i samsvar med kriteriene nevnt i dette avsnitt.  
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Det skal tas hensyn til den kjemiske sammensetningen av restmengder som forekommer i jord, grunnvann, 

overflatevann (ferskvann, vann i elvemunninger og havvann), sediment og luft som følger av bruk eller 

foreslått bruk av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet. 

7.4.2. Definisjon av restmengde for overvåking 

Restmengden for overvåking skal slik defineres at den omfatter de bestanddelene fra definisjonen av 

restmengden med henblikk på risikovurdering som anses som relevante ved vurderingen av resultatene av 

nevnte forsøk, idet det tas hensyn til resultatene av toksikologiske og økotoksikologiske forsøk. 

7.5. Overvåkingsdata 

Tilgjengelige overvåkingsdata om det aktive stoffets skjebne og atferd og relevante metabolitter, 

nedbrytnings- og reaksjonsprodukter i jord, grunnvann, overflatevann, sediment og luft skal rapporteres. 

AVSNITT 8 

Økotoksikologiske undersøkelser 

Innledning 

1.  Alle tilgjengelige biologiske data og opplysninger som er relevante for vurderingen av det aktive stoffets 

økotoksikologiske profil, skal rapporteres. Dette skal omfatte alle potensielle skadevirkninger som påvises 

ved rutinemessige økotoksikologiske undersøkelser. Tilleggsundersøkelser som er nødvendige for å 

undersøke de mekanismene som sannsynligvis er involvert og vurdere betydningen av disse virkningene, 

skal foretas og rapporteres dersom nasjonale vedkommende myndigheter ber om det. 

2.  Den økotoksikologiske vurderingen skal bygge på risikoen som det foreslåtte aktive stoffet utgjør for 

organismer utenfor målgruppen når det brukes i et plantevernmiddel. Ved gjennomføring av risikovur-

deringen skal giftighet sammenlignes med eksponering. Den generelle betegnelsen for resultatet av en slik 

sammenligning er «risikokvotient», eller «RQ». Det gjøres oppmerksom på at RQ kan uttrykkes på flere 

måter, for eksempel som forholdet mellom giftighet og eksponering (TER), og som en farekvotient (HQ). 

Søkeren skal ta hensyn til opplysningene i avsnitt 2, 5, 6, 7 og 8. 

3.  Det kan bli nødvendig å foreta egne undersøkelser for metabolitter, nedbrytings- eller reaksjonsprodukter 

som stammer fra det aktive stoffet dersom organismer utenfor målgruppen kan bli eksponert, og 

virkningene ikke kan vurderes ved hjelp av de foreliggende resultatene for det aktive stoffet. Før slik 

undersøkelser foretas, skal søkeren ta hensyn til opplysningene i avsnitt 5, 6 og 7. 

 De undersøkelser som er foretatt, skal gjøre det mulig å beskrive metabolittene, nedbrytings- og 

reaksjonsproduktene som betydelige eller ikke, og gjenspeile arten og omfanget av de virkningene som 

sannsynligvis vil oppstå. 

4.  For visse typer undersøkelser kan det være mer hensiktsmessig å bruke et representativt plantevernmiddel 

istedenfor det aktive stoffet slik det er produsert, for eksempel ved forsøk med leddyr utenfor målgruppen, 

bier, reproduksjon hos meitemarker, mikroflora i jord og landplanter utenfor målgruppen. For visse typer 

plantevernmidler (f.eks. kapselsuspensjoner) er det mer hensiktsmessig å undersøke plantevernmiddelet enn 

det aktive stoffet dersom de aktuelle organismene vil bli eksponert for plantevernmiddelet. For 

plantevernmidler der det aktive stoffet alltid er beregnet brukt sammen med et beskyttende middel og/eller 

synergist og/eller i kombinasjon med andre aktive stoffer, skal det brukes plantevernmidler som inneholder 

disse tilleggsstoffene. 

5.  Det skal tas hensyn til det aktive stoffets mulige virkning på det biologiske mangfoldet og økosystemet, 

herunder potensielle indirekte virkninger gjennom endringer i næringskjeden. 

6.  For retningslinjer som gir mulighet for at undersøkelsen utformes for å bestemme en effektiv konsentrasjon 

(ECx), skal undersøkelsen foretas for å bestemme EC10, EC20 og EC50, når det kreves, sammen med 

tilsvarende 95 %-konfidensintervaller. Dersom det brukes en ECx-metode, skal en konsentrasjon uten 

observert virkning (NOEC) uansett bestemmes. 

 Eksisterende godkjente undersøkelser som er utformet for å framskaffe NOEC-verdi, skal ikke gjentas. Det 

skal foretas en vurdering av NOEC-verdiens statistiske gyldighet, utledet av nevnte undersøkelser. 

7.  Ved utarbeidingen av et forslag til miljøkvalitetsstandarder (EQS) skal alle data om giftighet i vann brukes 

(årlig gjennomsnitt EQS: AA-EQS, høyeste tillatte konsentrasjon EQS: MAC-EQS). Metoden for å 

bestemme disse endepunktene er beskrevet i «Tekniske retningslinjer for utleding av miljøkvalitets-

standarder(1)» utarbeidet i forbindelse med Europaparlamentets og Rådets rammedirektiv 2000/60/EF om 

vann(2).  

  

(1) De europeiske fellesskap (2011)-publikasjon: ISBN 978-92-79-16228-2. 

(2) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. 
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8.  For å gjøre det lettere å vurdere de oppnådde forsøksresultatene, herunder anslag over iboende giftighet og 

faktorene som påvirker giftighet, skal den samme stammen (eller registrerte opprinnelse) for hver av de 

relevante artene brukes i de ulike angitte giftighetsforsøkene, dersom det er mulig. 

9.  Undersøkelser på høyere nivå skal utformes, og data skal analyseres ved hjelp av egnede statistiske 

metoder. De statistiske metodene skal beskrives med alle detaljer. Dersom det er hensiktsmessig og 

nødvendig, skal undersøkelser på høyere nivå underbygges av en kjemisk analyse for å kontrollere at 

eksponeringen som har skjedd, har vært på et hensiktsmessig nivå. 

10.  I påvente av validering og vedtakelse av nye undersøkelser og en ny ordning for risikovurdering, skal 

eksisterende protokoller brukes for å undersøke den akutte og kroniske risikoen for bier, herunder risikoene 

som gjelder kolonienes overlevelse og utvikling, og for å identifisere og måle relevante subletale virkninger 

i risikovurderingen. 

8.1. Virkninger på fugler og andre landvirveldyr 

For alle fôringsundersøkelser på fugler og pattedyr skal gjennomsnittlig oppnådd dose rapporteres, og 

omfatte dosen i mg stoff/kilo kroppsvekt dersom det er mulig. Dersom tilførsel skjer gjennom fôret, skal det 

aktive stoffet fordeles jevnt i fôret. 

8.1.1. Virkninger på fugler 

8.1.1.1. Akut t  o ra l  gi f t i gh et  for  fu g ler  

Det aktive stoffets akutte orale giftighet for fugler skal bestemmes. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Det aktive stoffets virkninger på fugler skal undersøkes, unntatt når stoffet er en del av plantevernmidler 

hvis bruk f.eks. i lukkede rom eller ved sårbehandling innebærer at fugler ikke vil bli eksponert verken 

direkte eller indirekte. 

 Fo rsøksv i l kår  

Det skal framlegges en undersøkelse som fastsetter det aktive stoffets akutte orale giftighet (LD50). Dersom 

det er mulig skal undersøkelsen foretas på en vaktelart (japansk vaktel (Coturnix coturnix japonica) eller 

nordkrattvaktel (Colinus virginianus)), ettersom disse artene sjelden gulper opp fôret. Undersøkelsen skal, 

dersom det er mulig, gi LD50-verdier. Det skal rapporteres om dødelig terskeldose, tidsforløp for respons og 

restitusjon, LD10 og LD20 samt verdien for dose uten observert virkning (NOEL) og makroskopiske 

patologiske funn. Dersom LD10 og LD20 ikke kan anslås, skal det gis en begrunnelse. Utformingen av 

undersøkelsen skal være optimalisert for å oppnå en nøyaktig LD50. 

Den største dosen som brukes i forsøk, skal ikke overstige 2 000 mg stoff/kg kroppsvekt, større doser kan 

imidlertid være påkrevd, avhengig av hvilke eksponeringsnivåer som forventes i felt etter tilsiktet bruk av 

forbindelsen. 

8.1.1.2. Kor t t id sgi f t i gh et  for  fu g ler  gjenn om maten  

Det skal framlegges en undersøkelse som fastsetter korttidsgiftigheten gjennom maten. I nevnte 

undersøkelse skal det rapporteres om LC50-verdier, laveste dødelige konsentrasjon (LLC), dersom det er 

mulig, NOEC-verdier, tidsforløp for respons og restitusjon og patologiske funn. LC50 og NOEC-verdier skal 

omregnes til daglig dose gjennom fôret (LD50) uttrykt i mg stoff/kg kroppsvekt per dag og NOEL-verdi 

uttrykt i mg stoff/kg kroppsvekt per dag. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

En undersøkelse av det aktive stoffets giftighet for fugler gjennom maten (fem døgn) skal bare kreves 

dersom virkemåte eller resultater av undersøkelser hos pattedyr tyder på at LD50 målt i undersøkelsen av 

korttidsgiftighet gjennom fôret kan være lavere enn LD50, på grunnlag av en undersøkelse av akutt oral 

giftighet. Korttidsundersøkelsen av giftighet gjennom maten skal ikke foretas for noe annet formål enn å 

fastsette iboende giftighet ved eksponering gjennom maten, med mindre det gis en begrunnelse for at en slik 

undersøkelse er nødvendig. 

 Fo rsøksv i l kår  

Forsøksarten skal være den samme som den som undersøkes i henhold til nr. 8.1.1.1. 

8.1.1.3. Subk ronisk  gi f t igh et  og rep roduksjonstoksi s i t et  for  fu g ler  

Det skal framlegges en undersøkelse som fastsetter stoffets subkroniske giftighet og reproduksjonstoksisitet 

for fugler. Det skal rapporteres om EC10 og EC20. Dersom de ikke kan anslås, skal det gis en begrunnelse 

sammen med NOEC uttrykt i mg stoff per kroppsvekt per dag.  
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 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Det aktive stoffets subkroniske giftighet og reproduksjonstoksisitet for fugler skal undersøkes, med mindre 

søkeren kan vise at det er usannsynlig at voksne individer eller rugeplasser i hekkesesongen vil bli 

eksponert. En slik begrunnelse skal underbygges av opplysninger som viser at det ikke vil forekomme 

eksponering eller forsinkede virkninger i løpet av hekkesesongen. 

 Fo rsøksv i l kår  

Undersøkelsen skal foretas på den samme arten som undersøkes i henhold til nr. 8.1.1.1. 

8.1.2. Virkning på andre landvirveldyr enn fugler 

Følgende opplysninger skal utledes av vurderingen av giftighet for pattedyr på grunnlag av undersøkelsene 

nevnt i avsnitt 5. 

8.1.2.1. Akut t  o ra l  gi f t i gh et  for  pa t t edyr  

Det aktive stoffets akutte orale giftighet for pattedyr skal bestemmes, og LD50 uttrykkes i mg 

stoff/kroppsvekt per dag. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Det aktive stoffets virkninger på pattedyr skal undersøkes, unntatt når stoffet er en del av plantevernmidler 

hvis bruk f.eks. i lukkede rom eller ved sårbehandling innebærer at pattedyr ikke vil bli eksponert verken 

direkte eller indirekte. 

8.1.2.2. Lan gt idsgi f t i gh et  og rep roduksjon stok sis i t et  fo r  pa t t ed yr  

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Det aktive stoffets reproduksjonstoksisitet for pattedyr skal undersøkes, med mindre søkeren framlegger 

dokumentasjon som viser at det er usannsynlig at voksne individer vil bli eksponert i paringstiden. En slik 

begrunnelse skal underbygges av opplysninger som viser at det ikke vil forekomme eksponering eller 

forsinkede virkninger i løpet av paringstiden. 

Det toksikologiske langtidsendepunktet som er det mest følsomme økotoksikologisk relevante målet for 

pattedyr (NOAEL), uttrykt som mg stoff per kilogram kroppsvekt per dag, skal rapporteres. EC10 og EC20 

skal framlegges sammen med NOEC, uttrykt i mg stoff per kroppsvekt per dag. Dersom EC10 og EC20 ikke 

kan anslås, skal det gis en begrunnelse. 

8.1.3. Bioakkumulering av det aktive stoffet i byttedyr for fugler og pattedyr 

For aktive stoffer med en log Pow på > 3 skal det framlegges en risikovurdering for bioakkumulering av 

stoffet i byttedyr for fugler og pattedyr. 

8.1.4. Virkninger på viltlevende landvirveldyr (fugler, pattedyr, krypdyr og amfibier) 

Tilgjengelige og relevante data, herunder data fra allment tilgjengelig litteratur om det potensielt skadelige 

aktive stoffet, med hensyn til potensielle virkninger på fugler, pattedyr, krypdyr og amfibier (se nr. 8.2.3) 

skal framlegges og tas i betraktning ved risikovurderingen. 

8.1.5. Hormonforstyrrende egenskaper 

Det skal vurderes om det aktive stoffet er potensielt hormonforstyrrende i henhold til Unionens 

retningslinjer eller internasjonalt vedtatte retningslinjer. Dette kan gjøres med utgangspunkt i avsnittet om 

giftighet for pattedyr (se avsnitt 5). I tillegg skal andre tilgjengelige opplysninger om toksisitetsprofil og 

virkemåte tas i betraktning. Dersom vurderingen fører til at det aktive stoffet identifiseres som et potensielt 

hormonforstyrrende stoff, skal typen undersøkelse og vilkårene for undersøkelsen drøftes med nasjonale 

vedkommende myndigheter. 

8.2. Virkninger på vannorganismer 

Det skal framlegges rapporter fra undersøkelsene nevnt i nr. 8.2.1, 8.2.4 og 8.2.6 for hvert aktivt stoff, og de 

skal være underbygd med analysedata om stoffets konsentrasjoner i forsøksmediene. 

Dersom undersøkelser av giftighet i vann foretas med et tungt løselig stoff, kan grensekonsentrasjoner 

under 100 mg stoff/l godtas, utfelling av stoffet i forsøksmediet skal imidlertid unngås, og dersom det er 

hensiktsmessig, skal det brukes et oppløsende stoff, hjelpeløsemiddel eller dispergeringsmiddel. Forsøk 

med plantevernmiddelet kan kreves av nasjonale vedkommende myndigheter dersom det ikke forekommer 

noen biologiske virkninger ved det aktive stoffets grense for løselighet.  
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Endepunkter for toksisitet (som LC50, EC10, EC20 og EC50 og NOEC) skal beregnes på grunnlag av 

nominelle eller målte gjennomsnittlige/innledende konsentrasjoner. 

8.2.1. Akutt giftighet for fisk 

Det skal framlegges en undersøkelse av akutt giftighet for fisk (LC50) og nærmere opplysninger om 

observerte virkninger. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Det skal foretas et forsøk med regnbueørret (Oncorhynchus mykiss). 

 Forsøk svi lkår  

Det aktive stoffets akutte giftighet for fisk skal bestemmes. For å minimalisere forsøk med fisk, skal det 

vurderes å benytte en terskelmetode når det gjelder forsøk med akutt giftighet for fisk. Det skal foretas et 

grenseforsøk for akutt giftighet for fisk med 100 mg stoff/l eller med en hensiktsmessig konsentrasjon valgt 

fra endepunkter for vannmiljø (8.2.4, 8.2.6 eller 8.2.7), etter vurdering av grenseverdien for eksponering. 

Dersom det påvises dødelighet i grenseforsøket med fisk, skal det kreves en dose-responsundersøkelse av 

akutt giftighet for fisk for å bestemme LC50 for bruk i risikovurderingen som foretas i samsvar med den 

relevante analysen av risikokvotient (se nr. 2 i innledningen til dette avsnitt). 

8.2.2. Langtidsgiftighet og kronisk giftighet for fisk 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Det skal framlegges en undersøkelse av langtidsgiftighet eller kronisk giftighet for fisk for alle aktive 

stoffer dersom eksponering av overflatevann er sannsynlig og stoffet anses å være stabilt i vann, det vil si at 

mindre enn 90 % av det opprinnelige stoffet er omdannet ved hydrolyse etter 24 timer (se nr. 7.2.1.1). I 

slike tilfeller skal det framlegges en undersøkelse av fisk på tidlige livsstadier. Det er imidlertid ikke 

nødvendig med en undersøkelse av fisk på tidlige livsstadier dersom det framlegges en undersøkelse av 

fiskens totale livssyklus. 

8.2.2.1. Forsøk  med gi f t i gh et  for  f i sk  på  t id l i ge l i vss tad i er  

En forsøk med giftighet for fisk på tidlige livsstadier skal bestemme virkningene på utvikling, vekst og 

atferd og gi nærmere opplysninger om observerte virkninger på fisk på tidlige livsstadier. EC10 og EC20 skal 

framlegges sammen med NOEC. Dersom EC10 og EC20 ikke kan anslås, skal det gis en begrunnelse. 

8.2.2.2. Und ersøkelse av f i sk en s  t ota le  l i vssyk lus  

En undersøkelse av fiskens totale livssyklus skal gi opplysninger om virkninger på foreldregenerasjonens 

reproduksjonsevne og avkommets levedyktighet. EC10 og EC20 skal framlegges sammen med NOEC. 

For aktive stoffer som ikke anses å være potensielt hormonforstyrrende, kan det være nødvendig med en 

undersøkelse av fiskens totale livssyklus avhengig av stoffets persistens og potensielle bioakkumulering. 

For aktive stoffer som oppfyller kartleggingskriteriene i et av kartleggingsforsøkene for fisk, eller for hvilke 

det finnes andre tegn på hormonforstyrrende egenskaper (se nr. 8.2.3), skal hensiktsmessige ytterligere 

endepunkter inkluderes i undersøkelsen og drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

 Fo rsøksv i l kår  

Undersøkelser skal utformes for å gjenspeile potensielle problemer påvist i forsøk på lavere nivåer, 

giftighetsundersøkelser for pattedyr og fugler og andre opplysninger. Forsøksvilkårene for eksponering skal 

velges ut fra dette, idet det tas hensyn til de foreslåtte doseringene. 

8.2.2.3. Bioakkumu lerin g i  f i sk  

Forsøket med bioakkumulering i fisk skal gi bioakkumuleringsfaktorer ved stabil tilstand, konstanter for 

opptaks- og rensehastighet, ufullstendig utskilling, metabolitter som dannes i fisk, og dersom de er 

tilgjengelige, opplysninger om organspesifikk akkumulering. 

Alle data skal framlegges med sannsynlighetsgrenser for hvert forsøksstoff. Bioakkumuleringsfaktorer skal 

uttrykkes som en funksjon av både samlet våtvekt og av lipidinnholdet i fisk. 

Ved behandling av dette punktet skal data framlagt i henhold til nr. 6.2.5 vurderes, dersom det er relevant.  
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 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Stoffets bioakkumulering skal vurderes når: 

— log Pow er større enn 3 (se nr. 2.7), eller det finnes andre indikasjoner på bioakkumulering, og 

— stoffet anses å være stabilt, det vil si at mindre enn 90 % av det opprinnelige stoffet er omdannet ved 

hydrolyse etter 24 timer (se nr. 7.2.1.1). 

8.2.3. Hormonforstyrrende egenskaper 

Det skal vurderes om det aktive stoffet er potensielt hormonforstyrrende i vannorganismer utenfor 

målgruppen i henhold til Unionens retningslinjer eller internasjonalt vedtatte retningslinjer. I tillegg skal 

andre tilgjengelige opplysninger om toksisitetsprofil og virkemåte tas i betraktning. Dersom vurderingen 

fører til at det aktive stoffet identifiseres som et potensielt hormonforstyrrende stoff, skal typen 

undersøkelse og vilkårene for undersøkelsene drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

8.2.4. Akutt giftighet for virvelløse vanndyr 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Akutt giftighet skal bestemmes for en Daphnia-art (fortrinnsvis Daphnia magna). For aktive stoffer som har 

virkning som insektmiddel eller viser aktivitet som et insektmiddel, skal ytterligere en art undersøkes, for 

eksempel Chironomid-larver eller Mysid-reker (Americamysis bahia). 

8.2.4.1. Akut t  gi f t i gh et  for  Daphnia  magna  

Det skal foretas et forsøk for det aktive stoffets akutte giftighet for Daphnia magna etter 24 og 48 timer, 

uttrykt som den gjennomsnittlige effektive konsentrasjonen for immobilisering (EC50), og dersom det er 

mulig, den høyeste konsentrasjonen som ikke forårsaker immobilisering. 

 Fo rsø ksv i l kå r  

Det skal foretas forsøk med konsentrasjoner opptil 100 mg stoff/l. Et grenseforsøk med 100 mg stoff/l kan 

foretas dersom resultatene av et forsøk med doseintervall tyder på at det ikke kan forventes noen virkning. 

8.2.4.2. Akut t  gi f t i gh et  for  yt t e r l i gere en  a r t  av vi rve l løse vannd yr  

Det skal foretas et forsøk for det aktive stoffets akutte giftighet for ytterligere en art av virvelløse vanndyr 

etter 24 og 48 timer, uttrykt som den effektive konsentrasjonen som fører til at halvparten av dyrene i en 

forsøksgruppe immobiliseres (EC50), og dersom det er mulig, den høyeste konsentrasjonen som ikke 

forårsaker immobilisering. 

 Fo rsøksv i l kår  

Forsøksvilkårene fastsatt i nr. 8.2.4.1 får anvendelse. 

8.2.5. Langtidsgiftighet og kronisk giftighet for virvelløse vanndyr 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Det skal framlegges en undersøkelse av langtidsgiftighet eller kronisk giftighet for virvelløse vanndyr for 

alle aktive stoffer dersom eksponering av overflatevann er sannsynlig og stoffet anses å være stabilt i vann, 

det vil si at mindre enn 90 % av det opprinnelige stoffet er omdannet ved hydrolyse etter 24 timer (se  

nr. 7.2.1.1). 

Det skal framlegges en undersøkelse av kronisk giftighet for en art av virvelløse vanndyr. Dersom det er 

foretatt forsøk for akutt giftighet for to arter virvelløse vanndyr, skal de akutte endepunktene tas i 

betraktning (se nr. 8.2.4) for å bestemme hvilke arter det er hensiktsmessig å undersøke i undersøkelsen av 

kronisk giftighet. 

Dersom det aktive stoffet er en vekstregulator for insekter, skal det foretas en ytterligere undersøkelse med 

bruk av relevante arter som ikke er krepsdyr, som Chironomus spp. 

8.2.5.1. Rep roduksjon stok sis i t et  og u tv ik lingstoksis i t et  fo r  Daphnia  magna  

Formålet med forsøket for reproduksjonstoksisitet og utviklingstoksisitet for Daphnia magna er å måle 

skadevirkninger som immobilisering og tap av reproduksjonsevne, og å framskaffe nærmere opplysninger 

om observerte virkninger. EC10 og EC20 skal framlegges sammen med NOEC. Dersom EC10 og EC20 ikke 

kan anslås, skal det gis en begrunnelse.  
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8.2.5.2. Rep roduksjon stok sis i t et  og  u tvik lingstoksis i t et  fo r  yt t e r l igere  en  a r t  av  vi rve l lø se 

vannd yr  

Formålet med forsøket med reproduksjonstoksisitet og utviklingstoksisitet for ytterligere en art av virvelløse 

vanndyr er å måle skadevirkninger som immobilisering og tap av reproduksjonsevne, og å framskaffe 

nærmere opplysninger om observerte virkninger. EC10 og EC20 skal framlegges sammen med NOEC. 

Dersom EC10 og EC20 ikke kan anslås, skal det gis en begrunnelse. 

8.2.5.3. Utvik lin g og k lekking  hos  Chi ronomus r ipar iu s  

Det aktive stoffet skal tilsettes vann som dekker sedimentet, og virkninger på overlevelse og utvikling hos 

Chironomus riparius, herunder virkninger på klekkingen av voksne individer, skal måles for å gi 

endepunkter for de stoffene som anses å ha en forstyrrende virkning på insektenes hudskiftehormoner eller 

å ha andre virkninger på insektenes vekst og utvikling. EC10 og EC20 skal framlegges sammen med NOEC. 

 Fo rsøksv i l kår  

Konsentrasjoner av aktive stoffer i vann som dekker sedimentet og sedimentet skal måles for å fastsette 

EC10, EC20 og NOEC. Det aktive stoffet skal måles tilstrekkelig ofte til at det er mulig å beregne 

endepunkter på grunnlag av nominelle og tidsveide gjennomsnittskonsentrasjoner. 

8.2.5.4. Organi smer som lever  i  s ed iment  

Dersom undersøkelser av et aktivt stoffs skjebne i miljøet tyder på eller gir grunn til å forutsi akkumulering 

av stoffet i vannsediment, skal det foretas en vurdering av virkningen på en organisme som lever i sediment. 

Den kroniske risikoen for Chironomus riparius eller Lumbriculus spp. skal bestemmes. Det kan brukes en 

egnet alternativ art til undersøkelsen, dersom anerkjente retningslinjer er til rådighet. Det aktive stoffet skal 

tilsettes enten vann- eller sedimentfasen i et vann/sedimentsystem, og i forsøket skal de viktigste 

eksponeringsveiene tas i betraktning. Det viktigste endepunktet fra undersøkelsen skal framlegges i form av 

mg stoff/kg tørt sediment og mg stoff/l vann, og EC10 og EC20 skal rapporteres sammen med NOEC. 

 Fo rsøksv i l kår  

Konsentrasjoner av det aktive stoffet i vann som dekker sedimentet og i sedimentet, skal måles for å 

fastsette EC10, EC20 og NOEC. 

8.2.6. Virkninger på algevekst 

 Forh old  d er  d et  k reves  und er søk elser  

Det skal foretas forsøk med én grønnalge (som Pseudokirchneriella subcapitata, synonym Selenastrum 

capricornutum). 

For aktive stoffer som har virkning som ugressmiddel, skal det foretas et forsøk med ytterligere en art fra en 

annen taksonomisk gruppe, som en kiselalge, for eksempel Navicula pelliculosa. 

EC10, EC20 og EC50 og tilsvarende NOEC-verdier skal framlegges. 

8.2.6.1. Vi rknin ger  på  vekst en  h os  grønna lger  

Det skal foretas et forsøk som fastsetter EC10, EC20 og EC50 for grønnalger og tilsvarende NOEC-verdier for 

algens veksthastighet og tilvekst, på grunnlag av målinger av biomasse eller variabler for erstatnings-

målinger. 

 Fo rsøksv i l kår  

Det skal foretas forsøk med konsentrasjoner opptil 100 mg stoff/l. Et grenseforsøk med 100 mg stoff/l kan 

foretas dersom resultatene av doseintervallforsøk tyder på at det ikke kan forventes noen virkning ved 

lavere konsentrasjoner. 

8.2.6.2. Vi rknin ger  på  vekst en  h os  yt te r l i gere  en  a lgea rt  

Det skal foretas et forsøk som fastsetter EC10, EC20 og EC50 for ytterligere en algeart og tilsvarende NOEC-

verdier for algens veksthastighet og tilvekst, på grunnlag av målinger av biomasse (eller variabler for 

erstatningsmålinger). 

 Fo rsøksv i l kår  

Forsøksvilkårene fastsatt i nr. 8.2.6.1 får anvendelse.  
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8.2.7. Virkninger på makrofytter som lever i vann 

Det skal foretas et forsøk som fastsetter EC10, EC20 og EC50 og tilsvarende NOEC-verdier for Lemna-artens 

veksthastighet og avling, på grunnlag av målinger av antall blader og minst én annen variabel for måling 

(tørrvekt, våtvekt eller bladareal). 

For andre arter makrofytter som lever i vann, skal et forsøk gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere 

virkningen på vannplanter, og gi EC10, EC20 og EC50 og tilsvarende NOEC-verdier på grunnlag av målinger 

av hensiktsmessige parametrer for biomasse. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Det skal foretas et laboratorieforsøk med Lemna-arter med ugressmidler og vekstregulerende midler og for 

stoffer der det er dokumentert, ved opplysninger framlagt i henhold til nr. 8.6 i del A i dette vedlegg eller nr. 

10.6 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 284/2013, at forsøksstoffet har virkning som et 

ugressmiddel. Nasjonale vedkommende myndigheter kan kreve ytterligere forsøk med andre makrofyttarter 

avhengig av stoffets virkemåte, eller dersom det finnes tydelige tegn på høyere giftighet for tofrøbladete 

(for eksempel auxinhemmere eller ugressmidler for bredbladede planter) eller andre enfrøbladete (for 

eksempel ugressmidler for gress) fra virkningsforsøk eller forsøk med landplanter utenfor målgruppen (se 

nr. 8.6 i del A i dette vedlegg og nr. 10.6 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 284/2013). 

Ytterligere forsøk med makrofyttarter i vann kan foretas med en tofrøbladet art, som Myriophyllum 

spicatum, Myriophyllum aquaticum eller med en enfrøbladet art, som vanngress, Glyceria maxima. Behovet 

for å foreta slike undersøkelser skal drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

 Forsøk svi lkår  

Det skal foretas forsøk med konsentrasjoner opptil 100 mg stoff/l. Et grenseforsøk med 100 mg stoff/l kan 

foretas dersom resultatene av et doseintervallforsøk tyder på at det ikke kan forventes noen virkning. 

8.2.8. Ytterligere forsøk med vannorganismer 

Ytterligere undersøkelser med vannorganismer kan foretas for å bestemme nærmere den identifiserte 

risikoen, og de skal gi tilstrekkelige opplysninger og data til å vurdere den potensielle virkningen for 

vannorganismer under feltforhold. 

Undersøkelsene kan foretas som forsøk med ytterligere en art, forsøk med endret eksponering, 

mikrokosmos-eller mesokosmosbaserte undersøkelser. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Behovet for å foreta slike undersøkelser skal drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

 Forsøk svi lkår  

Typen undersøkelse og vilkårene for undersøkelsen skal drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

8.3. Virkning på leddyr 

8.3.1. Virkninger på bier 

Virkningene på bier skal vurderes og risikoen skal beregnes, herunder risiko som følger av restmengder av 

det aktive stoffet eller stoffets metabolitter i nektar, pollen og vann, herunder guttasjonsvann. Det skal 

framlegges rapporter fra forsøkene nevnt i nr. 8.3.1.1, 8.3.1.2 og 8.3.1.3, med mindre plantevernmidler som 

inneholder det aktive stoffet, utelukkende er ment for bruk i situasjoner der det ikke er sannsynlig at bier 

eksponeres, som: 

a)  oppbevaring av næringsmidler i lukkede rom, 

b)  ikke-systemiske preparater til anvendelse på jord, unntatt granulater, 

c)  ikke-systemiske behandling ved dypping for vekster til utplanting og løker, 

d)  sårbehandling av busker og trær, 

e)  ikke-systemisk rottegift, 

f)  bruk i veksthus uten bier som bestøvere.  
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 Ved frøbeising skal det tas hensyn til risikoen ved avdrift av støv under radsåing av beiset frø. Når det 

gjelder granulater og sneglepelleter, skal det tas hensyn til risikoen ved avdrift av støv under anvendelsen. 

Dersom et aktivt stoff er systemisk og skal brukes på frø, løk, røtter, anvendes direkte på jorden, i 

vanningsvann eller anvendes direkte på eller inn i planten, for eksempel ved sprøyting eller innsprøyting i 

stengelen, skal risikoen for bier som trekker på nevnte planter, vurderes, herunder risikoen ved restmengder 

av plantevernmiddelet i nektar, pollen og vann, herunder guttasjonsvann. 

Dersom det er sannsynlig at bier vil eksponeres, skal det foretas forsøk med både akutt (oral og ved kontakt) 

og kronisk giftighet, herunder subletale virkninger. 

Dersom bier kan bli eksponert for restmengder i nektar, pollen eller vann som et resultat av det aktive 

stoffets systemiske egenskaper, og dersom den akutte orale giftigheten er < 100 μg/bie eller giftigheten for 

larver er betydelig, skal konsentrasjonene av restmengder i disse matrisene bestemmes, og 

risikovurderingen skal bygge på en sammenligning av relevante endepunkter og nevnte konsentrasjoner av 

restmengder. Dersom sammenligningen tyder på at eksponering for giftige mengder ikke kan utelukkes, 

skal virkningene undersøkes ved forsøk på høyere nivå. 

8.3.1.1. Akut t  gi f t i gh et  for  b ier  

Dersom det er sannsynlig at bier vil eksponeres, skal det foretas forsøk for toksisitet, både akutt oral 

toksisitet og kontakttoksisitet. 

8.3.1.1.1. Akut t  o ra l  toks i s i te t  

Det skal framlegges en undersøkelse for akutt oral toksisitet som fastsetter LD50-verdiene for akutt toksisitet 

og NOEC. Dersom subletale virkninger observeres, skal dette rapporteres. 

 Forsøksvilkår 

Forsøket skal foretas med det aktive stoffet. Resultatene skal uttrykkes i μg aktivt stoff/bie. 

8.3.1.1.2. Akut t  kontakt toks is i te t  

Det skal framlegges et forsøk for akutt kontakttoksisitet som fastsetter de akutte LD50-verdiene og NOEC. 

Dersom subletale virkninger observeres, skal dette rapporteres. 

 Forsøksvilkår 

Forsøket skal foretas med det aktive stoffet. Resultatene skal uttrykkes i μg aktivt stoff/bie. 

8.3.1.2. Kronisk  gi f t i gh et  for  b i er  

Det skal framlegges et forsøk for kronisk giftighet for bier som fastsetter kronisk oral EC10, EC20 og EC50 

samt NOEC. Dersom kronisk oral EC10, EC20 og EC50 ikke kan anslås, skal det gis en begrunnelse. Dersom 

subletale virkninger observeres, skal dette rapporteres. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Forsøket skal foretas dersom det er sannsynlig at bier vil bli eksponert. 

 Fo rsøksv i l kår  

Forsøket skal foretas med det aktive stoffet. Resultatene skal uttrykkes i μg aktivt stoff/bie. 

8.3.1.3. Vi rknin ger  på  honnin gbi ers  u tv ik ling  og andre l i vss tad i er  hos  h onningbi er  

Det skal foretas en undersøkelse med bilarver for å bestemme virkningene på honningbiers utvikling og 

larvenes aktivitet. Biyngelundersøkelsen skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere mulige risikoer ved 

det aktive stoffet for larver av honningbier. 

Undersøkelsen skal fastsette EC10, EC20 og EC50 for voksne bier, dersom det er mulig, og larver samt 

NOEC. Dersom EC10, EC20 og EC50 ikke kan anslås, skal det gis en begrunnelse. Dersom subletale 

virkninger observeres, skal dette rapporteres.  
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 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Forsøket skal foretas for aktive stoffer dersom det ikke kan utelukkes subletale virkninger på vekst eller 

utvikling, med mindre søkeren kan vise at honningbieyngel ikke vil kunne bli eksponert for det aktive 

stoffet. 

8.3.1.4. Sub leta le  vi rkn in ger  

Det kan bli nødvendig med forsøk for å undersøke subletale virkninger, som virkninger på atferd og 

reproduksjonen hos bier, og eventuelt hos bifolk. 

8.3.2. Virkninger på andre leddyr enn bier utenfor målgruppen 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Virkninger på leddyr utenfor målgruppen skal undersøkes for alle aktive stoffer, med mindre 

plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet, utelukkende brukes i situasjoner der leddyr utenfor 

målgruppen ikke eksponeres, som: 

— oppbevaring av næringsmidler i lukkede rom der eksponering er utelukket, 

— sårbehandling av busker og trær, 

— lukkede rom med rottegift. 

Forsøkene skal alltid foretas på to indikatorarter, parasittoiden Aphidius rhopalosiphi (Hymenoptera: 

Braconidae) som snylter på bladlus på korn, og rovmidden Typhlodromus pyri (Acari: Phytoseiidae). 

Innledende forsøk skal gjøres med bruk av glassplater, og dødelighet (og virkninger på reproduksjonen, 

dersom den vurderes) skal rapporteres. Forsøkene skal bestemme forholdet mellom dose og respons, og det 

skal rapporteres om endepunktene for LR50(1), ER50(2) og NOEC for vurdering av risikoen for disse artene, i 

samsvar med den relevante risikokvotientanalyse. Dersom det er tydelig at skadevirkninger kan forventes ut 

fra disse undersøkelsene, kan det bli nødvendig med undersøkelser på høyere nivå (se nr. 10.3 i del A i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 284/2013 for ytterligere detaljer). 

For aktive stoffer som mistenkes å ha en bestemt virkemåte (som å regulere veksten eller hemme 

næringsinntaket hos insekter), kan nasjonale vedkommende myndigheter kreve ytterligere undersøkelser 

som omfatter følsomme livsstadier, særskilte opptaksveier eller andre endringer. Valget av forsøksart skal 

begrunnes. 

8.3.2.1. Vi rknin ger  på  Aphid ius  rh opalosiph i  

Et forsøk skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere det aktive stoffets giftighet for Aphidius 

rhopalosiphi, uttrykt som LR50 og NOEC. 

 Fo rsøksv i l kår  

Innledende forsøk skal foretas med glassplater. 

8.3.2.2. Vi rknin ger  på  Typh lod romus  p yri  

Et forsøk skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere det aktive stoffets giftighet for Typhlodromus pyri, 

uttrykt som LR50 og NOEC. 

 Fo rsøksv i l kår  

Innledende forsøk skal foretas med glassplater. 

8.4. Virkninger på meso- og makrofauna utenfor målgruppen som lever i jord 

8.4.1. Meitemarker — subletale virkninger 

Forsøket skal gi opplysninger om virkninger på meitemarkens vekst, reproduksjon og atferd. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Dersom det aktive stoffet kan forurense jorda, skal subletale virkninger på meitemarker undersøkes.  

  

(1) Med LR50 menes «dødelig dose 50 %», det vil si den dose som fører til at halvparten av dyrene i en forsøksgruppe dør etter at 

forsøket har vart en angitt tid. 

(2) Med ER50 menes «virkningsdose 50 %», det vil si den dose som er nødvendig for å oppnå en virkning på halvparten av dyrene i 

en forsøksgruppe etter at forsøket har vart en angitt tid. 
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 Forsøk svi lkår  

Ved forsøkene skal forholdet mellom dose og respons bestemmes, og EC10, EC20 og NOEC skal gjøre det 

mulig å foreta risikovurderingen i samsvar med hensiktsmessig risikokvotientanalyse, idet det tas hensyn til 

sannsynlig eksponering, innholdet av organisk karbon (foc) i forsøksmediet og forsøksstoffets lipofile 

egenskaper (Kow). Forsøksstoffet skal blandes inn i jorda, slik at det oppnås homogen konsentrasjon i jorda. 

Forsøk med metabolitter fra nedbryting i jord behøver ikke foretas dersom analysedataene fra forsøket som 

foretas med morstoffet, tyder på at metabolitten forekommer i passende konsentrasjon og varighet. 

8.4.2. Virkninger på annen meso- og makrofauna enn meitemarker utenfor målgruppen som lever i jord 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Virkninger på andre jordorganismer enn meitemarker skal undersøkes for alle forsøksstoffer, unntatt i 

tilfeller der jordorganismer ikke eksponeres, som: 

a)  oppbevaring av næringsmidler i lukkede rom der eksponering er utelukket, 

b)  sårbehandling av busker og trær, 

c)  lukkede rom med rottegift. 

For plantevernmidler som sprøytes på bladverk kan nasjonale vedkommende myndigheter kreve at det 

framlegges data om Folsomia candida og Hypoaspis aculeifer. Dersom det finnes data om både Aphidius 

rhopalosiphi og Typhlodromus pyri, kan de brukes i en første risikovurdering. Dersom forsøkene i henhold 

til nr. 8.3.2 gir grunn til bekymring når det gjelder en av artene nevnt der, skal det framlegges data om både 

Folsomia candida og Hypoaspis aculeifer. 

Dersom det ikke finnes data om Aphidius rhopalosiphi og Typhlodromus pyri, skal dataene omhandlet i nr. 

8.4.2.1 framlegges. 

For plantevernmidler som anvendes direkte på jord som jordbehandlingsmidler, enten som sprøytemiddel 

eller i fast utforming, skal det foretas forsøk både med Folsomia candida og Hypoaspis aculeifer (se nr. 

8.4.2.1). 

8.4.2.1. Forsøk  på  ar t sn iv å  

Et forsøk skal gi tilstrekkelige opplysninger til at det kan foretas en vurdering av det aktive stoffets giftighet 

for Folsomia candida og Hypoaspis aculeifer, som er indikatorarter for virvelløse dyr som lever i jord. 

 Forsøksvilkår 

Ved forsøkene skal forholdet mellom dose og respons bestemmes, og EC10, EC20 og NOEC skal gjøre det 

mulig å foreta risikovurderingen i samsvar med hensiktsmessig risikokvotientanalyse, idet det tas hensyn til 

sannsynlig eksponering, innholdet av organisk karbon (foc) i forsøksmediet og forsøksstoffets lipofile 

egenskaper (Kow). Forsøksstoffet skal blandes inn i jorda, slik at det oppnås homogen konsentrasjon i jorda. 

Forsøk med metabolitter fra nedbryting i jord behøver ikke foretas dersom analysedataene fra forsøket som 

foretas med morstoffet, tyder på at metabolitten forekommer i passende konsentrasjon og varighet. 

8.5. Virkninger på nitrogenomdanning i jorda 

Et forsøk skal gi tilstrekkelige data til å vurdere de aktive stoffenes virkning på mikrobiell aktivitet i jorda, 

uttrykt som nitrogenomdanning. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Forsøket skal foretas dersom plantevernmiddelet som inneholder det aktive stoffet, anvendes på jord eller 

kan forurense jorda under normale bruksvilkår. For aktive stoffer som er beregnet på bruk i 

plantevernmidler for sterilisering av jord, skal undersøkelsene utformes med henblikk på måling av 

restitusjonshastighet etter behandling. 

 Forsøksvilkår 

Jordprøvene som benyttes, skal være prøver som nylig er tatt fra landbruksjord. De steder som jordprøvene 

hentes fra, skal ikke ha vært behandlet de siste to årene med et stoff som i vesentlig grad kan endre 

mangfoldet og omfanget av mikroorganismene som forekommer, annet enn rent midlertidig. 

8.6. Virkninger på høyerestående landplanter utenfor målgruppen 

8.6.1. Sammendrag av kartleggingsdata 

De framlagte opplysningene skal være tilstrekkelige til å gjøre det mulig å vurdere det aktive stoffets 

virkninger på planter utenfor målgruppen.  
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 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Kartleggingsdata skal gjøre det mulig å fastsette om forsøksstoffene har virkning som ugressmiddel eller 

vekstregulerende middel. Dataene skal omfatte forsøksresultater for minst seks plantearter fra seks 

forskjellige familier, både enfrøbladete og tofrøbladete. De konsentrasjoner og doseringer som det foretas 

forsøk med, skal være like eller høyere enn høyeste anbefalte dosering og enten med en dosering som 

simulerer bruksmønsteret under feltforhold, idet forsøkene foretas etter siste behandling, eller med en 

dosering som tilføres direkte og tar hensyn til akkumuleringen av restmengder etter flere anvendelser av 

plantevernmiddelet. Dersom kartleggingsundersøkelsene ikke dekker det angitte utvalget av arter eller de 

nødvendige konsentrasjoner og doser, skal det foretas forsøk som fastsatt i nr. 8.6.2. 

Det skal ikke brukes kartleggingsdata ved vurderingen av aktive stoffer som har virkning som ugressmiddel 

eller vekstregulerende middel. Nr. 8.6.2 får anvendelse. 

 Forsøk svi lkår  

Et sammendrag av tilgjengelige opplysninger fra forsøk brukt til å vurdere biologisk aktivitet og forsøk med 

doseintervall, positive og negative, som kan gi opplysninger om mulig virkning på andre planter utenfor 

målgruppen, skal framlegges, sammen med en vurdering av mulig virkning på plantearter utenfor 

målgruppen. 

Disse dataene skal utfylles med ytterligere opplysninger, i sammendrags form, om de virkninger på planter 

som er observert under feltforsøkene, det vil si undersøkelser med hensyn til virkning, restmengder, skjebne 

i miljøet og i økotoksikologiske feltundersøkelser. 

8.6.2. Forsøk med planter utenfor målgruppen 

Et forsøk skal gi det aktive stoffets ER50-verdier for planter utenfor målgruppen. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

For aktive stoffer som har virkning som ugressmiddel eller vekstregulerende middel, skal det framlegges 

konsentrasjon/respons-forsøk med vekstkraft og spiring for minst seks arter som representerer familier for 

hvilke det er påvist ugressregulerende eller plantevekstregulerende virkning. Dersom det ut fra virkemåte 

kan fastsettes klart at enten spiring eller vekstkraft er påvirket, skal bare den undersøkelsen som er relevant, 

foretas. 

Det er ikke påkrevd med data dersom eksponeringen er ubetydelig, for eksempel slik tilfellet er med 

rottegift, aktive stoffer brukt til sårbehandling eller frøbeising, eller dersom aktive stoffer brukes på lagrede 

produkter eller i veksthus, der eksponering er utelukket. 

 Forsøk svi lkår  

Det skal framlegges dose-respons-forsøk med et utvalg på seks til ti enfrøbladete og tofrøbladete plantearter 

som representerer så mange taksonomiske grupper som mulig. 

8.7. Virkninger på andre landorganismer (plante- og dyreliv) 

Alle tilgjengelige data om middelets virkninger på andre landorganismer skal framlegges. 

8.8. Virkninger på biologiske metoder for rensing av spillvann 

Et forsøk skal gi en indikasjon på det aktive stoffets potensielle virkning på biologiske systemer for rensing 

av spillvann. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Virkninger på biologiske metoder for rensing av spillvann skal rapporteres dersom bruk av 

plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet, kan forårsake skadevirkninger i anlegg for rensing av 

spillvann. 

8.9. Overvåkingsdata 

Tilgjengelige overvåkingsdata om det aktive stoffets skadevirkninger på organismer utenfor målgruppen 

skal rapporteres.  
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AVSNITT 9 

Litteraturopplysninger 

Det skal framlegges et sammendrag av alle relevante data fra vitenskapelig, fagfellevurdert og allment tilgjengelig 

litteratur om det aktive stoffet, metabolitter og nedbrytings- eller reaksjonsprodukter og plantevernmidler som 

inneholder det aktive stoffet. 

AVSNITT 10 

Klassifisering og merking 

Forslag til klassifisering og merking av det aktive stoffet i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 skal framlegges 

og begrunnes, og skal omfatte: 

— piktogrammer, 

— varselord, 

— faresetninger og 

— sikkerhetssetninger. 

DEL B 

MIKROORGANISMER, HERUNDER VIRUS 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 INNLEDNING 

1.  MIKROORGANISMENS IDENTITET 

1.1.  Søker 

1.2.  Produsent 

1.3.  Navn og artsbeskrivelse, karakterisering av stamme 

1.4.  Spesifikasjon av materiale som anvendes for produksjonen av preparater 

1.4.1.  Mikroorganismens innhold 
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 Innledning 

i) Aktive stoffer er definert i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 og omfatter kjemiske stoffer og 

mikroorganismer, herunder virus. 

 Denne delen angir datakrav for aktive stoffer som består av mikroorganismer, herunder virus. 

 Begrepet «mikroorganisme», slik det er definert i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, omfatter, men 

er ikke begrenset til, bakterier, sopp, protozer, viruser og viroider. 

ii) For alle mikroorganismer som det søkes om godkjenning for, bør all tilgjengelig relevant kunnskap og 

informasjon i litteraturen framlegges. 

 De viktigste og nyttigste opplysningene fås ved beskrivelse og identifisering av en mikroorganisme. Slike 

opplysninger finnes i avsnitt 1-3 (identitet, biologiske egenskaper og ytterligere opplysninger) som danner 

grunnlaget for en vurdering av virkninger på menneskers helse og miljøet. 

 Det kreves aktuelle data fra konvensjonelle toksikologiforsøk og/eller patologiforsøk med laboratoriedyr, 

med mindre søkeren kan godtgjøre, på grunnlag av tidligere opplysninger, at bruk av mikroorganismen 

under de planlagte bruksvilkårene ikke har noen skadelige virkninger på menneskers eller dyrs helse eller på 

grunnvannet eller uakseptable virkninger på miljøet. 

iii) I påvente av at særskilte retningslinjer er godkjent på internasjonalt plan, skal nødvendige opplysninger 

framskaffes ved hjelp av tilgjengelige retningslinjer for forsøk anerkjent av vedkommende myndighet (f.eks. 
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USEPAs retningslinjer)(1). Dersom det er hensiktsmessig bør retningslinjer for forsøk, som beskrevet i del A 

i dette vedlegg, tilpasses mikroorganismer. Forsøkene skal omfatte levedyktige og eventuelt ikke-

levedyktige mikroorganismer og et blindforsøk som kontroll. 

iv) Når det foretas forsøk, skal det gis en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av det anvendte materialet og dets 

urenheter, i samsvar med nr. 1.4. Materialet som brukes, skal følge den spesifikasjonen som vil bli brukt i 

produksjonen av preparatene som skal godkjennes. 

 Dersom det foretas undersøkelser med mikroorganismer som er produsert i laboratorium eller i et 

forsøksanlegg, skal undersøkelsene gjentas med bruk av mikroorganismer slik de er produsert, med mindre 

det kan godtgjøres at forsøksmaterialet som er benyttet, hovedsakelig er det samme med hensyn til forsøk og 

vurdering. 

v) Dersom mikroorganismen er genetisk modifisert, skal det framlegges en kopi av vurderingen av 

miljørisikoen, som fastsatt i artikkel 48 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

vi) Dersom det er relevant, skal dataene analyseres ved hjelp av egnede statistiske metoder. Alle detaljer om den 

statistiske analysen skal framlegges (f.eks. skal alle punktestimater oppgis med konfidensintervall, og 

nøyaktige p-verdier skal oppgis i stedet for opplysningen signifikant/ikke-signifikant). 

vii) Ved undersøkelser der doseringen skjer over en viss periode, skal mikroorganismene helst komme fra 

samme parti, dersom stabiliteten tillater dette. 

 Dersom undersøkelsene ikke foretas med et enkelt parti av mikroorganismen, skal likheten mellom de ulike 

partiene angis. 

 Dersom det brukes flere ulike doser i en undersøkelse, skal det rapporteres om forholdet mellom dose og 

skadevirkning. 

viii) Dersom det er kjent at plantevernvirkningen skyldes virkningen av restmengden av et toksin eller en 

metabolitt, eller dersom det kan forventes betydelige restmengder av toksiner/metabolitter som ikke er 

knyttet til virkningen av det aktive stoffet, skal det framlegges dokumentasjon for toksinet/metabolitten, i 

samsvar med kravene i del A i dette vedlegg. 

1.  MIKROORGANISMENS IDENTITET 

Identifiseringen og beskrivelsen av mikroorganismen gir de viktigste opplysningene og er avgjørende for 

beslutningstakingen. 

1.1. Søker 

Søkerens navn og adresse skal oppgis, i tillegg til navn, stilling, telefonnummer og faksnummer til en 

kontaktperson. 

Dersom søkeren i tillegg har et kontor, en agent eller en representant i den medlemsstaten der søknad om 

godkjenning framlegges, og dersom den ikke er den samme, i den medlemsstaten som er utpekt av 

Kommisjonen som rapporterende medlemsstat, skal navn på og adresse til det lokale kontoret, agenten eller 

representanten oppgis i tillegg til navn, stilling, telefonnummer og faksnummer til kontaktpersonen. 

1.2. Produsent 

Navn på og adresse til produsenten eller produsentene av mikroorganismen skal oppgis, i tillegg til navnet på 

og adressen til hvert anlegg der mikroorganismen produseres. Det skal oppgis et kontaktpunkt (fortrinnsvis 

et sentralt kontaktpunkt med navn, telefonnummer og faksnummer) som skal sørge for ajourføring av 

opplysninger og svare på spørsmål om produksjonsteknologi, prosesser og produktets kvalitet (herunder 

enkeltpartier, dersom det er relevant). Dersom det etter godkjenning av mikroorganismen skjer endringer i 

produsentens lokalisering eller i antallet produsenter, skal de påkrevde opplysninger oversendes 

Kommisjonen og medlemsstatene på nytt. 

1.3. Navn og artsbeskrivelse og karakterisering av stamme 

i) Mikroorganismen bør deponeres i en internasjonalt anerkjent kultursamling og tildeles et deponerings-

nummer sammen med nærmere angivelse av kultursamlingens beliggenhet. 

ii) Hver mikroorganisme som søknaden gjelder, skal identifiseres og navngis på artsnivå. Vitenskapelig 

navn og taksonomisk gruppering, det vil si familie, kjønn, arter, stamme, serotype, patovar eller andre 

betegnelser som er relevante for mikroorganismen, skal oppgis.   

  

(1) USEPA Microbial Pesticide Test Guidelines, OPPTS Series 885, februar 1996. 
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Det skal angis om mikroorganismen: 

— forekommer naturlig på artsnivå i det planlagte bruksområdet, 

— er en villtype, 

— er en spontan eller indusert mutant, 

— er modifisert ved bruk av teknikkene beskrevet i del 2 i vedlegg I A og I B til europaparlaments- 

og rådsforordning 2001/18/EF(*) 

I de to siste tilfellene skal alle kjente ulikheter mellom den modifiserte mikroorganismen og den ville 

foreldrestammen oppgis. 

iii) Beste tilgjengelige teknologi bør brukes til å identifisere og beskrive mikroorganismen på stammenivå. 

Det skal angis hvilke framgangsmåter for forsøk og kriterier for identifikasjon (f.eks. morfologi, 

biokjemi, serologi og molekylidentifikasjon) som er lagt til grunn. 

iv) Vanlig navn eller eventuelle alternative og utgåtte navn og kodenavn som er brukt under utviklingen, 

skal angis. 

v) Slektskap med kjente sykdomsframkallende stoffer skal angis. 

1.4. Spesifikasjon av materiale som benyttes til produksjon av preparater 

1.4.1. Mikroorganismens innhold 

Høyeste og laveste innhold av mikroorganismen i materialet som er brukt til produksjon av preparater skal 

rapporteres. Innholdet skal uttrykkes i egnede måleenheter, som antall aktive enheter per volum eller vekt, 

eller på enhver annen måte som er relevant for mikroorganismen. 

Dersom de framlagte opplysningene gjelder et forsøksanlegg, skal de påkrevde opplysningene framlegges på 

nytt for Kommisjonen og medlemsstatene når metodene og framgangsmåtene for produksjon i industriell 

målestokk er blitt stabile, og dersom endringer i produksjonen medfører endringer i renhetsspesifikasjonene. 

1.4.2. Identiteten til og innholdet av urenheter, tilsetningsstoffer og forurensende mikroorganismer 

Dersom det er mulig, er det ønskelig at plantevernmiddelet ikke inneholder forurensende stoffer (herunder 

forurensende mikroorganismer). Vedkommende myndighet skal med utgangspunkt i en risikovurdering 

fastsette nivået på og arten av akseptable forurensende stoffer. 

Dersom det er mulig og hensiktsmessig skal alle forurensende mikroorganismer identifieres og det høyeste 

innhold angis i den relevante enhet. Opplysninger om identitet skal framlegges dersom det er mulig, som 

angitt i nr. 1.3 i del B i dette vedlegg. 

Relevante metabolitter (dvs. slike som forventes å være potensielt skadelige for menneskers helse og/eller 

miljøet) som det er kjent at mikroorganismen danner, skal identifiseres og beskrives på mikroorganismens 

ulike stadier og vekstfaser (se nr. viii) i denne innledningen). 

Detaljerte opplysninger om alle bestanddeler, som kondensater, dyrkingsmedium osv., skal framlegges 

dersom det er relevant. 

Med hensyn til kjemiske urenheter som er relevante for menneskers helse og/eller miljøet, skal identitet og 

høyeste innhold, uttrykt på egnet måte, oppgis. 

Med hensyn til tilsetningsstoffer skal identiteten og innholdet i g/kg oppgis. 

Opplysningene om identiteten til kjemiske stoffer, som tilsetningsstoffer, skal framlegges slik det er angitt i 

nr. 1.10 i del A i dette vedlegg. 

1.4.3. Partienes analyseprofil 

Dersom det er relevant, skal de opplysningene som er angitt i nr. 1.11 i del A i dette vedlegg framlegges, 

uttrykt i en egnet enhet. 

2.  MIKROORGANISMENS BIOLOGISKE EGENSKAPER 

2.1. Mikroorganismens historie og dens bruksområder. Naturlig forekomst og geografisk fordeling 

Det skal angis hvor mye man vet om mikroorganismen, forstått som mengden relevant kunnskap om den. 

______________  

(*) EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1.  
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2.1.1. Historisk bakgrunn 

Mikroorganismens historiske bakgrunn og bruk (forsøk/forskningsprosjekter eller kommersiell bruk) skal 

framlegges. 

2.1.2. Opphav og naturlig forekomst 

Mikroorganismens geografiske utbredelse og plass i økosystemet (f.eks. vertsplante, vertsdyr eller jord som 

mikroorganismen ble isolert fra) skal oppgis. Isoleringsmetoden skal oppgis. Mikroorganismens naturlige 

forekomst i det relevante miljøet skal angis, om mulig på stammenivå. 

Dersom det gjelder en mutant eller en genetisk modifisert mikroorganisme, skal det framlegges detaljerte 

opplysninger om produksjonen av organismen og isolering, og om hvordan den klart kan skilles fra den ville 

foreldrestammen. 

2.2. Opplysninger om organismer i målgruppen 

2.2.1. Beskrivelse av organisme(r) i målgruppen 

Dersom det er relevant, skal det framlegges nærmere opplysninger om hvilke skadelige organismer 

mikroorganismen beskytter mot. 

2.2.2. Virkemåte 

Den viktigste virkemåten skal angis. I forbindelse med virkemåten skal det også angis dersom 

mikroorganismen produserer en gift som har restvirkning på organismen i målgruppen. I slike tilfeller skal 

giftens virkemåte beskrives. 

Dersom det er relevant, skal det gis opplysninger om infeksjonsstedet, hvordan inntrengingen i organismen i 

målgruppen skjer, og organismens mottakelige stadier. Det skal rapporteres om resultatene fra eventuelle 

forsøksrekker. 

Det skal angis hvordan mikroorganismen eller dens metabolitter (særlig toksiner) kan tas opp (f.eks. ved 

kontakt, mage-tarm eller innånding). Det skal også angis om mikroorganismen eller dens metabolitter 

translokeres i planter, og hvordan denne translokasjonen i så fall foregår. 

Ved sykdomsframkallende virkning på organismen i målgruppen skal infeksiøs dose (den dosen som er 

nødvendig for å forårsake en infeksjon med tilsiktet virkning på arten i målgruppen) og overførbarhet 

(mulighet for spredning av mikroorganismen i målpopulasjonen, men også fra en art i målgruppen til en 

annen (mål-)art) etter anvendelse under foreslåtte bruksforhold, angis. 

2.3. Grad av vertsspesifisitet og virkninger på andre arter enn den skadelige organismen i målgruppen 

Alle tilgjengelige opplysninger om virkningene på organismer utenfor målgruppen innenfor det området der 

mikroorganismen kan spres, skal framlegges. Forekomsten av organismer utenfor målgruppen som enten er 

nært beslektet med arten i målgruppen eller er særlig eksponert, skal angis. 

Det skal opplyses om eventuelle erfaringer med giftvirkningen av det aktive stoffet eller dets 

metabolittprodukter for mennesker eller dyr, om organismen er i stand til å kolonisere eller invadere 

mennesker eller dyr (herunder individer med nedsatt immunforsvar), og om den er sykdomsframkallende. 

Det skal opplyses om eventuelle erfaringer med det aktive stoffets eller dets produkters irriterende virkning 

på menneskers eller dyrs hud, øyne eller åndedrettsorganer, og om det er allergiframkallende ved hudkontakt 

eller innånding. 

2.4. Mikroorganismens utviklingsstadier/livssyklus 

Opplysninger om mikroorganismens livssyklus, beskrevet symbiose, parasittisme, konkurrenter, predatorer 

osv., herunder vertsorganismer samt virusvektorer, skal framlegges. 

Det skal opplyses om mikroorganismenes generasjonslengde og reproduksjonsform. 

Det skal framlegges opplysninger om forekomsten av hvilestadier og deres overlevelsestid samt virulens og 

infeksjonspotensial. 

Mikroorganismens potensial, i dens ulike utviklingsstadier etter utsetting, for å produsere metabolitter, 

herunder toksiner som er potensielt skadelige for menneskers helse og/eller miljøet, skal angis. 

2.5. Infeksjons-, sprednings- og koloniseringsevne 

Det skal gis opplysninger om mikroorganismens persistens og om dens livssyklus under typiske miljøforhold 

ved bruk. I tillegg skal det opplyses om mikroorganismen er særlig følsom for visse deler av miljøet (som 

UV-lys, jord, vann).  
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De miljøkrav som må være oppfylt (temperatur, pH, krav til næring osv.) for at mikroorganismen skal kunne 

overleve, reprodusere seg, kolonisere, forårsake skade (herunder på vev fra mennesker) og ha virkning, skal 

angis. Det skal angis om særskilte virulensfaktorer forekommer. 

Temperaturområdet innenfor hvilket mikroorganismen vokser, skal bestemmes, herunder laveste, høyeste og 

optimal temperatur. Disse opplysningene er av særlig verdi som utgangspunkt for undersøkelser av 

virkninger på menneskers helse (avsnitt 5). 

Det skal også angis hvordan faktorer som temperatur, UV-lys, pH og forekomsten av visse stoffer påvirker 

relevante toksiners stabilitet. 

Det skal framlegges opplysninger om mikroorganismens mulige spredningsveier (gjennom luft som 

støvpartikler eller aerosoler, med vertsorganismer som vektorer osv.) under miljøvilkår som er typiske for 

bruken. 

2.6. Slektskap med kjente stoffer som er sykdomsframkallende for planter, dyr eller mennesker 

Det skal angis om det finnes en eller flere arter av den slekten som den aktive og/eller eventuelt forurensende 

mikroorganismen tilhører som er kjent som sykdomsframkallende for mennesker, dyr, vekster eller andre 

arter utenfor målgruppen samt hvilken type sykdommer de forårsaker. Det skal også angis om det er mulig 

tydelig å skille den aktive mikroorganismen fra den sykdomsframkallende arten, og hvilke metoder som i så 

fall skal benyttes. 

2.7. Genetisk stabilitet og faktorer som påvirker den 

Dersom det er relevant, skal det framlegges opplysninger om genetisk stabilitet under miljøvilkår som er 

typiske for foreslått bruk (f.eks. mutasjonsfrekvensen for egenskaper knyttet til virkemåte eller opptak av 

genetisk materiale fra omgivelsene). 

Det skal også framlegges opplysninger om mikroorganismens evne til å overføre genetisk materiale til andre 

organismer samt dens evne til å være sykdomsframkallende for planter, dyr og mennesker. Dersom 

mikroorganismen har relevante, ytterligere genetiske egenskaper, skal stabiliteten til de kodete egenskapene 

angis. 

2.8. Opplysninger om danningen av metabolitter (særlig toksiner) 

Dersom andre stammer som tilhører samme art av mikroorganisme som stammen som det søkes om 

godkjenning for, er kjent for å danne metabolitter (særlig toksiner) med uakseptable virkninger på 

menneskers helse og/eller miljøet under eller etter anvendelse, skal det framlegges opplysninger om stoffets 

art og struktur, forekomst i og utenfor cellen, stabilitet og virkemåte (herunder ytre og indre faktorer hos 

mikroorganismen som er nødvendig for virkningen) i tillegg til stoffets virkning på mennesker, dyr eller 

andre arter utenfor målgruppen. 

Forholdene der mikroorganismen danner metabolitten(e) under, særlig når det gjelder toksin(er), skal 

beskrives. 

Alle tilgjengelige opplysninger skal gis om mekanismen som regulerer mikroorganismenes danning av 

metabolitten(e). 

Alle tilgjengelige opplysninger skal gis om hvilken påvirkning metabolittene som er dannet, har på 

mikroorganismens virkemåte. 

2.9. Antibiotika og andre antimikrobielle stoffer 

Mange mikroorganismer danner visse antibiotiske stoffer. Interferens med bruk av antibiotika i medisin eller 

veterinærmedisin skal unngås på alle trinn i utviklingen av mikrobielle plantevernmidler. 

Det skal framlegges opplysninger om mikroorganismens resistens mot eller følsomhet for antibiotika eller 

andre antimikrobielle stoffer, særlig stabiliteten til gener som koder for antibiotisk resistens, med mindre det 

kan dokumenteres at mikroorganismen ikke har noen skadelige virkninger på menneskers eller dyrs helse, 

eller at den ikke kan overføre sin resistens til antibiotika eller andre antimikrobielle stoffer. 

3.  YTTERLIGERE OPPLYSNINGER OM MIKROORGANISMEN 

 Innledning 

i) De framlagte opplysningene skal beskrive formålene med bruken av preparater som inneholder 

mikroorganismen samt dosering og metode for bruk eller foreslått bruk.  
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ii) De framlagte opplysningene skal spesifisere metodene og forholdsreglene som normalt skal følges ved 

håndtering, lagring og transport av mikroorganismen. 

iii) De undersøkelser, data og opplysninger som framlegges, skal godtgjøre at de foreslåtte tiltakene er 

egnet til bruk i nødssituasjoner. 

iv) De nevnte opplysningene og dataene er påkrevd for hver mikroorganisme, med mindre annet er angitt. 

3.1. Funksjon 

Den biologiske funksjonen skal angis som: 

— bakteriebekjempelse, 

— soppbekjempelse, 

— insektsbekjempelse, 

— middbekjempelse, 

— bløtdyrbekjempelse, 

— nematodebekjempelse, 

— ugressbekjempelse, 

— annet (skal spesifiseres). 

3.2. Planlagt bruksområde 

Bruksområde(r), eksisterende og foreslåtte, for preparater som inneholder mikroorganismen, skal angis som: 

— feltbruk, som jordbruk, hagebruk, skogbruk og vindyrking, 

— beskyttede vekster (f.eks. i veksthus), 

— grøntanlegg, 

— ugressbekjempelse utenfor dyrket mark, 

— privat hagebruk, 

— prydplanter, 

— lagrede produkter, 

— annet (gi nærmere opplysninger). 

3.3. Beskyttede eller behandlede vekster eller produkter 

Det skal framlegges detaljerte opplysninger om eksisterende og tilsiktet bruk med hensyn til hvilke vekster, 

vekstgrupper, planter eller planteprodukter som skal beskyttes. 

3.4. Produksjonsmetode og kvalitetskontroll 

Det skal framlegges fullstendige opplysninger om hvordan mikroorganismen produseres i bulk. 

Både produksjonsmetoden/-prosessen og produktet skal regelmessig kvalitetskontrolleres av søkeren. Særlig 

skal forekomst av spontane endringer i mikroorganismens viktige egenskaper og fravær/forekomst av 

vesentlige forurensende stoffer overvåkes. Kriteriene for kvalitetssikring av produksjonen skal framlegges. 

Metodene som brukes for å sikre et ensartet produkt, og forsøksmetodene som skal sikre mikroorganismens 

standardisering, vedlikehold og renhet, skal beskrives og spesifiseres (f.eks. HACCP). 

3.5. Opplysninger om forekomst eller mulig utvikling av resistens hos organismen/organismer i 

målgruppen. 

Alle tilgjengelige opplysninger om mulig forekomst eller utvikling av resistens eller kryssresistens hos 

organismen/organismer i målgruppen skal framlegges. Dersom det er mulig skal hensiktsmessige 

håndteringsstrategier beskrives. 

3.6. Metoder for å hindre tap av virulens i mikroorganismens grunnstamme 

Det skal framlegges metoder for å hindre tap av virulens i stamkulturer. 
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I tillegg skal eventuelle tilgjengelige metoder som kan forhindre at mikroorganismen mister sin virkning på 

målartene, beskrives. 

3.7. Anbefalte metoder og forholdsregler med hensyn til håndtering, lagring, transport eller brann 

Det skal framlegges et sikkerhetsdatablad i henhold til artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006 for hver 

mikroorganisme. 

3.8. Framgangsmåter for destruering eller dekontaminering 

Kontrollert forbrenning i et godkjent forbrenningsanlegg er i mange tilfeller den foretrukne eller eneste 

metoden for sikker disponering av mikroorganismer, forurensede materialer eller forurenset emballasje. 

Metoder for sikker disponering av mikroorganismen, eller om nødvendig, for å drepe den før disponering, og 

metoder for disponering av forurenset emballasje og forurensede materialer, skal beskrives i detalj. Det skal 

framlegges opplysninger om nevnte metoder for å dokumentere at de er virkningsfulle og sikre. 

3.9. Tiltak ved ulykker 

Det skal framlegges opplysninger om metoder for å uskadeliggjøre mikroorganismen i miljøet (f.eks. vann 

eller jord) ved ulykker. 

4.  ANALYSEMETODER 

 Innledning 

Bestemmelsene i dette avsnitt omfatter bare de analysemetodene som er påkrevd for kontroll og overvåking 

etter registrering. 

Overvåking etter godkjenning kan vurderes for alle sider av risikovurderingen. Dette er særlig tilfelle dersom 

(stammer av) mikroorganismer som ikke forekommer naturlig i det planlagte bruksområdet, vurderes for 

godkjenning. Søkeren skal framlegge en begrunnelse for valg av analysemetoder som er brukt for å 

framskaffe opplysninger i henhold til kravene i denne forordning eller for andre formål. Ved behov vil egne 

retningslinjer for slike metoder utarbeides på grunnlag av de samme kravene som benyttes i forbindelse med 

kontroll og overvåking etter registrering. 

Det skal framlegges beskrivelser av metodene, og de skal omfatte utstyr, materialer og forsøksvilkår. Det 

skal opplyses om internasjonalt anerkjente metoder som kan brukes. 

Metodene skal være så enkle og rimelige som praktisk mulig, og skal kunne gjennomføres med allment 

tilgjengelig utstyr. 

For metoder som brukes til å analysere mikroorganismer og deres restmengder, er opplysninger om 

spesifisitet, linearitet, nøyaktighet og repeterbarhet, som definert i nr. 4.1 og 4.2 i del A i dette vedlegg, også 

påkrevd. 

I forbindelse med dette avsnitt gjelder følgende definisjoner: 

Urenheter, metabolitter, 

relevante metabolitter, 

restmengder 

Som definert i forordning (EF) nr. 1107/2009 

Relevante urenheter Urenheter, i henhold til definisjonen over, som er potensielt skadelige for 

menneskers eller dyrs helse og/eller miljøet 

Følgende prøver skal framlegges på forespørsel: 

i) prøver av mikroorganismen slik den er produsert, 

ii) analysestandarder for relevante metabolitter (særlig toksiner) og alle andre bestanddeler som inngår i 

restmengdedefinisjonen, 

iii) prøver av referansestoffer for de relevante urenhetene, dersom de er tilgjengelige. 

4.1. Metoder for analyse av mikroorganismen slik den er produsert 

— Metoder for identifisering av mikroorganismen. 

— Metoder for å framskaffe opplysninger om mulige variabilitet hos grunnstamme/aktiv mikroorganisme. 
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— Metoder for å skille en mutant av mikroorganismen fra den ville foreldrestammen. 

— Metoder for å bestemme renheten hos den grunnstammen som partiene er framstilt fra, og metoder for å 

kontrollere denne renheten. 

— Metoder for å bestemme innholdet av mikroorganismer i det produserte materialet som brukes til 

produksjon av preparater, og metoder for å vise at forurensende mikroorganismer holdes på et 

tilfredsstillende nivå. 

— Metoder for å bestemme relevante urenheter i det produserte materialet. 

— Metoder for å kontrollere fravær av og mengdebestemme (med hensiktsmessige bestemmelsesgrenser) 

mulig forekomst av stoffer som er sykdomsframkallende for mennesker og pattedyr. 

— Metoder for å bestemme mikroorganismens lagringsstabilitet og holdbarhetstid, dersom det er 

hensiktsmessig. 

4.2. Metoder for å bestemme og mengdebestemme restmengder (levedyktige eller ikke-levedyktige) 

av: 

— de(n) aktive mikroorganismen(e) og 

— relevante metabolitter, (særlig toksiner), 

på og/eller i vekster, i næringsmidler og fôr, i vev og kroppsvæsker fra dyr og mennesker, i jord, i vann 

(herunder drikkevann, grunnvann og overflatevann) og i luft, dersom det er relevant. 

Metoder for analyse av mengden av eller aktiviteten til proteinholdige produkter skal også inkluderes, f.eks. 

ved forsøk med kulturer i eksponentiell fase og supernatanter fra kulturer i biologiske forsøk med dyreceller. 

5.  VIRKNINGER PÅ MENNESKERS HELSE 

 Innledning 

i) Tilgjengelige opplysninger som bygger på mikroorganismens egenskaper og tilsvarende organismer 

(avsnitt 1, 2 og 3), herunder helserapporter og medisinske rapporter, kan være tilstrekkelig til å avgjøre 

om mikroorganismen kan påvirke menneskers helse (smittefarlig virkning /sykdomsframkallende 

virkning /giftvirkning) eller ikke. 

ii) De framlagte opplysningene skal, sammen med opplysningene som er framlagt for et eller flere 

preparater som inneholder mikroorganismen, være tilstrekkelige til å vurdere de direkte eller indirekte 

risikoene for mennesker i forbindelse med håndtering og bruk av plantevernmidler som inneholder 

mikroorganismen, risikoen for mennesker som håndterer behandlede produkter, og risikoen for 

mennesker som skyldes spor av restmengder eller forurensende stoffer i næringsmidler og vann. I 

tillegg skal de framlagte opplysningene være tilstrekkelig til å: 

— avgjøre om mikroorganismen kan godkjennes, 

— fastsette hensiktsmessige vilkår eller begrensninger knyttet til en godkjenning, 

— fastsette risiko- og sikkerhetssetninger (når de er innført), med henblikk på vern av mennesker, dyr 

og miljøet, som skal angis på emballasjen (beholdere), 

— fastsette relevante førstehjelpstiltak samt egnede diagnostiske og terapeutiske tiltak som skal 

iverksettes i tilfelle infeksjon eller andre skadevirkninger hos mennesker. 

iii) Alle virkninger som er påvist under undersøkelser, skal rapporteres. Undersøkelser som kan bli 

nødvendig for å vurdere mekanismen som sannsynligvis er involvert og betydningen av disse 

virkningene, skal også foretas. 

iv) Ved alle undersøkelser skal faktisk oppnådd dose angis både i kolonidannende enhet per kilo 

kroppsvekt (cfu/kg) og i andre hensiktsmessige enheter. 

v) Vurderingen av mikroorganismen skal foretas på en trinnvis måte. 

Det første trinnet (Trinn I) omfatter tilgjengelige grunnleggende opplysninger og grunnleggende 

undersøkelser som skal foretas for alle mikroorganismer. Avgjørelsen om hvilket forsøksprogram som er 

hensiktsmessig skal foretas for hvert enkelt tilfelle, på grunnlag av en ekspertvurdering. Det kreves vanligvis 
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oppdaterte data fra konvensjonelle toksikologiske og/eller patologiske forsøk med laboratoriedyr, med 

mindre søkeren kan dokumentere, på grunnlag av tidligere opplysninger, at bruk av mikroorganismen, under 

planlagte bruksvilkår, ikke har noen skadelige virkninger på menneskers eller dyrs helse. I påvente av at 

særskilte retningslinjer er godkjent på internasjonalt plan, skal nødvendige opplysninger framskaffes ved 

hjelp av tilgjengelige retningslinjer for forsøk (f.eks. USEPA OPPTS-retningslinjene). 

Undersøkelser på trinn II skal foretas dersom forsøk på trinn I har vist helseskadelige virkninger. Typen 

undersøkelse som skal foretas, avhenger av virkningene som er observert ved undersøkelsene på trinn I. Før 

slike undersøkelser foretas, skal søkeren søke å oppnå enighet med vedkommende myndigheter med hensyn 

til hvilken type undersøkelse som skal foretas. 

 TRINN I 

5.1. Grunnleggende opplysninger 

Det er påkrevd med grunnleggende opplysninger om mikroorganismens evne til å forårsake skadevirkninger, 

som evnen til å kolonisere, forårsake skade og produsere toksiner og andre relevante metabolitter. 

5.1.1. Medisinske data 

Uten at det berører bestemmelsene i artikkel 10 i rådsdirektiv 98/24/EF, skal det framlegges praktiske data 

og opplysninger om gjenkjennelse av symptomer på infeksjon og sykdomsframkallende evne og om 

effektiviteten av førstehjelp og terapeutiske tiltak, i den grad slike data og opplysninger er tilgjengelige. 

Dersom det er relevant, skal effektiviteten av potensielle antidoter undersøkes og rapporteres. Dersom det er 

relevant, skal metoder for å drepe eller uskadeliggjøre mikroorganismen, angis (se nr. 3.8). 

Data og opplysninger om hvordan mennesker påvirkes av eksponering er, dersom de er tilgjengelige og av 

påkrevd kvalitet, av særlig verdi for å bekrefte gyldigheten av ekstrapoleringer og konklusjoner med hensyn 

til utsatte organer, virulens og skadevirkningenes reversibilitet. Slike opplysninger kan komme fra utilsiktet 

eller yrkesmessig eksponering. 

5.1.2. Medisinsk overvåking av personell ved produksjonsanlegg 

Tilgjengelige rapporter fra helseovervåkingsprogrammer på arbeidsplassen skal framlegges, underbygd med 

detaljerte opplysninger om utformingen av programmet og om eksponering for mikroorganismen. Slike 

rapporter bør omfatte opplysninger om mikroorganismens virkemåte, dersom det er mulig. Disse rapportene 

skal, i den grad de er tilgjengelige, omfatte opplysninger om personer som er eksponert ved 

produksjonsanlegg eller etter anvendelse av mikroorganismen (f.eks. ved virkningsforsøk). 

Særlig oppmerksomhet skal vies personer som kan være ekstra mottakelige, f.eks. på grunn av tidligere 

sykdom, medisinering, nedsatt immunforsvar, graviditet eller amming. 

5.1.3. Eventuelle opplysninger om sensibilisering/allergiframkallende evne 

Tilgjengelige opplysninger om sensibilisering og allergiske reaksjoner hos arbeidstakere, herunder ansatte 

ved produksjonsanlegg, arbeidstakere innen landbruk og forskning og andre som er eksponert for 

mikroorganismen, skal framlegges og omfatte, dersom det er relevant, nærmere opplysninger om tilfeller av 

overfølsomhetsreaksjoner og kronisk sensibilisering. De framlagte opplysningene skal omfatte nærmere 

opplysninger om eksponeringens hyppighet, grad og varighet, observerte symptomer og andre relevante 

kliniske observasjoner. Det skal opplyses om arbeidstakere har gjennomgått allergiforsøk eller vært 

intervjuet om allergisymptomer. 

5.1.4. Direkte observasjoner, f. eks. kliniske tilfeller 

Foreliggende rapporter fra allment tilgjengelig litteratur om mikroorganismen eller nært beslektede 

medlemmer av den taksonomiske gruppen (når det gjelder kliniske tilfeller) skal, dersom de er hentet fra 

fagtidsskrifter eller offisielle rapporter, framlegges sammen med rapportene fra eventuelle 

oppfølgingsundersøkelser som er foretatt. Slike rapporter er av særlig verdi og skal inneholde fullstendige 

beskrivelser av eksponeringens art, grad og varighet, i tillegg til observerte kliniske symptomer, 

førstehjelpstiltak og terapeutiske tiltak som er benyttet, og hvilke målinger og observasjoner som er gjort. 

Sammendrag og kortfattede opplysninger er av liten verdi. 

Dersom det er foretatt forsøk med dyr, kan rapporter om kliniske tilfeller være av særlig verdi for å bekrefte 

holdbarheten av tolkinger der data for dyr er overført til mennesker, og ved å identifisere uventede 

skadevirkninger som er særskilte for mennesker. 

5.2. Grunnleggende undersøkelser 

For at de oppnådde resultatene skal kunne tolkes korrekt, er det av den største betydning at de foreslåtte 

forsøksmetodene er relevante med hensyn til artsfølsomhet, tilførselsveier osv. og relevante fra et biologisk 

og toksikologisk synspunkt. Tilførselsveien for mikroorganismen som brukes ved forsøkene, avhenger av de 

viktigste eksponeringsveiene for mennesker.  



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/527 

 

For å vurdere virkningene på mellomlang og lang sikt etter akutt, subakutt eller semikronisk eksponering for 

mikroorganismer, er det nødvendig å benytte de valgmuligheter som finnes i OECD-retningslinjene, det vil 

si å forlenge vedkommende undersøkelser med en restitusjonsperiode og deretter foreta en fullstendig 

makroskopisk og mikroskopisk patologisk undersøkelse, herunder en undersøkelse av forekomsten av 

mikroorganismer i vev og organer. Dette gjør det lettere å tolke enkelte virkninger og gir mulighet for å 

gjenkjenne infeksjonsevne og/eller sykdomsframkallende evne, som igjen gjør det lettere å treffe avgjørelser 

om andre emner, som nødvendigheten av å foreta langtidsundersøkelser (kreftframkallende egenskaper osv., 

se nr. 5.3) og om det skal foretas undersøkelser av restmengder (se nr. 6.2). 

5.2.1. Sensibilisering(1) 

 Formå let  med forsøk et  

Forsøket vil gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere mikroorganismens potensial for å framkalle 

sensibiliseringsreaksjoner ved innånding og ved hudeksponering. Det skal foretas et forsøk med høyeste 

eksponering. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser ( 2)  

Opplysninger om sensibilisering skal rapporteres. 

5.2.2. Akutt giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne 

De undersøkelsene, dataene og opplysningene som skal framlegges og vurderes, skal være tilstrekkelige å 

identifisere virkningene av en enkelteksponering for mikroorganismen, og særlig til å bestemme eller angi: 

— mikroorganismens giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne, 

— virkningenes tidsforløp og kjennetegn, med en detaljert beskrivelse av endringer i atferd og mulige 

makropatologiske funn post mortem, 

— toksisk virkemåte, dersom det er mulig, 

— de relative farene som er forbundet med de ulike eksponeringsveiene og 

— blodanalyser i løpet av undersøkelsene for å vurdere eliminasjonen av mikroorganismen. 

Akutte toksiske/sykdomsframkallende virkninger kan være ledsaget av infeksjonsevne og/eller virkninger av 

lengre varighet som ikke kan observeres umiddelbart. Med henblikk på vurdering av helse er det nødvendig 

å undersøke mikroorganismens infeksjonsevne hos forsøkspattedyr i forbindelse med oralt inntak, innånding 

og intraperitoneal/subkutan injeksjon. 

Under undersøkelsene av akutt giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne skal det gjøres et 

anslag over utskillingen av mikroorganismen og/eller det aktive toksinet i organene som anses som relevante 

for mikrobiell undersøkelse (f.eks. lever, nyrer, milt, lunger, hjerne, blod og tilførselssted). 

Observasjonene skal være vitenskapelig begrunnede og kan omfatte antallet mikroorganismer i alt vev som 

sannsynligvis er påvirket (f.eks. som viser tegn til skader), og i de viktigste organene: nyrer, hjerne, lever, 

lunger, milt, blære, blod, lymfekjertel, mage-tarm-kanal, brissel og i skader ved inokuleringsstedet på døde 

eller døende dyr samt ved prøvetaking under forsøket og ved avlivingen. 

Opplysningene som framskaffes ved forsøk for akutt giftighet, sykdomsframkallende evne og 

infeksjonsevne, er av særlig verdi for vurderingen av farer som sannsynligvis vil oppstå ved ulykker, og 

risikoer for forbrukere som følge av eksponering for mulige restmengder. 

5.2.2.1. Akut t  o ra l  gi f t i gh et ,  sykd omsf ramka l lend e evn e og infek sjonsevn e  

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Mikroorganismenes akutte orale giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne skal rapporteres.  

  

(1) De tilgjengelige metodene for forsøk for hudsensibilisering egner seg ikke for mikroorganismer. Når det gjelder mikroorganismer 

er sensibilisering ved innånding mest sannsynlig et større problem sammenlignet med hudeksponering, men så langt finnes det 

ingen gyldige forsøksmetoder. Utvikling av slike metoder er derfor av stor viktighet. Inntil dette skjer, bør alle mikroorganismer 

anses som potensielt sensibiliserende. Med denne framgangsmåten tas det også hensyn til personer med nedsatt immunforsvar eller 

andre følsomme individer i befolkningen (f.eks. gravide, nyfødte og eldre personer). 

(2) Ettersom det ikke finnes egnede forsøksmetoder, vil alle mikroorganismer bli betraktet som potensielt sensibiliserende, med 

mindre søkeren vil dokumentere at mikroorganismen ikke har potensial for sensibilisering ved å framlegge data. Foreløpig er det 

derfor ikke obligatorisk å framlegge slike data. 
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5.2.2.2. Akut t  gi f t i gh et ,  sykd omsframka l lend e evn e og infek sjonsevn e ved  innånding  

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Mikroorganismens giftighet(1), sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne ved innånding skal 

rapporteres. 

5.2.2.3. In t rap eri t on ea l/ subkutan  enk el td ose  

Et intraperitonealt/subkutant forsøk anses som en svært følsom framgangsmåte for å fastsette særlig 

infeksjonsevne. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Intraperitoneal injeksjon er alltid påkrevd for alle mikroorganismer. Dersom den høyeste temperaturen for 

vekst og formering er lavere enn 37 °C, kan imidlertid en sakkyndig uttalelse benyttes til å vurdere om 

subkutan injeksjon er å foretrekke framfor en intraperitoneal injeksjon. 

5.2.3. Genotoksisitetsforsøk 

Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Dersom mikroorganismen produserer økotoksiner i samsvar med nr. 2.8, skal disse toksinene og andre 

relevante metabolitter i dyrkingsmediet også undersøkes for genotoksisitet. Slike forsøk med toksiner og 

metabolitter skal, dersom det er mulig, foretas ved hjelp av det rensede kjemiske stoffet. 

Dersom grunnleggende undersøkelser ikke tyder på at toksiske metabolitter er dannet, skal undersøkelser av 

selve mikroorganismen vurderes, avhengig av en sakkyndig uttalelse med hensyn til relevansen og 

gyldigheten av de grunnleggende dataene. For virus skal faren for innsettingsmutagenese i pattedyrceller 

eller faren for kreftframkallende egenskaper drøftes. 

Formå let  med forsøk et  

— Disse undersøkelsene er av verdi når det gjelder å: 

— forutsi genotoksisk potensial, 

— identifisere på et tidlig tidspunkt genotoksiske kreftframkallende stoffer, 

— klarlegge virkemåten til noen kreftframkallende stoffer. 

Det er viktig at det velges en fleksibel framgangsmåte, der valg av ytterligere forsøk avhenger av tolkingen 

av resultatene på hvert enkelt trinn. 

Forsøk svi lkår ( 2)  

Genotoksisitet hos cellulære mikroorganismer vil, dersom det er mulig, bli undersøkt etter at cellene er 

åpnet. Metoden som brukes ved tillaging av prøver, bør begrunnes. 

Genotoksisitet hos virus skal undersøkes på infeksiøse isolater. 

5.2.3.1. Undersøkelser in vitro 

Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Resultatene av forsøk for arvestoffskadelighet in vitro (undersøkelse av genmutasjon hos bakterier, forsøk 

for klastogene virkninger i pattedyrceller og forsøk for genmutasjon i pattedyrceller), skal framlegges. 

5.2.4. Cellekulturundersøkelser 

Disse opplysningene skal rapporteres når det gjelder mikroorganismer med intracellulær formering, som 

virus, viroider eller særskilte bakterier eller protozoer, med mindre opplysningene i henhold til avsnitt 1, 2 

og 3 tydelig viser at mikroorganismen ikke formerer seg i varmblodige organismer. Det skal foretas en 

cellekulturundersøkelse på menneskelige celle- og vevkulturer fra ulike organer. Utvelgelsen kan baseres på 

de organer som forventes å være målorgan etter infeksjon. Dersom menneskelige celle- eller vevkulturer fra 

bestemte organer ikke er tilgjengelige, kan celle- og vevkulturer fra andre pattedyr brukes. For virus er evnen 

til interaksjon med det menneskelige genom av grunnleggende betydning.  

  

(1) Et innåndingsundersøkelse kan erstattes med en intratrekeal undersøkelse. 

(2) Ettersom eksisterende forsøksmetoder er utformet for løselige kjemikalier, er det nødvendig å utvikle metodene slik at de egner seg 

for mikroorganismer. 
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5.2.5. Opplysninger om korttidsgiftighet og sykdomsframkallende evne 

Formå let  med forsøk et  

Undersøkelser av giftighet etter kortvarig eksponering skal være slik utformet at de gir opplysninger om 

mengden mikroorganisme som kan tolereres uten giftvirkninger under vilkårene for undersøkelsen. Slike 

undersøkelser gir verdifulle opplysninger om risikoene for de som håndterer og bruker preparater som 

inneholder mikroorganismen. Korttidsundersøkelser kan særlig gi viktig kunnskap om mikroorganismens 

mulige kumulative virkninger, og om farene for arbeidstakere som kan være utsatt for intensiv eksponering. 

Korttidsundersøkelser gir også nyttige opplysninger om utformingen av undersøkelser av kronisk giftighet. 

De undersøkelser, data og opplysninger som skal framlegges og vurderes, skal være tilstrekkelige til å 

identifisere virkningene av gjentatt eksponering for mikroorganismen, og særlig til ytterligere å fastsette eller 

vise: 

— forholdet mellom dose og skadevirkning, 

— mikroorganismens giftighet, herunder NOAEL for toksiner, dersom det om nødvendig, 

— målorganer, dersom det er relevant, 

— virkningenes tidsforløp og kjennetegn, med en detaljert beskrivelse av endringer i atferd og mulige 

makropatologiske funn post mortem, 

— særlig giftvirkninger og patologiske endringer, 

— dersom det er relevant, visse observerte giftvirkningers persistens og reversibilitet etter opphør av 

dosering, 

— toksisk virkemåte, dersom det er mulig, og 

— den relative fare som er forbundet med de ulike eksponeringsveiene. 

Under korttidsundersøkelsen av giftighet skal det gjøres et anslag over mikroorganismens eliminasjon i de 

viktigste organene. 

Det skal også foretas undersøkelser med hensyn til endepunkter for sykdomsframkallende evne og 

infeksjonsevne. 

Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Mikroorganismens korttidsgiftighet (minst 28 dager) skal rapporteres. 

Valget av forsøksart skal begrunnes. Undersøkelsens lengde skal fastsettes på grunnlag av opplysninger om 

akutt giftighet og eliminasjon. 

En sakkyndig vurdering er påkrevd for å avgjøre hvilken tilførselsvei som skal foretrekkes. 

5.2.5.1. Helsevi rkninger  et t e r  gj en ta t t  ek spon erin g ved  innånding  

Opplysninger om helsevirkninger etter gjentatt eksponering ved innånding er ansett som nødvendig, særlig 

for risikovurderingen av arbeidsmiljø. Gjentatt eksponering kan påvirke eliminasjonsevnen (f.eks. resistens) 

hos verten (menneske). Videre krever en korrekt risikovurdering at giftigheten undersøkes etter gjentatte 

eksponeringer for forurensende stoffer, dyrkingsmedium, formuleringsstoffer og mikroorganismen. Det skal 

tas hensyn til at formuleringsstoffene i plantevernmidlene kan påvirke mikroorganismens giftighet og 

infeksjonsevne. 

Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Opplysninger om en mikroorganismes korttids infeksjonsevne, sykdomsframkallende evne og giftighet 

(gjennom luftveiene) er påkrevd, med mindre de opplysningene som allerede foreligger, er tilstrekkelige til å 

vurdere virkningene på menneskers helse. Dette kan være tilfelle dersom det dokumenteres at 

forsøksmaterialet ikke inneholder fraksjoner som kan innåndes og/eller at gjentatt eksponering ikke 

forventes. 

5.2.6. Foreslått behandling: førstehjelpstiltak, medisinsk behandling 

Førstehjelpstiltakene som skal benyttes ved infeksjon og ved forurensning av øyne, skal være angitt. 

Terapeutiske tiltak som skal benyttes ved inntak eller ved forurensning av øyne og hud, skal beskrives i 

detalj. Det skal framlegges opplysninger, dersom de finnes og er tilgjengelige, på grunnlag av praktisk 

erfaring, om effektiviteten av alternative behandlingsmetoder, eller på teoretisk grunnlag i øvrige tilfeller. 

Det skal framlegges opplysninger om antibiotikaresistens. 

(SLUTT PÅ TRINN I)  
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TRINN II 

5.3. Særskilte undersøkelser av giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne 

I visse tilfeller kan det være nødvendig å foreta tilleggsundersøkelser for ytterligere å belyse 

skadevirkningene på mennesker. 

Særlig dersom resultatene av tidligere undersøkelser tyder på at mikroorganismen kan forårsake langtids 

helsevirkninger, skal undersøkelser av kronisk giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne, 

kreftframkallende virkninger og reproduksjonstoksisitet foretas. Dessuten skal det foretas kinetiske 

undersøkelser dersom det dannes et toksin. 

De undersøkelsene som er påkrevd, skal utformes fra tilfelle til tilfelle i lys av de særlige parametrer som 

skal undersøkes, og målene som skal nås. Før slike undersøkelser foretas, skal søkeren søke å oppnå enighet 

med vedkommende myndigheter med hensyn til type hvilken type undersøkelse som skal foretas. 

5.4. Undersøkelser in vivo med somatiske celler 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Dersom alle resultatene av undersøkelsene in vitro er negative, skal det foretas ytterligere forsøk, idet det tas 

hensyn til andre relevante opplysninger som er tilgjengelige. Forsøket kan være en undersøkelse in vivo eller 

en undersøkelse in vitro med et annet stoffskiftesystem enn det/de som er brukt tidligere. 

Dersom det cytogenetiske forsøket in vitro er positivt, skal det foretas et forsøk in vivo med somatiske celler 

(metafaseanalyse i beinmarg fra gnagere eller en mikrokjerneforsøk med gnagere). 

Dersom et av genmutasjonsforsøkene in vitro er positivt, skal det foretas et forsøk in vivo for å undersøke 

reparasjonssyntese av DNA eller et flekkforsøk med mus. 

5.5. Genotoksisitet — Undersøkelser in vivo av kjønnsceller 

 Målet for forsøket og forsøksvilkår 

Se nr. 5.4 i del A. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Dersom et resultat av en undersøkelse in vivo med somatiske celler er positivt, kan forsøk in vivo med 

kjønnsceller være berettiget. Behovet for å foreta slike forsøk skal vurderes fra tilfelle til tilfelle, idet det tas 

hensyn til andre relevante tilgjengelige opplysninger, herunder bruk og forventet eksponering. Egnede forsøk 

vil innebære undersøkelse av interaksjonen med DNA (som forsøk for dominant dødelig virkning), 

vurdering av potensialet for arvelige virkninger, og eventuelt en kvantitativ vurdering av arvelige virkninger. 

Dersom kvantitative undersøkelser skal foretas, bør den være solid begrunnet, ettersom slike undersøkelser 

er svært sammensatte. 

(SLUTT PÅ TRINN II) 

5.6. Sammendrag av giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne for pattedyr samt generell 

vurdering 

Det skal framlegges et sammendrag av alle data og opplysninger som er framlagt i henhold til nr. 5.1 - 5.5. 

Det skal omfatte en detaljert og kritisk vurdering av nevnte data, som kan ligge til grunn for kriterier og 

retningslinjer for vurdering og beslutningstaking, med særlig henvisning til de risikoer for mennesker og dyr 

som oppstår eller kan oppstå samt datagrunnlagets omfang, kvalitet og pålitelighet. 

Det skal redegjøres for om eksponering av mennesker eller dyr har noen betydning for vaksinasjon eller 

serologisk overvåking. 

6.  RESTMENGDER I ELLER PÅ BEHANDLEDE PRODUKTER, NÆRINGSMIDLER OG FÔR 

 Innledning 

i) De framlagte opplysningene skal, sammen med opplysningene for ett eller flere preparater som 

inneholder mikroorganismen, være tilstrekkelig til å vurdere risikoene for mennesker og/eller dyr som 

eksponeres for mikroorganismen og for spor av dens restmengder og metabolitter (toksiner) som finnes 

i eller på planter eller planteprodukter. 

ii) I tillegg skal de framlagte opplysningene være tilstrekkelige til å: 

— avgjøre om mikroorganismen kan godkjennes, 

— fastsette hensiktsmessige vilkår eller begrensninger knyttet til en godkjenning,  
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— dersom det er relevant, fastsette grenseverdier for restmengder, perioder før innhøsting for å 

beskytte forbrukere og venteperioder for å verne arbeidstakere som håndterer behandlede vekster 

og produkter. 

iii) Ved vurderingen av risikoene med restmengder er det ikke nødvendig med forsøksdata om 

restmengdens eksponeringsnivå dersom det kan dokumenteres at mikroorganismen og dens 

metabolitter ikke er farlige for mennesker i de konsentrasjonene som kan forekomme som et resultat av 

godkjent bruk. Denne begrunnelsen kan bygge på allment tilgjengelig litteratur, på praktisk erfaring og 

på opplysninger som er framlagt i henhold til avsnitt 1, 2 og 5. 

6.1. Persistens og sannsynlighet for formering i eller på vekster, fôr eller næringsmidler 

Det skal framlegges et begrunnet anslag over mikroorganismens og relevante sekundære metabolitters 

(særlig toksiners) persistens/konkurranseevne i eller på vekster under rådende miljøforhold under og etter 

tilsiktet bruk, idet det tas særlig hensyn til opplysningene gitt i henhold til avsnitt 2. 

Dessuten skal det i søknaden oppgis i hvilken grad og på hvilket grunnlag det anses at mikroorganismen kan 

(eller ikke kan) formere seg i eller på planten eller planteproduktet under bearbeiding av råstoffet. 

6.2. Tilleggsopplysninger som kreves 

Forbrukerne kan bli eksponert for mikroorganismer i lang tid som et resultat av forbruk av behandlede 

matvarer. Potensielle virkninger på forbrukerne skal derfor avledes av undersøkelser av kroniske eller 

semikroniske virkninger, slik at toksikologiske endepunkter, som ADI, kan fastsettes for risikohåndtering. 

6.2.1. Ikke-levedyktige restmengder 

En ikke-levedyktig mikroorganisme er en mikroorganisme som ikke er i stand til replikasjon eller til 

overføring av genetisk materiale. 

Dersom det er påvist at relevante mengder av mikroorganismen eller av metabolitter, særlig toksiner, er 

persistente i henhold til nr. 2.4 og 2.5, er fullstendige forsøksdata for restmengder som fastsatt i avsnitt 6 i 

del A i dette vedlegg påkrevd dersom konsentrasjonene av mikroorganismen og/eller dens toksiner i eller på 

behandlede næringsmidler eller behandlet fôr forventes å være høyere enn under naturlige forhold eller ved 

en annen fenotypisk tilstand. 

I samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 skal konklusjonen med hensyn til forskjellen mellom naturlige 

konsentrasjoner og en forhøyd konsentrasjon som skyldes behandling med mikroorganismen, bygge på data 

framkommet ved forsøk og ikke på ekstrapoleringer eller beregninger ut fra modeller. 

Før slike undersøkelser foretas, skal søkeren søke å oppnå enighet med vedkommende myndigheter med 

hensyn til hvilken type undersøkelse som skal foretas. 

6.2.2. Levedyktige restmengder 

Dersom opplysningene som er framlagt i henhold til nr. 6.1 tyder på at relevante mengder av 

mikroorganismen er persistente i eller på behandlede produkter, næringsmidler eller fôr, skal mulige 

virkninger på mennesker og/eller dyr undersøkes, med mindre det kan dokumenteres ut fra avsnitt 5 at 

mikroorganismen og dens metabolitter og/eller nedbrytingsprodukter ikke er farlige for mennesker i de 

konsentrasjoner og av den art som kan forekomme som et resultat av godkjent bruk. 

I samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 skal konklusjonen med hensyn til forskjellen mellom naturlige 

konsentrasjoner og en forhøyd konsentrasjon som skyldes behandling med mikroorganismen, bygge på data 

framkommet ved forsøk og ikke på ekstrapoleringer eller beregninger ut fra modeller. 

Levedyktige restmengders persistens skal vies særlig oppmerksomhet dersom det er påvist infeksjonsevne 

eller sykdomsframkallende evne for pattedyr i henhold til nr. 2.3 og 2.5 eller avsnitt 5, og/eller dersom andre 

opplysninger tyder på at det er en fare for forbrukere og/eller arbeidstakere. I slike tilfeller kan 

vedkommende myndigheter kreve undersøkelser som tilsvarer dem som er fastsatt i del A. 

Før slike undersøkelser foretas, skal søkeren søke å oppnå enighet med vedkommende myndigheter med 

hensyn til hvilken type undersøkelse som skal foretas.  
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6.3. Sammendrag og vurdering av restmengders atferd på grunnlag av opplysninger framlagt i henhold til 

nr. 6.1 og 6.2. 

7.  SKJEBNE OG ATFERD I MILJØET 

 Innledning 

i) Opplysninger om mikroorganismens og dens restmetabolitters opprinnelse, egenskaper og 

overlevelsesevne samt tilsiktet bruk utgjør grunnlaget for en vurdering av skjebne og atferd i miljøet. 

 Det kreves vanligvis forsøksdata, med mindre det kan dokumenteres at en vurdering av skjebne og 

atferd i miljøet kan gjøres på bakgrunn av de opplysningene som allerede foreligger. Denne 

begrunnelsen kan bygge på allment tilgjengelig litteratur, på praktisk erfaring og på opplysninger som 

er framlagt i henhold til avsnitt 1 til 6. Mikroorganismens funksjon i prosesser i miljøet er av særlig 

interesse. 

ii) De framlagte opplysningene skal, sammen med andre relevante opplysninger og opplysninger om ett 

eller flere preparater som inneholder mikroorganismen, være tilstrekkelig til å vurdere 

mikroorganismens såvel som dens restmengders og toksiners skjebne og atferd, dersom de er av 

betydning for menneskers helse og/eller miljøet. 

iii) De framlagte opplysningene skal særlig være tilstrekkelige til å: 

— beslutte om mikroorganismen kan godkjennes, 

— fastsette hensiktsmessige vilkår eller begrensninger knyttet til en godkjenning, 

— angi piktogrammer (når de er innført), varselord og relevante fare- og sikkerhetssetninger som 

skal angis på emballasjen (beholdere) for å verne miljøet, 

— forutsi mikroorganismens og dens metabolitters fordeling, skjebne og atferd i miljøet samt de 

tidsforløp som er forbundet med dette, 

— identifisere nødvendige tiltak for å begrense miljøforurensningen og virkningen på arter utenfor 

målgruppen. 

iv) Eventuelle relevante metabolitter (f.eks. potensielt skadelige for menneskers helse og/eller miljøet) 

som er dannet av forsøksorganismen under relevante miljømessige forhold, skal beskrives. Dersom 

relevante metabolitter forekommer i eller dannes av mikroorganismen, kan det være påkrevd med data 

i henhold til avsnitt 7 i del A i dette vedlegg, dersom samtlige følgende vilkår er oppfylt: 

— den relevante metabolitten er stabil utenfor mikroorganismen (se nr. 2.8), 

— den relevante metabolittens giftvirkning er uavhengig av forekomsten av mikroorganismen og 

— det er forventet at den relevante metabolitten vil forekomme i miljøet i konsentrasjoner som er 

betydelig høyere enn under naturlige forhold. 

v) Det skal tas hensyn til tilgjengelige opplysninger om forholdet til beslektede villtyper som 

forekommer naturlig. 

vi) Før undersøkelsene nevnt nedenfor foretas, skal søkeren søke å oppnå enighet med vedkommende 

myndigheter med hensyn til behovet for slike undersøkelser, og i så fall hvilken type undersøkelse 

som skal foretas. Det skal også tas hensyn til opplysningene i henhold til de andre avsnittene. 

7.1. Persistens og formering 

Dersom det er relevant, skal det framlegges opplysninger om mikroorganismens persistens og formering i 

alle deler av miljøet, med mindre det kan dokumenteres at en bestemt del av miljøet sannsynligvis ikke vil 

bli eksponert for mikroorganismen. Særlig oppmerksomhet skal rettes mot 

— konkurranseevnen under eksisterende miljøforhold og etter tilsiktet bruk og 

— populasjonsdynamikken i årstidsbestemt eller regionalt bestemt ekstreme klimaforhold (særlig varm 

sommer, kald vinter og nedbør) og mot den landbrukspraksis som drives etter tilsiktet anvendelse. 

Det skal opplyses om anslåtte mengder av vedkommende mikroorganisme i et visst tidsrom etter bruk av 

middelet under foreslåtte bruksvilkår.  
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7.1.1. Jord 

Det skal framlegges opplysninger om levedyktighet/populasjonsdynamikk i flere dyrkede og udyrkede 

jordprøver som er representative for jordtypene i de ulike regionene i Unionen der mikroorganismen 

anvendes eller forventes anvendt. Bestemmelsene om valg av jordprøver og deres oppsamling og håndtering 

som nevnt i innledningen til nr. 7.1 del A skal overholdes. Dersom forsøksorganismen skal brukes sammen 

med andre medier, f.eks. mineralull, skal de omfattes av forsøksserien. 

7.1.2. Vann 

Det skal framlegges opplysninger om levedyktighet/populasjonsdynamikk i naturlige sediment-/ 

vannsystemer i både mørke og lys. 

7.1.3. Luft 

Dersom det er særlig grunn til bekymring for eksponering av brukere, arbeidstakere eller andre personer i 

nærheten, kan opplysninger om konsentrasjonene i luft være nødvendig. 

7.2. Mobilitet 

Mulig spredning av mikroorganismen og dens nedbrytingsprodukter i relevante deler av miljøet skal 

vurderes, med mindre det kan godtgjøres at de bestemte delene av miljøet sannsynligvis ikke vil bli 

eksponert for mikroorganismen. I denne sammenheng er tilsiktet bruk (f.eks. på friland eller i veksthus, 

anvendelse i jord eller på vekster), livssyklusstadier, herunder forekomst av vektorer, persistens og 

organismens evne til å kolonisere tilgrensende habitater, av særlig interesse. 

Spredning, persistens og mulig transportrekkevidde skal vies særlig oppmerksomhet dersom det er rapportert 

om giftighet, infeksjonsevne eller sykdomsframkallende evne, eller dersom andre opplysninger tyder på 

mulig fare for mennesker, dyr eller miljø. I et slikt tilfelle kan vedkommende myndigheter kreve 

undersøkelser som tilsvarer dem som er fastsatt i del A. Før slike undersøkelser foretas, skal søkeren søke å 

oppnå enighet med vedkommende myndigheter med hensyn til hvilken type undersøkelse som skal foretas. 

8.  VIRKNINGER PÅ ORGANISMER UTENFOR MÅLGRUPPEN 

 Innledning 

i) Opplysningene om identitet, biologiske egenskaper og ytterligere opplysninger i avsnitt 1, 2, 3 og 7 er 

sentrale for vurderingen av virkningen på arter utenfor målgruppen. Ytterligere nyttige opplysninger 

om skjebne og atferd i miljøet finnes i avsnitt 7 og om restmengder i planter i avsnitt 6, som sammen 

med opplysninger om preparatets art og bruksmåte bestemmer den potensielle eksponeringens art og 

omfang. Opplysningene framlagt i samsvar med avsnitt 5 vil gi viktig informasjon om virkningene 

hos pattedyr og mekanismene som er forbundet med dette. 

Forsøksdata kreves vanligvis, med mindre det kan dokumenteres at en vurdering av virkningene på 

organismer utenfor målgruppen kan foretas på bakgrunn av de opplysningene som allerede foreligger. 

ii) Valg av egnede organismer utenfor målgruppen for forsøk for miljøvirkninger skal bygge på 

mikroorganismens identitet (herunder vertsspesifisitet, virkemåte og økologi). Ut fra slik kunnskap vil 

det være mulig å velge egnet forsøksorganisme, f.eks. organismer som er nært beslektet med 

organismen i målgruppen. 

iii) De framlagte opplysningene skal, sammen med opplysningene for ett eller flere preparater som 

inneholder mikroorganismen, være tilstrekkelige til å vurdere virkningen på arter utenfor målgruppen 

(plante- og dyrearter) som risikerer å eksponeres for mikroorganismen, dersom de er av miljømessig 

betydning. Virkningen kan følge av en enkelt, langvarig eller gjentatt eksponering, og kan være 

reversibel eller irreversibel. 

iv) Særlig skal opplysningene som er framlagt for mikroorganismen, sammen med andre relevante 

opplysninger og opplysningene som er framlagt for ett eller flere preparater som inneholder 

mikroorganismen, være tilstrekkelig til å: 

— beslutte om mikroorganismen kan godkjennes, 

— fastsette hensiktsmessige vilkår eller begrensninger knyttet til en godkjenning, 

— gjøre det mulig å vurdere korttids- og langtidsrisikoer for arter (populasjoner, samfunn og 

prosesser) utenfor målgruppen,  
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— klassifisere mikroorganismen med hensyn til biologisk fare, 

— angi de forholdsregler som er nødvendige for vern av arter utenfor målgruppen og 

— fastsette piktogrammer (når de innføres), varselord og relevante fare- og sikkerhetssetninger som 

skal angis på emballasjen (beholdere) for å verne miljøet. 

v) Det skal rapporteres om alle potensielle skadevirkninger som er påvist under rutineundersøkelser av 

miljøvirkninger, og de tilleggsundersøkelser som kan være nødvendige for å undersøke de 

mekanismene som sannsynligvis er involvert, skal foretas og rapporteres om, og betydningen av disse 

virkningene skal vurderes, dersom vedkommende myndigheter krever dette. Alle tilgjengelige 

biologiske data og opplysninger som er relevante for vurderingen av mikroorganismens økologiske 

profil, skal rapporteres. 

vi) Ved alle undersøkelser skal gjennomsnittlig oppnådd dose angis både i kolonidannende enhet per kilo 

kroppsvekt (cfu/kg) og i andre hensiktsmessige enheter. 

vii) Det kan bli nødvendig å foreta egne undersøkelser for relevante metabolitter (særlig toksiner), dersom 

disse kan utgjøre en relevant fare for organismer utenfor målgruppen og dersom virkningene av dem 

ikke kan vurderes ut fra de resultatene som er tilgjengelige for mikroorganismen. Før slike 

undersøkelser foretas, skal søkeren søke å oppnå enighet med vedkommende myndigheter med 

hensyn til behovet for å foreta slike undersøkelser, og i så fall hvilken type undersøkelse som skal 

foretas. Det skal tas hensyn til opplysningene i avsnitt 5, 6 og 7. 

viii) For å gjøre det lettere å vurdere betydningen av de oppnådde forsøksresultatene skal den samme 

stammen (eller samme registrerte opprinnelse) av hver av de relevante artene brukes, dersom det er 

mulig, i de ulike angitte forsøkene. 

ix) Det skal foretas forsøk med mindre det kan godtgjøres at organismen utenfor målgruppen ikke vil bli 

eksponert for mikroorganismen. Dersom det kan dokumenteres at mikroorganismen ikke forårsaker 

giftvirkninger eller ikke er sykdomsframkallende eller smittsom for virveldyr eller planter, skal bare 

reaksjonen til egnede organismer utenfor målgruppen undersøkes. 

8.1. Virkninger på fugler 

 Formålet med undersøkelsen 

Det skal rapporteres om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for fugler. 

8.2. Virkninger på vannorganismer 

 Formålet med forsøket 

Det skal rapporteres om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for vannorganismer. 

8.2.1. Virkninger på fisk 

 Formå let  med forsøk et  

Det skal rapporteres om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for fisk. 

8.2.2. Virkninger på virvelløse ferskvannsdyr 

 Formå let  med forsøk et  

Det skal rapporteres om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for virvelløse 

ferskvannsdyr. 

8.2.3. Virkninger på algevekst 

 Formå let  med forsøk et  

Det skal framlegges opplysninger om algevekst, vekstrate og restitusjonsevne. 

8.2.4. Virkninger på andre planter enn alger 

 Formå let  med forsøk et  

Det skal framlegges opplysninger om virkninger på andre planter enn alger. 
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8.3. Virkninger på bier 

 Formålet med forsøket 

Det skal rapporteres om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for bier. 

8.4. Virkninger på andre leddyr enn bier 

 Formålet med forsøket 

Det skal rapporteres om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for andre leddyr enn bier. 

Valg av forsøksarter bør være knyttet til potensiell bruk av plantevernmidler (f.eks. bruk på bladverk eller 

anvendelse på jord). Det bør legges særlig vekt på organismer som er brukt til biologisk bekjempelse og 

organismer som spiller en viktig rolle i integrert bekjempelse av skadegjørere. 

8.5. Virkninger på meitemarker 

 Formålet med forsøket 

Det skal rapporteres om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for meitemarker. 

8.6. Virkninger på mikroorganismer i jord utenfor målgruppen 

Det skal rapporteres om virkningen på relevante mikroorganismer utenfor målgruppen og på deres predatorer 

(f.eks. protozer for podemidler). Sakkyndige vurderinger er påkrevd for å avgjøre om det er nødvendig med 

ytterligere undersøkelser. Ved slike avgjørelser skal det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger i dette 

avsnitt og andre avsnitt, særlig data om mikroorganismens spesifisitet og forventet eksponering. Nyttige 

opplysninger kan også komme fra observasjoner gjort under virkningsforsøk. Særlig oppmerksomhet skal 

rettes mot organismer som er brukt i integrert bekjempelse av skadegjørere. 

8.7. Tilleggsundersøkelser 

Tilleggsundersøkelser kan omfatte ytterligere akuttundersøkelser av andre arter eller prosesser (som 

kloakksystemer) eller undersøkelser på høyere nivå, som undersøkelser av kroniske eller subletale virkninger 

eller av virkningene på reproduksjonen hos utvalgte organismer utenfor målgruppen. 

Før slike undersøkelser foretas, skal søkeren søke å oppnå enighet med vedkommende myndigheter med 

hensyn til hvilken type undersøkelse som skal foretas. 

9.  SAMMENDRAG OG VURDERING AV MILJØVIRKNING 

Det skal utarbeides et sammendrag og en vurdering av alle opplysninger som er relevante for 

miljøvirkningen, i samsvar med retningslinjene som vedkommende myndigheter i medlemsstatene har gitt 

for utformingen av slike sammendrag og vurderinger. Dokumentet skal omfatte en detaljert og kritisk 

vurdering av nevnte opplysninger på grunnlag av relevante kriterier og retningslinjer for vurdering og 

beslutningstaking, med særlig vekt på de risikoer for miljøet og arter utenfor målgruppen som kan eller vil 

oppstå samt datagrunnlagets omfang, kvalitet og pålitelighet. Særlig skal følgende punkter behandles: 

— fordeling og skjebne i miljøet og de tidsforløp som er forbundet med dette, 

— identifisering av arter utenfor målgruppen og utsatte populasjoner, og omfanget av potensiell 

eksponering, 

— fastsettelse av nødvendige forholdsregler for å unngå eller redusere miljøforurensningen så mye som 

mulig, og for vern av arter utenfor målgruppen. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 284/2013 

av 1. mars 2013 

om fastsettelse av opplysningskrav for plantevernmidler 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 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 

79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 78 nr. 1 

bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kommisjonsforordning (EU) nr. 545/2011 av  

10. juni 2011 om gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til 

opplysningskrav for plantevernmidler(2) ble vedtatt i 

samsvar med artikkel 8 nr. 4 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009. Den inneholder opplysningskravene når 

det gjelder godkjenning av plantevernmidler som 

fastsatt i vedlegg III til rådsdirektiv 91/414/EØF av 

15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler(3). 

2)  Det er nødvendig å endre opplysningskravene for 

kjemiske preparater for å ta hensyn til gjeldende 

vitenskapelig og teknisk kunnskap. 

3)  Mer detaljerte opplysninger om gjennomføring av 

opplysningskravene er fastsatt i relevante retnings-

linjer. 

4)  Forordning (EU) nr. 545/2011 bør derfor oppheves. 

5)  Før de endrede opplysningskravene trer i kraft, bør 

søkerne få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de 

kan oppfylle de nye kravene. 

6)  For at medlemsstatene og de berørte parter skal kunne 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene, er det 

hensiktsmessig å fastsette overgangstiltak for 

opplysninger som framlegges i forbindelse med 

søknader om godkjenning, fornyelse av godkjenning 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 93 av 3.4.2013, s. 85, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 57. 

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

(2) EUT L 155 av 11.6.2011, s. 67. 

(3) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

eller endring av vilkårene for godkjenning av aktive 

stoffer, og for opplysninger som framlegges i forbin-

delse med søknader om godkjenning, fornyelse av 

godkjenning og endring av godkjenning for 

plantevernmidler. 

7)  Disse overgangstiltakene berører ikke artikkel 80 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller 

Rådet har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Opplysningskrav for plantevernmidler 

Opplysningskravene for plantevernmidler nevnt i artikkel 8 

nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1107/2009 er fastsatt i 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Oppheving 

Forordning (EU) nr. 545/2011 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som 

henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak med hensyn til framgangsmåter for aktive 

stoffer 

Forordning (EU) nr. 545/2011 får fortsatt anvendelse for 

aktive stoffer med hensyn til følgende: 

a)  framgangsmåter for godkjenning av et aktivt stoff eller for 

endring av godkjenningen av et slikt stoff i henhold til 

artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1107/2009 som det er 

framlagt dokumentasjon for som fastsatt i artikkel 8 nr. 1 

og 2 i nevnte forordning innen 31. desember 2013, 

b)  framgangsmåter for fornyelse av godkjenning av et aktivt 

stoff i henhold til artikkel 20 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 som det er framlagt utfyllende dokumenta-

sjon for som nevnt i artikkel 9 i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1141/2010(4) innen 31. desember 2013.  

  

(4) EUT L 322 av 8.12.2010, s. 10. 

2019/EØS/35/10 
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Artikkel 4 

Overgangstiltak med hensyn til framgangsmåter for 

plantevernmidler 

1.  Forordning (EU) nr. 545/2011 får fortsatt anvendelse 

med hensyn til framgangsmåter for godkjenning av et 

plantevernmiddel som nevnt i artikkel 28 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, forutsatt at søknaden er inngitt innen 

31. desember 2015, og at plantevernmiddelet inneholder minst 

ett aktivt stoff som det er framlagt dokumentasjon eller 

utfyllende dokumentasjon for i samsvar med artikkel 3. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan søkere fra 1. januar 2014 velge 

å anvende opplysningskravene fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. Dette valget skal gjøres skriftlig ved fram-

leggingen av søknaden, og er ugjenkallelig. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

1.  Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Når det gjelder framgangsmåter for fornyelse av god-

kjenninger av aktive stoffer hvis godkjenning utløper  

1. januar 2016 eller senere, får denne forordning anvendelse 

fra ikrafttredelsen. 

For alle andre framgangsmåter får den anvendelse fra 

1. januar 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 1. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

INNLEDNING 

Opplysninger som skal framlegges samt framskaffelse og presentasjon av disse 

1.  Opplysningene som skal framlegges, skal oppfylle følgende krav: 

1.1.  Opplysningene skal være tilstrekkelige til å vurdere virkningen og forutsigbare risikoer, enten de er umid-

delbare eller forsinkede, som plantevernmiddelet kan medføre for mennesker, herunder sårbare grupper, for dyr 

og for miljøet, og skal minst inneholde opplysningene og resultatene av undersøkelsene nevnt i dette vedlegg. 

1.2.  De skal omfatte opplysninger om plantevernmiddelets potensielt skadelige virkninger på menneskers og dyrs 

helse eller på grunnvannet samt kjente og forventede kumulative virkninger og synergivirkninger. 

1.3.  De skal omfatte opplysninger om plantevernmiddelets potensielt uakseptable virkninger på miljøet, planter og 

planteprodukter samt kjente og forventede kumulative virkninger og synergivirkninger. 

1.4.  Opplysningene skal omfatte alle relevante opplysninger fra vitenskapelig, fagfellevurdert og allment tilgjen-

gelig litteratur om det aktive stoffet, metabolitter og nedbrytings- eller reaksjonsprodukter og plantevernmidler 

som inneholder det aktive stoffet samt om bivirkninger for helse, miljø og arter utenfor målgruppen. Det skal 

framlegges et sammendrag av disse opplysningene. 

1.5.  Opplysningene skal omfatte en fullstendig og objektiv rapport om undersøkelsene som er foretatt samt en 

fullstendig beskrivelse av disse. Disse opplysningene kreves ikke dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Opplysningene er ikke nødvendige på grunn av middelets art eller foreslått bruk, eller er ikke vitenskapelig 

nødvendige. 

b)  Det er ikke teknisk mulig å framskaffe opplysningene. 

 I slike tilfeller skal det framlegges en begrunnelse. 

1.6.  Dersom det er relevant, skal opplysningene framskaffes ved hjelp av forsøksmetodene som er oppført i listen 

nevnt i nr. 6. Dersom det ikke finnes egnede internasjonalt eller nasjonalt validerte retningslinjer for forsøk, 

skal retningslinjer som er godkjent av europeiske vedkommende myndighet, benyttes. Eventuelle avvik skal 

beskrives og begrunnes. 

1.7.  Opplysningene skal omfatte en fullstendig beskrivelse av forsøksmetodene som er benyttet. 

1.8.  Dersom det er relevant, skal opplysningene framskaffes i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/63/EU(1). 

1.9.  Opplysningene skal omfatte en liste over plantevernmiddelets endepunkter. 

1.10.  Dersom det er relevant, skal opplysningene omfatte den foreslåtte klassifiseringen og merkingen av 

plantevernmiddelet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2). 

1.11.  Vedkommende myndigheter kan kreve opplysninger om formuleringsstoffer i henhold til kommisjons-

forordning (EU) nr. 283/2013(3). Vedkommende myndigheter skal vurdere alle tilgjengelige opplysninger som 

er framlagt i samsvar med annet unionsregelverk før de krever at det foretas tilleggsundersøkelser. 

1.12.  De framlagte opplysningene om plantevernmiddelet og opplysningene om det aktive stoffet skal være 

tilstrekkelige til å: 

a)  avgjøre om plantevernmiddelet skal godkjennes eller ikke, 

b)  fastsette vilkår eller begrensninger knyttet til en godkjenning.  

  

(1) EUT L 276 av 20.10.2010, s. 33. 

(2) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) EUT L 93 av 3.4.2013, s. 1. 
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c)  gjøre det mulig å vurdere korttids- og langtidsrisikoer for arter, populasjoner, samfunn og prosesser utenfor 

målgruppen, 

d)  fastsette relevante førstehjelpstiltak samt egnede diagnostiske og terapeutiske tiltak som skal iverksettes i 

tilfelle forgiftning hos mennesker, 

e)  gjøre det mulig å vurdere risiko for akutt og kronisk eksponering av forbrukere, herunder, dersom det er 

relevant, en vurdering av kumulativ risiko ved eksponering for flere enn ett aktivt stoff, 

f)  gjøre det mulig å beregne akutt og kronisk eksponering av brukere, arbeidstakere, beboere og andre 

personer i nærheten, herunder, dersom det er relevant, kumulativ eksponering for flere enn ett aktivt stoff, 

g)  gjøre det mulig å vurdere arten og omfanget av risikoene for mennesker og dyr (arter som mennesker 

vanligvis fôrer og holder eller dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon) samt risikoene for andre 

virveldyrarter utenfor målgruppen, 

h)  forutsi fordeling, skjebne og atferd i miljøet samt de tidsforløp som er forbundet med dette, 

i)  identifisere arter og populasjoner utenfor målgruppen som er utsatt for fare på grunn av potensiell 

eksponering, 

j)  muliggjøre en vurdering av plantevernmiddelets virkning på arter utenfor målgruppen, 

k)  fastsette tiltak som er nødvendige for i størst mulig grad å redusere miljøforurensningen og virkningen på 

arter utenfor målgruppen, 

l)  klassifisere plantevernmiddelet etter fareklasse i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. 

1.13.  Dersom det er relevant, skal forsøk utformes og opplysninger analyseres ved hjelp av egnede statistiske 

metoder. 

1.14.  Beregninger av eksponeringen skal bygge på vitenskapelige metoder som er godkjent av Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»), når slike metoder foreligger. Dersom 

andre metoder anvendes, skal dette begrunnes. 

2.  Kravene fastsatt i denne forordning skal tilsvare minstekravene til opplysninger som skal framlegges. Andre 

krav på nasjonalt plan kan bli nødvendige under visse omstendigheter, f.eks. særlige scenarioer eller annen 

bruk enn den som er tatt i betraktning ved godkjenningen. Når forsøk fastsettes og godkjennes av ved-

kommende myndigheter, skal miljømessige, klimatiske og landbruksmessige forhold vies særlig 

oppmerksomhet. 

3. God laboratoriepraksis (GLP) 

3.1.  Dersom det foretas forsøk for å framskaffe opplysninger om egenskapene eller sikkerheten med hensyn til 

menneskers eller dyrs helse eller til miljøet, skal forsøk og analyser foretas i samsvar med prinsippene fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF(1). 

3.2.  Som unntak fra nr. 3.1 kan forsøk og analyser som kreves i henhold til bestemmelsene i del A og B avsnitt 6, 

foretas av offisielle eller offisielt anerkjente forsøksanlegg eller -organisasjoner som minst oppfyller følgende 

krav: 

a)  de skal ha til sin rådighet det vitenskapelige og tekniske personale i tilstrekkelig antall og med den 

nødvendige utdanning, opplæring, tekniske kunnskap og erfaring til at de kan utføre sine oppgaver, 

b)  de skal til sin rådighet det utstyr som kreves for korrekt å foreta de forsøk og målinger de hevder å ha 

kompetanse til å foreta, og utstyret skal være behørig vedlikeholdt og om nødvendig kalibrert før det tas i 

bruk og deretter i samsvar med et fastlagt program, 

c)  de skal ha egnede forsøksfelt, og om nødvendig veksthus, vekstkammer eller lagerlokaler, og miljøet 

forsøkene foretas i, skal ikke fordreie resultatene eller negativt påvirke målenøyaktigheten som kreves, 

d)  de skal gi det berørte personalet adgang til framgangsmåter og protokoller for forsøkene,  

  

(1) EUT L 50 av 20.2.2004, s. 44. 
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e)  de skal, når vedkommende myndighet anmoder om det og før et forsøk begynner, gi opplysninger om 

stedet for forsøket og om de berørte plantevernmidlene, 

f)  de skal sikre at det utførte arbeidets kvalitet står i forhold til arbeidets type, område, omfang og formål, 

g)  de skal oppbevare opplysninger om alle observasjoner, beregninger og utledede data samt kalibrerings-

protokoller og den endelige analyserapporten så lenge det aktuelle produktet er godkjent i en medlemsstat. 

3.3.  Offisielt anerkjente forsøksanlegg og -organer, og når vedkommende myndighet anmoder om det, offisielle 

forsøksanlegg og -organer skal: 

— framlegge for vedkommende nasjonale myndighet alle opplysninger som er nødvendige for å dokumentere 

at de kan oppfylle kravene fastsatt i nr. 3.2, 

— tillate på ethvert tidspunkt inspeksjonene som alle medlemsstater regelmessig skal foreta på sitt territorium, 

for å kontrollere at kravene i nr. 3.2 overholdes. 

3.4.  Som unntak fra nr. 3.1 gjelder følgende: 

3.4.1.  For aktive stoffer som består av mikroorganismer eller virus, kan forsøk og analyser som foretas for å innhente 

opplysninger om egenskaper og sikkerhet med hensyn til andre aspekter enn menneskers helse, foretas av 

offisielle eller offisielt godkjente forsøksanlegg eller -organer som minst oppfyller kravene i nr. 3.2 og 3.3. 

3.4.2.  Undersøkelser som er foretatt før anvendelsen av denne forordning, kan, selv om de ikke fullt ut er i samsvar 

med kravene til GLP eller nåværende forsøksmetoder, tas med i vurderingen dersom de godkjennes som 

vitenskapelig gyldige av vedkommende myndigheter, og dermed fjerner behovet for å gjenta dyreforsøk, særlig 

med hensyn til undersøkelser for kreftframkallende og reproduksjonstoksiske virkninger. Dette unntaket får 

anvendelse på undersøkelser av alle virveldyrarter. 

4. Forsøksmateriale 

4.1.  Ettersom urenheter og andre bestanddeler kan påvirke toksikologisk og økotoksikologisk atferd, skal det for 

hver undersøkelse som framlegges, gis en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av materialet som er brukt. Det 

skal foretas undersøkelser av plantevernmiddelet som skal godkjennes; alternativt kan ekstrapole-

ringsprinsipper benyttes, f.eks. ved bruk av en undersøkelse av et middel med sammenlignbar/tilsvarende 

sammensetning. Det skal framlegges en detaljert beskrivelse av sammensetningen som er brukt. 

4.2.  Dersom det brukes radioaktivt merket forsøksmateriale, skal merkingen være plassert (på ett eller flere steder) 

på en slik måte på at det blir enklere å klarlegge stoffskifte- og omdanningsveiene og undersøke fordelingen til 

det aktive stoffet og dets metabolitter og nedbrytings- og reaksjonsprodukter. 

5. Forsøk med virveldyr 

5.1.  Forsøk med virveldyr skal foretas bare dersom ingen andre validerte metoder er tilgjengelige. 

 Alternative metoder som skal vurderes, skal omfatte metoder in vitro og metoder in silico. For å holde antallet 

dyr som brukes i forsøkene så lavt som mulig, skal det også oppfordres til å bruke begrensnings- og forbed-

ringsmetoder ved forsøk in vivo. 

5.2.  Ved utformingen av forsøksmetodene skal det fullt ut tas hensyn til prinsippene om erstatning, begrensing og 

forbedring av bruken av virveldyr, særlig når hensiktsmessige, validerte metoder som gjør det mulig å erstatte, 

begrense eller forbedre dyreforsøk blir tilgjengelige. 

5.3.  For denne forordnings formål skal det ikke foretas forsøk der det aktive stoffet eller plantevernmiddelet med 

forsett gis til mennesker eller andre primater. 

5.4.  Av etiske hensyn skal utformingen av undersøkelser vurderes grundig, idet det tas hensyn til muligheten for 

begrensning, forbedring og erstatning av dyreforsøk. Ved å inkludere én eller flere ytterligere dosegrupper eller 

ett eller flere tidspunkt for blodprøvetaking i en undersøkelse, kan behovet for flere undersøkelser unngås. 

6.  For informasjons- og harmoniseringsformål skal listen over forsøksmetoder og veiledningsdokumenter som er 

relevante for gjennomføringen av denne forordning, offentliggjøres i Den europeiske unions tidende. Listen 

skal ajourføres regelmessig.  
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DEL A 

KJEMISKE PLANTEVERNMIDLER 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

AVSNITT 1 Plantevernmiddelets identitet 

1.1.  Søker 

1.2.  Plantevernmiddelets og de aktive stoffenes produsent 

1.3.  Handelsnavn eller foreslått handelsnavn og eventuelt produsentens utviklingskodenummer for 

plantevernmiddelet 

1.4.  Detaljerte kvantitative og kvalitative opplysninger om plantevernmiddelets sammensetning 

1.4.1.  Plantevernmiddelets sammensetning 

1.4.2.  Opplysninger om de aktive stoffene 

1.4.3.  Opplysninger om beskyttende midler, synergister og formuleringsstoffer 

1.5.  Plantevernmiddelets type og kode 

1.6.  Funksjon 

AVSNITT 2 Plantevernmiddelets fysiske, kjemiske og tekniske egenskaper 

2.1.  Utseende 

2.2.  Eksplosjons- og oksideringsegenskaper 

2.3.  Antennelighet og selvoppvarming 

2.4.  Surhetsgrad/alkalitet og pH 

2.5.  Viskositet og overflatespenning 

2.6.  Relativ tetthet og romvekt 

2.7.  Lagringsstabilitet og holdbarhetstid: virkninger av temperatur på plantevernmiddelets tekniske egen-

skaper 

2.8.  Plantevernmiddelets tekniske egenskaper 

2.8.1.  Fuktningsevne 

2.8.2.  Persistent skumdannelse 

2.8.3.  Suspensjonsevne, evne til spontan spredning og dispersjonsstabilitet 

2.8.4.  Oppløsningsgrad og fortynningsstabilitet 

2.8.5.  Partikkelstørrelsesfordeling, støvinnhold, slitasje ved gnidning og mekanisk stabilitet 

2.8.5.1.  Partikkelstørrelsesfordeling 

2.8.5.2.  Støvinnhold 

2.8.5.3.  Slitasje ved gnidning 

2.8.5.4.  Hardhet og motstandsevne 

2.8.6.  Emulgeringsevne, reemulgeringsevne og emulsjonsstabilitet 

2.8.7.  Flyteevne, hellbarhet og støvavgivelse 

2.9.  Fysisk og kjemisk forenlighet med andre produkter, herunder andre plantevernmidler som det skal 

godkjennes for bruk sammen med 

2.10.  Festeevne og fordeling på frø 

2.11.  Andre undersøkelser  
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AVSNITT 3 Data om anvendelse 

3.1.  Planlagt bruksområde 

3.2.  Virkning på skadelige organismer 

3.3.  Opplysninger om planlagt bruk 

3.4.  Dosering og konsentrasjon av det aktive stoffet 

3.5.  Anvendelsesmetode 

3.6.  Antall anvendelser, tidspunkter for disse og beskyttelsens varighet 

3.7.  Nødvendige venteperioder eller andre forholdsregler for å unngå giftvirkninger for planter på 

etterfølgende vekster 

3.8.  Forslag til bruksanvisning 

AVSNITT 4 Ytterligere opplysninger om plantevernmiddelet 

4.1.  Sikkerhetsperioder og andre forholdsregler for å verne mennesker, dyr og miljøet 

4.2.  Anbefalte metoder og forholdsregler 

4.3.  Nødtiltak ved ulykker 

4.4.  Emballasje og plantevernmiddelets forenlighet med foreslått emballasjemateriale 

4.5.  Framgangsmåter for destruering eller dekontaminering av plantevernmiddelet og dets emballasje 

4.5.1.  Framgangsmåter for nøytralisering 

4.5.2.  Kontrollert forbrenning 

AVSNITT 5 Analysemetoder 

 Innledning 

5.1.  Metoder som brukes til å framskaffe opplysninger før godkjenning 

5.1.1.  Metoder for analyse av plantevernmiddelet 

5.1.2.  Metoder for bestemmelse av restmengder 

5.2.  Metoder for kontroll og overvåkning etter godkjenning 

AVSNITT 6 Data om virkning 

 Innledning 

6.1.  Innledende forsøk 

6.2.  Virkningsforsøk 

6.3.  Opplysninger om forekomst eller mulig utvikling av resistens 

6.4.  Skadevirkninger på behandlede vekster 

6.4.1.  Giftighet for planter i målgruppen (herunder forskjellige sorter) eller for planteprodukter i målgruppen 

6.4.2.  Virkninger på avlinger av behandlede planter eller planteprodukter 

6.4.3.  Virkninger på planters eller planteprodukters kvalitet 

6.4.4.  Virkninger på bearbeidingsprosesser 

6.4.5.  Virkning på behandlede planter eller planteprodukter som skal brukes til formering 

6.5.  Observasjoner av andre uønskede eller utilsiktede bivirkninger 

6.5.1.  Virkning på etterfølgende vekster 

6.5.2.  Virkning på andre planter, herunder nabovekster 

6.5.3.  Virkninger på nytteorganismer og andre organismer utenfor målgruppen  
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AVSNITT 7 Toksikologiske undersøkelser 

 Innledning 

7.1.  Akutt giftighet 

7.1.1.  Oral giftighet 

7.1.2.  Giftighet ved hudkontakt 

7.1.3.  Giftighet ved innånding 

7.1.4.  Hudirritasjon 

7.1.5.  Øyeirritasjon 

7.1.6.  Hudsensibilisering 

7.1.7.  Ytterligere undersøkelser av plantevernmiddelet 

7.1.8.  Ytterligere undersøkelser av kombinasjoner av plantevernmidler 

7.2.  Data om eksponering 

7.2.1.  Brukereksponering 

7.2.1.1.  Anslag over brukereksponering 

7.2.1.2.  Måling av brukereksponering 

7.2.2.  Eksponering av beboere og andre personer i nærheten 

7.2.2.1.  Anslag over eksponering av beboere og andre personer i nærheten 

7.2.2.2.  Måling av eksponering av beboere og andre personer i nærheten 

7.2.3.  Eksponering av arbeidstakere 

7.2.3.1.  Anslag over eksponering av arbeidstakere 

7.2.3.2.  Måling av eksponering av arbeidstakere 

7.3.  Opptak gjennom huden 

7.4.  Tilgjengelige toksikologiske opplysninger om formuleringsstoffer 

AVSNITT 8 Restmengder i eller på behandlede produkter, næringsmidler og fôr 

AVSNITT 9 Skjebne og atferd i miljøet 

 Innledning 

9.1.  Skjebne og atferd i jord 

9.1.1.  Nedbrytingshastighet i jord 

9.1.1.1.  Laboratorieundersøkelser 

9.1.1.2.  Feltundersøkelser 

9.1.1.2.1.  Undersøkelser av forsvinning i jord 

9.1.1.2.2.  Undersøkelser av akkumulering i jord 

9.1.2.  Mobilitet i jord 

9.1.2.1.  Laboratorieundersøkelser 

9.1.2.2.  Lysimeterundersøkelser 

9.1.2.3.  Undersøkelser av utlekking i felt 

9.1.3.  Anslag over konsentrasjoner i jord 

9.2.  Skjebne og atferd i vann og sediment 

9.2.1.  Aerob mineralisering i overflatevann  
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9.2.2.  Undersøkelse av vann/sediment 

9.2.3.  Undersøkelse av vann/sediment under påvirkning av lys 

9.2.4.  Anslag over konsentrasjoner i grunnvann 

9.2.4.1.  Beregning av konsentrasjoner i grunnvann 

9.2.4.2.  Ytterligere feltforsøk 

9.2.5.  Anslag over konsentrasjoner i overflatevann og sediment 

9.3.  Skjebne og atferd i luft 

9.3.1.  Nedbrytingsvei og nedbrytingshastighet i luft og transport gjennom luften 

9.4.  Anslag over konsentrasjoner for andre eksponeringsveier 

AVSNITT 10 Økotoksikologiske undersøkelser 

 Innledning 

10.1.  Virkninger på fugler og andre landvirveldyr 

10.1.1.  Virkninger på fugler 

10.1.1.1.  Akutt oral giftighet for fugler 

10.1.1.2.  Data om fugler fra forsøk på høyere nivå 

10.1.2.  Virkninger på andre landvirveldyr enn fugler 

10.1.2.1.  Akutt oral giftighet for pattedyr 

10.1.2.2.  Data om pattedyr fra forsøk på høyere nivå 

10.1.3.  Virkninger på andre viltlevende landvirveldyr (krypdyr og amfibier) 

10.2.  Virkninger på vannorganismer 

10.2.1.  Akutt giftighet for fisk / virvelløse vanndyr eller virkninger for alger og makrofytter som lever i vann 

10.2.2.  Ytterligere undersøkelser av langtidsgiftighet og kronisk giftighet for fisk, virvelløse dyr som lever i 

vann og organismer som lever i sediment 

10.2.3.  Ytterligere forsøk med vannorganismer 

10.3.  Virkninger på leddyr 

10.3.1.  Virkninger på bier 

10.3.1.1.  Akutt giftighet for bier 

10.3.1.1.1.  Akutt oral giftighet 

10.3.1.1.2.  Akutt kontakttoksisitet 

10.3.1.2.  Kronisk giftighet for bier 

10.3.1.3.  Virkninger på honningbiers utvikling og andre livsstadier hos honningbier 

10.3.1.4.  Subletale virkninger 

10.3.1.5.  Bur- og tunnelforsøk 

10.3.1.6.  Feltforsøk med honningbier 

10.3.2.  Virkninger på andre leddyr utenfor målgruppen enn bier 

10.3.2.1.  Standard laboratorieforsøk for leddyr utenfor målgruppen  
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10.3.2.2.  Utvidede laboratorieforsøk, undersøkelser av restmengders tidsavhengighet med leddyr utenfor 

målgruppen 

10.3.2.3.  Semi-feltforsøk med leddyr utenfor målgruppen 

10.3.2.4.  Feltforsøk med leddyr utenfor målgruppen 

10.3.2.5.  Andre eksponeringsveier for leddyr utenfor målgruppen 

10.4.  Virkninger på meso- og makrofauna utenfor målgruppen som lever i jord 

10.4.1.  Meitemarker 

10.4.1.1.  Meitemarker — subletale virkninger 

10.4.1.2.  Meitemarker — feltundersøkelser 

10.4.2.  Virkninger på annen meso- og makrofauna enn meitemarker utenfor målgruppen som lever i jord 

10.4.2.1.  Forsøk på artsnivå 

10.4.2.2.  Forsøk på høyere nivå 

10.5.  Virkninger på nitrogenomdanning i jorda 

10.6.  Virkninger på høyerestående landplanter utenfor målgruppen 

10.6.1.  Sammendrag av kartleggingsdata 

10.6.2.  Forsøk med planter utenfor målgruppen 

10.6.3.  Utvidede laboratorieforsøk med planter utenfor målgruppen 

10.6.4.  Semi-feltforsøk og feltforsøk med planter utenfor målgruppen 

10.7.  Virkninger på andre landorganismer (plante- og dyreliv) 

10.8.  Overvåkingsdata 

AVSNITT 11 Litteraturopplysninger 

AVSNITT 12 Klassifisering og merking 

AVSNITT 1 

Plantevernmiddelets identitet 

De framlagte opplysningene skal være tilstrekkelige til tydelig å kunne identifisere plantevernmiddelet og definere det 

når det gjelder spesifikasjoner og egenskaper. 

1.1.  Søker 

 Navn på og adresse til søkeren skal framlegges, i tillegg til navn, stilling, telefonnummer, e-postadresse 

og telefaksnummer til en kontaktperson. 

1.2. Plantevernmiddelets og de aktive stoffenes produsent 

 Navn på og adresse til produsenten av plantevernmiddelet og hvert aktivt stoff i plantevernmiddelet skal 

framlegges, i tillegg til navn på og adresse til hvert produksjonsanlegg der plantevernmiddelet og det 

aktive stoffet produseres. En kontaktperson (navn, telefonnummer, e-postadresse og telefaksnummer) 

skal også angis. 

 Dersom det aktive stoffet stammer fra en produsent som det ikke tidligere er innsendt opplysninger fra i 

samsvar med forordning (EU) nr. 283/2013, skal data for å oppfylle disse kravene framlegges for å 

dokumentere det aktive stoffets likeverdighet. 

1.3. Handelsnavn eller foreslått handelsnavn og eventuelt produsentens utviklingskodenummer for 

plantevernmiddelet 

 Alle tidligere og nåværende handelsnavn og foreslåtte handelsnavn samt utviklingskodenumre for 

plantevernmiddelet skal framlegges. Dersom de nevnte handelsnavnene og kodenumrene viser til 

lignende, men ikke like plantevernmidler, skal det framlegges en detaljert beskrivelse av forskjellene. 

Det foreslåtte handelsnavnet skal ikke kunne føre til forveksling med handelsnavnet til et 

plantevernmiddel som allerede er godkjent. Hvert kodenummer skal være unikt for et bestemt 

plantevernmiddel.  



Nr. 35/546 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

1.4. Detaljerte kvantitative og kvalitative opplysninger om plantevernmiddelets sammensetning 

1.4.1. Plantevernmiddelets sammensetning 

 For plantevernmidler skal følgende opplysninger rapporteres: 

— innholdet av det tekniske aktive stoffet (basert på angitt minste renhet) og det angitte innholdet av 

rene aktive stoffer, og dersom det er relevant, tilsvarende innhold av varianter (f.eks. salter og estere) 

av de aktive stoffene, 

— innholdet av beskyttende midler, synergister og formuleringsstoffer, 

— dersom det er behov, det høyeste innholdet av relevante urenheter. 

 I tillegg til samlet innhold av aktivt stoff skal innholdet av fritt (ikke innkapslet) og innkapslet aktivt stoff 

samt frigivelseshastighet angis for plantevernmidler med langsom eller kontrollert frigivelse (f.eks. 

kapselsuspensjon (CS)). Dersom det er mulig, skal det brukes egnede CIPAC-metoder (Collaborative 

International Pesticides Analytical Council). Dersom en annen metode brukes, skal søkeren begrunne 

dette og framlegge en detaljert beskrivelse av metoden som brukes. 

 Konsentrasjonen av hvert aktive stoff skal uttrykkes på følgende måte: 

— for faste stoffer, aerosoler, flyktige væsker (høyeste kokepunkt 50 °C) eller tyktflytende væsker 

(nedre grense 1 Pa s ved 20 °C), i vektprosent og g/kg, 

— for andre væske-/gelutforminger, i vektprosent og g/l, 

— for gasser, i volumprosent og vektprosent. 

1.4.2. Opplysninger om de aktive stoffene 

 For aktive stoffer skal vanlig navn i henhold til Den internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO) 

eller vanlig navn foreslått av ISO, CIPAC-nummeret, og dersom det foreligger, nummeret tildelt av Den 

europeiske kommisjon (EF-nummeret) angis. Dersom det er relevant, skal det angis hvilket salt, hvilken 

ester, hvilket anion eller hvilket kation som forekommer. 

1.4.3. Opplysninger om beskyttende midler, synergister og formuleringsstoffer 

 Beskyttende midler, synergister og formuleringsstoffer skal, dersom det er mulig, identifiseres ved sine 

kjemisk betegnelser som angitt i del 3 i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008, eller dersom de ikke er oppført i nevnte forordning, i samsvar med både IUPAC-

nomenklaturen (International Union of Pure and Applied Chemistry) og CA-nomenklaturen (Chemical 

Abstracts). Deres strukturformel skal oppgis. For hver bestanddel i beskyttende midler, synergister og 

formuleringsstoffer skal relevant EF-nummer og CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) oppgis 

dersom de foreligger. For formuleringsstoffer som er blandinger, skal sammensetningen oppgis. Dersom 

de framlagte opplysningene ikke er tilstrekkelig til fullstendig å identifisere det beskyttende middelet, 

synergisten eller formuleringsstoffet, skal en egnet spesifikasjon framlegges. Handelsnavnet skal også 

oppgis dersom det foreligger. Det skal framlegges sikkerhetsdatablader i henhold til artikkel 31 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006(*). De skal være ajourførte og i samsvar med annet unionsregelverk. 

 For formuleringsstoffer skal funksjonen angis med et av følgende uttrykk: 

a)  klebemiddel, 

b)  skumdempende middel, 

c)  antifrysemiddel, 

d)  bindemiddel, 

e)  buffer, 

f)  bærestoff, 

g)  deodorant, 

h)  dispergeringsmiddel, 

i)  fargestoff, 

  

(*) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.  
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j)  brekkmiddel, 

k)  emulgator, 

l)  gjødsel, 

m)  konserveringsmiddel, 

n)  duftstoff, 

o)  parfyme, 

p)  drivmiddel, 

q)  repellent, 

r)  løsemiddel, 

s)  stabilisator, 

t)  fortykningsmiddel, 

u)  fuktemiddel, 

v)  annet (spesifiseres av søkeren). 

 Det skal framlegges en beskrivelse av utformingsprosessen. 

1.5. Plantevernmiddelets type og kode 

 Plantevernmiddelets type og kode skal angis i samsvar med den seneste utgaven av håndboken for 

utvikling og bruk av FAOs og WHOs spesifikasjoner for pesticider, utarbeidet under det felles 

FAO/WHO-møtet om spesifikasjoner for pesticider. 

 Dersom et plantevernmiddel ikke er nøyaktig definert i denne publikasjonen, skal det framlegges en 

fullstendig beskrivelse av plantevernmiddelets fysiske art og tilstand sammen med et forslag til en egnet 

beskrivelse av plantevernmiddelets type og til en definisjon. 

1.6. Funksjon 

 Funksjonen skal angis med et av følgende uttrykk: 

a)  middmiddel, 

b)  bakteriedrepende middel, 

c)  soppdrepende middel, 

d)  ugressmiddel, 

e)  insektmiddel, 

f)  bløtdyrmiddel, 

g)  nematicid, 

h)  vekstregulerende middel, 

i)  repellent, 

j)  rottegift, 

k)  semiokjemikalier, 

l)  talpicid, 

m)  virusdrepende middel, 

n)  annet (spesifiseres av søkeren).  
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AVSNITT 2 

Plantevernmiddelets fysiske, kjemiske og tekniske egenskaper 

Det skal angis i hvilken grad plantevernmidlene som søknaden om godkjenning gjelder, oppfyller de relevante FAO-

WHO-spesifikasjoner. Avvik fra disse spesifikasjonene skal beskrives utførlig og begrunnes av søkeren. 

2.1. Utseende 

 En beskrivelse av plantevernmiddelets farge og fysiske tilstand skal framlegges. 

2.2. Eksplosjons- og oksideringsegenskaper 

 Plantevernmidlers eksplosjons- og -oksideringsegenskaper skal bestemmes og rapporteres. Et teoretisk 

anslag på grunnlag av strukturen skal godkjennes dersom det oppfyller kriteriene fastsatt i tillegg 6 til De 

forente nasjoners anbefalinger for transport av farlig gods: forsøkshåndbøker og kriterier(1). 

2.3. Antennelighet og selvoppvarming 

 Flammepunktet for væsker som inneholder brannfarlige løsemidler, skal bestemmes og rapporteres. 

Antenneligheten til plantevernmidler i fast form og til gasser skal bestemmes og rapporteres. Et teoretisk 

anslag på grunnlag av strukturen skal godkjennes dersom det oppfyller kriteriene fastsatt i tillegg 6 til De 

forente nasjoners anbefalinger for transport av farlig gods: forsøkshåndbøker og kriterier. 

 Selvopphetingen skal bestemmes og rapporteres. 

2.4. Surhetsgrad/alkalitet og pH 

 For vandige plantevernmidler skal det ufortynnede plantevernmiddelets pH bestemmes og rapporteres. 

 For plantevernmidler i fast form og ikke-vandige plantevernmidler som skal anvendes som vandige 

fortynninger, skal pH i en 1 %-fortynning av plantevernmiddelet bestemmes og rapporteres. 

 For plantevernmidler som er sure (pH < 4) eller basiske (pH > 10), skal surhetsgraden eller alkaliteten 

bestemmes og rapporteres. 

2.5. Viskositet og overflatespenning 

 For flytende preparater skal viskositeten bestemmes ved to avskjæringshastigheter og ved 20 °C og 

40 °C, og rapporteres sammen med forsøksforholdene. Overflatespenningen skal bestemmes ved den 

høyeste konsentrasjonen. 

 For flytende plantevernmidler som inneholder ≥ 10 % hydrokarboner og har en kinematisk viskositet på 

mindre enn 7 × 10–6 m2/s ved 40 °C, skal overflatespenningen til det ufortynnede preparatet bestemmes 

ved 25 °C og rapporteres. 

2.6. Relativ tetthet og romvekt 

 Den relative tettheten til flytende plantevernmidler skal bestemmes og rapporteres. 

 Romvekten (hell og rist) til plantevernmidler i pulver- eller granulatform skal bestemmes og rapporteres. 

2.7. Lagringsstabilitet og holdbarhetstid: virkninger av temperatur på plantevernmiddelets tekniske 

egenskaper 

 Plantevernmiddelets stabilitet etter framskyndet lagring i 14 dager ved 54 °C skal bestemmes og 

rapporteres. Data som er framskaffet av alternative kombinasjoner av tid og temperatur (f.eks. 8 uker ved 

40 °C, 12 uker ved 35 °C eller 18 uker ved 30 °C), kan framlegges som alternative data om framskyndet 

lagring. Dette forsøket bør foretas med emballasje laget av samme materiale som salgsemballasjen.  

  

(1) De forente nasjoner, New York og Genève (2009), publikasjon ISBN 978-92-1-139135-0. 
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 Dersom innholdet av det aktive stoffet etter varmestabilitetsforsøket er redusert med mer enn 5 % 

sammenlignet med den opprinnelige verdien, skal opplysninger om nedbrytingsproduktene framlegges. 

 For flytende plantevernmidler skal virkningen av lave temperaturer på stabiliteten bestemmes og 

rapporteres. 

 Plantevernmiddelets holdbarhetstid ved romtemperatur skal bestemmes og rapporteres. Dersom 

holdbarhetstiden er mindre enn to år, skal holdbarhetstiden oppgis i måneder, med tilhørende tempera-

turspesifikasjoner. Stabilitetsforsøket ved romtemperatur skal foretas med emballasje laget av samme 

materiale som salgsemballasjen. Dersom det er hensiktsmessig, skal data om innholdet av relevante 

urenheter før og etter lagring framlegges. 

2.8. Plantevernmiddelets tekniske egenskaper 

 Plantevernmiddelets tekniske egenskaper ved egnede konsentrasjoner skal bestemmes og rapporteres. 

2.8.1. Fuktningsevne 

 Fuktningsevnen til plantevernmidler i fast form som fortynnes før bruk, skal bestemmes og rapporteres. 

2.8.2. Persistent skumdannelse 

 Persistensen til skumdannelsen hos plantevernmidler som skal fortynnes med vann, skal bestemmes og 

rapporteres. 

2.8.3. Suspensjonsevne, evne til spontan dispersjon og dispersjonsstabilitet 

 Suspensjonsevnen og evnen til spontan dispersjon hos produkter som er dispergerbare i vann, skal 

bestemmes og rapporteres. 

 Dispersjonsstabiliteten til plantevernmidler som f.eks. vandige suspoemulsjoner, oljebaserte suspensjons-

konsentrater og emulgerbare granulater skal bestemmes og rapporteres. 

2.8.4. Oppløsningsgrad og fortynningsstabilitet 

 Oppløsningsgraden og fortynningsstabiliteten til vannløselige produkter skal bestemmes og rapporteres. 

2.8.5. Partikkelstørrelsesfordeling, støvinnhold, slitasje ved gnidning og mekanisk stabilitet 

2.8.5.1. Part ikk els tør re lses ford elin g  

 For midler som er dispergerbare i vann, skal et våtsilsforsøk foretas og rapporteres. 

 Partikkelstørrelsesfordelingen for pulvere og suspensjonskonsentrater skal bestemmes og rapporteres. 

 Det nominelle størrelsesområdet for granulater skal bestemmes og rapporteres. 

2.8.5.2. S tøvinnh old  

 Støvinnholdet i plantevernmidler i granulert form skal bestemmes og rapporteres. 

 Dersom støvinnholdet > 1 vektprosent, skal partikkelstørrelsen til støvet som genereres, bestemmes og 

rapporteres. 

2.8.5.3. S l i tas j e ved  gnidning  

 Slitasjeegenskapene til granulater og tabletter som er løst pakket, skal bestemmes og rapporteres. 

2.8.5.4. Hardh et  og mot s tandsevn e  

 Tabletters hardhet og motstandsevne skal bestemmes og rapporteres. 

2.8.6. Emulgeringsevne, reemulgeringsevne og emulsjonsstabilitet 

 Emulgeringsevnen, emulsjonsstabiliteten og reemulgeringsevnen til plantevernmidler som finnes som 

emulsjoner i sprøytetanken, skal bestemmes og rapporteres.  
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2.8.7. Flyteevne, hellbarhet og støvavgivelse 

 Følgende egenskaper skal bestemmes og rapporteres: 

— flyteevnen til plantevernmidler i granulert form, 

— hellbarheten til suspensjoner og 

— støvavgivelsen hos støvpulver etter framskyndet lagring i samsvar med nr. 2.7. 

2.9. Fysisk og kjemisk forenlighet med andre produkter, herunder andre plantevernmidler som det 

skal godkjennes for bruk sammen med 

 Anbefalte tankblandingers fysiske og kjemiske forenlighet skal bestemmes og rapporteres. Kjent 

uforenlighet skal rapporteres. 

2.10. Festeevne og fordeling på frø 

 For plantevernmidler til frøbeising skal både fordeling og festeevne bestemmes og rapporteres. 

2.11. Andre undersøkelser 

 Ytterligere undersøkelser som er nødvendige for fareklassifiseringen av plantevernmiddelet, skal foretas 

i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. 

AVSNITT 3 

Data om anvendelse 

Data om anvendelse skal framlegges og være i samsvar med god plantevernpraksis. 

3.1. Planlagt bruksområde 

 Eksisterende og foreslåtte bruksområder skal angis som: 

a)  bruk på friland (ved jordbruk, hagebruk, skogbruk og vindyrking, til beskyttede vekster, på 

grøntanlegg og ved ugressbekjempelse utenfor dyrket mark), 

b)  privat hagebruk, 

c)  prydplanter, 

d)  lagring av planteprodukter, 

e)  annet (spesifiseres av søkeren). 

3.2. Virkning på skadelige organismer 

 Arten av virkning på skadelige organismer skal angis: 

a)  virkning ved kontakt, 

b)  virkning via magen, 

c)  virkning ved innånding, 

d)  fungitoksisk virkning, 

e)  fungistatisk virkning, 

f)  uttørkende virkning, 

g)  reproduksjonshemmende virkning, 

h)  annet (spesifiseres av søkeren). 

 Videre skal det angis om plantevernmiddelet har systemisk virkning i planter. 

3.3. Opplysninger om planlagt bruk 

 Opplysninger om planlagt bruk skal framlegges, herunder, dersom det er relevant, følgende opplys-

ninger: 

— oppnådde virkninger, som spiringshemming, modningsforsinkelse, stråforkorting og økt fruktbarhet,  
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— typer av skadelige organismer som skal bekjempes, 

— planter eller planteprodukter som skal beskyttes. 

3.4. Dosering og konsentrasjon av det aktive stoffet 

 For hver anvendelsesmetode og hvert bruksområde skal doseringen per behandlet enhet (ha, m2, m3) 

oppgis i g, kg, ml eller l plantevernmiddel og i g eller kg aktivt stoff. 

 Doseringen skal, alt etter omstendighetene, uttrykkes i én av følgende enheter: 

— g, kg, ml eller l per ha, 

— kg eller l per m3, 

— g, kg, ml eller l per tonn. 

 For beskyttede vekster og privat hagebruk skal doseringen uttrykkes i: 

— g, kg, ml eller l per 100 m2 eller 

— g, kg, ml eller l per m3. 

 Innholdet av aktivt stoff skal uttrykkes i: 

— g eller ml per l eller 

— g eller ml per kg. 

3.5. Anvendelsesmetode 

 Den foreslåtte anvendelsesmetoden skal beskrives i detalj, med angivelse av hvilken type utstyr som 

eventuelt skal brukes samt type og volum av fortynningsmiddelet som skal brukes per areal- eller 

volumenhet. 

3.6. Antall anvendelser, tidspunkter for disse og beskyttelsens varighet 

 Det høyeste antall anvendelser samt tidspunktene for disse skal oppgis. Dersom det er relevant skal 

vekststadiene til vekstene eller plantene som skal beskyttes, og de skadelige organismenes utviklings-

stadier, oppgis. Dersom det er mulig, skal intervallet mellom anvendelsene angis i dager. 

 Varigheten av den beskyttelse som både hver enkelt anvendelse og det største antall anvendelser gir, skal 

oppgis. 

3.7. Nødvendige venteperioder eller andre forholdsregler for å unngå giftvirkninger for planter på 

etterfølgende vekster 

 Dersom det er relevant, skal de korteste venteperiodene som er nødvendige mellom siste anvendelse og 

påfølgende såing eller utplanting av etterfølgende vekster for å unngå giftvirkninger for planter på 

etterfølgende vekster, oppgis og framgå av opplysningene som framlegges i samsvar med nr. 6.5.1. 

 Eventuelle begrensninger knyttet til valg av etterfølgende vekster skal angis. 

3.8. Forslag til bruksanvisning 

 Forslaget til bruksanvisning for plantevernmiddelet som skal trykkes på etiketter og i brosjyrer, skal 

framlegges. 

AVSNITT 4 

Ytterligere opplysninger om plantevernmiddelet 

4.1. Sikkerhetsperioder og andre forholdsregler for å verne mennesker, dyr og miljøet 

 Opplysningene som framlegges, skal følge av og underbygges av dataene som er framlagt for de aktive 

stoffene samt av opplysningene som er framlagt i samsvar med avsnitt 7 og 8. 

 For å verne mennesker, dyr og miljøet skal det, dersom det er relevant, angis hvilke intervaller før 

innhøsting, gjeninntredelsesperioder eller tilbakeholdingsperioder som er nødvendige for at forekomsten 

av restmengder i eller på vekster, planter og planteprodukter eller i behandlede områder skal bli minst 

mulig, f.eks.: 

a)  intervaller før innhøsting (i dager) for hver relevant vekst, 

b)  gjeninntredelsesperiode (i dager) for husdyrs adgang til beiteområder,  
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c)  gjeninntredelsesperiode (i timer eller dager) for mennesker til behandlede vekster, bygninger eller 

områder, 

d)  tilbakeholdingsperiode (i dager) for fôrvarer og ved bruk etter innhøsting, 

e)  venteperiode (i dager) mellom anvendelse og håndtering av behandlede produkter, 

f)  venteperiode (i dager) mellom siste anvendelse og såing eller utplanting av etterfølgende vekster. 

 Dersom det er nødvendig på bakgrunn av forsøksresultatene, skal det framlegges opplysninger om under 

hvilke bestemte landbruksmessige, plantehelsemessige eller miljømessige forhold plantevernmiddelet 

kan eller ikke kan brukes. 

4.2. Anbefalte metoder og forholdsregler 

 Søkeren skal framlegge metoder og forholdsregler som anbefales for vask/rengjøring av maskiner og 

verneutstyr, detaljerte framgangsmåter for håndtering ved lagring av plantevernmidler på lager og hos 

bruker samt ved transport av midlene og i tilfelle brann. Effektiviteten til rengjøringsmetodene skal 

beskrives i detalj. Dersom de er tilgjengelige, skal opplysninger om forbrenningsprodukter framlegges. 

De risikoer som kan forventes å oppstå, og metodene og framgangsmåtene som kan gjøre farene som 

oppstår, minst mulige, skal angis. Det skal framlegges framgangsmåter for å hindre, eller å minske i 

størst mulig grad, generering av avfall eller rester. 

 Dersom det er relevant, skal det framlegges opplysninger om typen vernetøy og -utstyr som foreslås samt 

dets egenskaper. Opplysningene som framlegges, skal være tilstrekkelige til å vurdere egnethet og 

effektivitet under realistiske bruksvilkår (f.eks. på friland eller i veksthus). 

4.3. Nødtiltak ved ulykker 

 Det skal framlegges detaljerte framgangsmåter som skal følges i tilfelle en nødssituasjon oppstår under 

transport, lagring eller bruk, herunder: 

a)  inneslutning av lekkasjer, 

b)  dekontaminering av områder, kjøretøyer og bygninger, 

c)  disponering av skadet emballasje, absorbenter og andre materialer, 

d)  vern av redningsarbeidere og beboere, herunder andre personer i nærheten, 

e)  førstehjelpstiltak. 

4.4. Emballasje og plantevernmiddelets forenlighet med foreslått emballasjemateriale 

 Emballasjen som skal brukes, skal beskrives utførlig med nærmere angivelse av materialer som er brukt, 

konstruksjon (f.eks. ekstrudert, sveiset osv.), størrelse og volum, veggtykkelse, åpningsstørrelse samt 

luknings- og forseglingstype. Emballasjen skal være utformet for i størst mulig grad å begrense 

eksponering av brukere og miljøet. 

 All emballasje som brukes, skal være i samsvar med gjeldende unionsregelverk om transport og sikker 

håndtering. 

4.5. Framgangsmåter for destruering eller dekontaminering av plantevernmiddelet og dets emballasje 

 Det skal utarbeides framgangsmåter for destruering og dekontaminering av både små mengder (hos 

brukere) og store mengder (i lagerbygninger). Framgangsmåtene skal være i samsvar med gjeldende 

bestemmelser om disponering av avfall og av giftig avfall. De foreslåtte disponeringsmetodene skal ikke 

ha noen uakseptabel virkning på miljøet, og de skal være så kostnadseffektive og praktisk gjennom-

førbare som mulig. 

4.5.1. Framgangsmåter for nøytralisering 

 Framgangsmåter for nøytralisering (f.eks. ved reaksjon med andre stoffer slik at det dannes mindre 

giftige forbindelser) til bruk ved utilsiktede lekkasjer skal beskrives, dersom slike framgangsmåter kan 

benyttes. Produktene som dannes etter nøytralisering, skal vurderes praktisk eller teoretisk og beskrives.  
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4.5.2. Kontrollert forbrenning 

 Kjemisk virksomme stoffer samt plantevernmidler som inneholder disse, forurensede materialer eller 

forurenset emballasje skal disponeres ved hjelp av kontrollert forbrenning i et godkjent forbrennings-

anlegg i samsvar med kriteriene fastsatt i rådsdirektiv 94/67/EF(1). 

 Dersom kontrollert forbrenning ikke er den foretrukne metoden for disponering, skal det framlegges 

fullstendige opplysninger om den alternative metoden for sikker disponering som er brukt. Det skal 

framlegges opplysninger om nevnte metoder for å dokumentere at de er effektive og sikre. 

AVSNITT 5 

Analysemetoder 

Innledning 

Bestemmelsene i dette avsnitt gjelder analysemetodene som brukes for å framskaffe opplysninger før godkjenning, og 

som er påkrevd for kontroll- og overvåkingsformål etter godkjenning. 

Det skal framlegges beskrivelser av metodene, og disse skal omfatte opplysninger om utstyr, materialer og vilkår for 

bruk. 

På forespørsel skal følgende kunne framlegges: 

a)  analysestandarder for det rensede aktive stoffet og for plantevernmiddelet, 

b)  prøver av det aktive stoffet slik det er produsert, 

c)  analysestandarder for relevante metabolitter og alle andre bestanddeler som inngår i alle restmengdedefinisjoner 

for overvåkingsformål, 

d)  prøver av referansestoffer for relevante urenheter. 

Dessuten skal standardene nevnt i bokstav a)-c), dersom det er mulig, gjøres kommersielt tilgjengelige, og navnet på 

distribusjonsselskapet skal oppgis på forespørsel. 

5.1. Metoder som brukes til å framskaffe opplysninger før godkjenning 

5.1.1.  Metoder for analyse av plantevernmiddelet 

 Det skal framlegges en fullstendig beskrivelse av metodene for bestemmelse av: 

a)  aktivt stoff og/eller variant i plantevernmiddelet, 

b)  relevante urenheter som er påvist i det tekniske materialet, eller som kan dannes under produksjonen 

av plantevernmiddelet eller som følge av nedbryting av plantevernmiddelet under lagring, 

c)  relevante formuleringsstoffer eller bestanddeler av formuleringsstoffer, dersom det kreves av 

nasjonale vedkommende myndigheter. 

 Dersom et plantevernmiddel inneholder flere enn ett aktivt stoff og/eller flere enn én variant, skal det 

framlegges en metode som gjør det mulig å bestemme hvert enkelt stoff mens de andre er til stede. 

Dersom det ikke framlegges en kombinert metode, skal de tekniske årsakene oppgis. 

 Anvendeligheten til CIPAC-metoder skal vurderes og rapporteres. Dersom en CIPAC-metode brukes, er 

det ikke påkrevd med ytterligere valideringsdata, men eksempelkromatogrammer skal framlegges 

dersom de er tilgjengelige. 

 Metodenes spesifisitet skal bestemmes og rapporteres. I tillegg skal graden av interferens fra andre 

stoffer som finnes i plantevernmiddelet (som urenheter eller formuleringsstoffer), bestemmes.  

  

(1) EUT L 365 av 31.12.1994, s. 34. 
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 Metodenes linearitet skal bestemmes og rapporteres. Kalibreringsområdet skal gå (med minst 20 %) utover 

det høyeste og det laveste nominelle innhold av analytten i relevante analyseløsninger. Ved kalibreringen 

skal det foretas to bestemmelser ved minst tre konsentrasjoner eller en enkelt bestemmelse ved minst fem 

konsentrasjoner. Det skal rapporteres om kalibreringskurvens ligning og korrelasjonskoeffisienten, og en 

typisk kalibreringskurve skal framlegges. Dersom en ikke-lineær respons er brukt, skal dette begrunnes av 

søkeren. 

 Metodenes presisjon (repeterbarhet) skal bestemmes og rapporteres. Det skal foretas minst fem gjentatte 

bestemmelser av parallellprøver, og det skal rapporteres om middelverdi, relativt standardavvik og antall 

bestemmelser. Metodenes nøyaktighet skal bestemmes på minst to representative prøver på nivåer som er 

tilpasset etter materialspesifikasjonen. Middelverdi og relativt standardavvik for gjenfinningene skal 

rapporteres. 

 For relevante urenheter, og dersom det er nødvendig, for relevante formuleringsstoffer, skal grensen for 

mengdebestemmelse bestemmes og rapporteres, og den skal ligge ved en analyttkonsentrasjon som er av 

toksikologisk eller miljømessig betydning, eller ved konsentrasjonen som dannes under lagring av 

produktet, dersom det er relevant. 

5.1.2. Metoder for bestemmelse av restmengder 

 Det skal framlegges metoder, ledsaget av en fullstendig beskrivelse, for bestemmelse av restmengder 

som ikke er isotopmerkede, på alle områder dokumentasjonen omfatter, i henhold til følgende punkter: 

a)  i jord, vann, sediment, luft og alle andre matriser som er brukt til støtte for undersøkelser av stoffets 

skjebne i miljøet, 

b)  i jord, vann og alle andre matriser som er brukt til støtte for undersøkelser av virkning, 

c)  i fôr, kroppsvæsker og -vev, luft og alle andre matriser som er brukt til støtte for toksikologiske 

undersøkelser, 

d)  i kroppsvæsker, luft og alle andre matriser som er brukt til støtte for undersøkelser av eksponering 

av brukere, arbeidstakere, beboere og andre personer i nærheten, 

e)  i eller på planter, planteprodukter, bearbeidede matvarer, næringsmidler av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse, fôr og alle andre matriser som er brukt til støtte for undersøkelser av restmengder, 

f)  i jord, vann, sediment, fôr og alle andre matriser som er brukt til støtte for økotoksikologiske 

undersøkelser, 

g)  i vann, bufferløsninger, organiske løsemidler og alle andre matriser som er brukt ved forsøk for 

fysiske og kjemiske egenskaper. 

 Metodenes spesifisitet skal bestemmes og rapporteres. Validerte bekreftelsesmetoder skal framlegges 

dersom det er hensiktsmessig. 

 Metodenes linearitet, gjenfinning og presisjon (repeterbarhet) skal fastsettes og rapporteres. 

 Data skal framskaffes ved grensen for mengdebestemmelse og ved enten de sannsynlige restmengdene 

eller ti ganger grensen for mengdebestemmelse. Grensen for mengdebestemmelse skal bestemmes og 

rapporteres for hver bestanddel i restmengdedefinisjonen. 

5.2. Metoder for kontroll og overvåkning etter godkjenning 

 Metodene skal være så enkle og billige som mulig, og kreve bare allment tilgjengelig utstyr. 

 Analysemetoder for bestemmelse av det aktive stoffet og relevante urenheter i plantevernmiddelet skal 

framlegges, med mindre søkeren viser at metodene som allerede er framlagt i samsvar med kravene 

fastsatt i nr. 5.1.1, kan anvendes. 

 Bestemmelsene fastsatt i nr. 5.1.1 får anvendelse.  
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 Det skal gis en fullstendig beskrivelse av benyttede metoder for bestemmelse av restmengder: 

— i eller på planter, planteprodukter, bearbeidede matvarer, næringsmidler og fôr av vegetabilsk og 

animalsk opprinnelse, 

— i kroppsvæsker og -vev, 

— i jord, 

— i vann, 

— i luft, med mindre søkeren kan vise at eksponering av brukere, arbeidstakere, beboere eller andre 

personer i nærheten er ubetydelig. 

 Søkeren kan fravike et slikt krav ved å vise at metodene som er framlagt i samsvar med kravene fastsatt i 

nr. 4.2 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013, kan anvendes. 

 Metodenes spesifisitet skal gjøre det mulig å bestemme alle bestanddeler som inngår i definisjonen  

av restmengde for overvåkingsformål. Validerte bekreftelsesmetoder skal framlegges dersom det er 

hensiktsmessig. 

 Metodenes linearitet, gjenfinning og presisjon (repeterbarhet) skal fastsettes og rapporteres. 

 Data skal framskaffes ved grensen for mengdebestemmelse og ved enten de sannsynlige restmengdene 

eller ti ganger grensen for mengdebestemmelse. Grensen for mengdebestemmelse skal bestemmes og 

rapporteres for hver bestanddel som inngår i restmengdedefinisjonen for overvåkingsformål. 

 For restmengder i eller på næringsmidler og fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og restmengder i 

drikkevann, skal metodens reproduserbarhet bestemmes gjennom validering fra et uavhengig labora-

torium og rapporteres. 

AVSNITT 6 

Data om virkning 

 Innledning 

1.  De framlagte dataene skal være tilstrekkelige til at det kan foretas en vurdering av plantevernmiddelet. 

Det skal være mulig å vurdere hvilke og hvor store fordeler som er forbundet med bruk av plantevern-

middelet sammenlignet med en ubehandlet kontrollprodukt og sammenlignet med eventuelle egnede 

referansemidler og skadeterskler samt å fastsette vilkårene for bruk av middelet. 

2.  Antallet forsøk som skal foretas og rapporteres, skal gjenspeile faktorer som i hvilken grad egenskapene 

til de aktive stoffene middelet inneholder, er kjent, og de skiftende forholdene som kan forekomme, 

herunder variasjon i plantehelseforhold, klimaforskjeller, forskjellige former for landbrukspraksis, 

vekstenes ensartethet, anvendelsesmetode, type skadelig organisme og type plantevernmiddel. 

3.  Det skal framlegges tilstrekkelige data til å bekrefte at bruksmønstrene for plantevernmiddelet er 

representative for de områdene der middelet er beregnet brukt, og for det spektrum av vilkår som kan 

forventes i disse områdene. Dersom søkeren hevder at det er unødvendig å foreta forsøk i ett eller flere 

av områdene der produktet er foreslått brukt, fordi vilkårene er sammenlignbare med dem i andre 

områder der forsøk er blitt foretatt, skal søkeren framlegge dokumentasjon som underbygger påstanden 

om sammenlignbarhet. 

4.  For å gjøre det mulig å vurdere eventuelle sesongbestemte forskjeller, skal tilstrekkelige data framskaffes 

og framlegges for å bekrefte plantevernmiddelets virkning i hvert enkelt dyrkings- og klimaområde for 

hver enkelt kombinasjon av vekst (eller produkt) og skadelig organisme. Det skal framlegges 

opplysninger om forsøk knyttet til virkning og giftighet for planter, dersom det er relevant, vanligvis i 

minst to vekstsesonger. 

5.  Dersom forsøkene fra første vekstsesong på en tilfredsstillende måte bekrefter gyldigheten av påstander 

som er framsatt på grunnlag av ekstrapolering av resultater for andre vekster, produkter eller situasjoner 

eller fra forsøk med nært beslektede plantevernmidler, skal søkeren framlegge en begrunnelse for hvorfor 

ingen forsøk foretas i påfølgende sesong. Dersom dataene som oppnådd for en bestemt sesong, er av 

begrenset verdi ved vurderingen av virkning på grunn av klimaforhold, plantehelseforhold eller andre 

årsaker, skal forsøk foretas og rapporteres for én eller flere nye sesonger.  
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6.1. Innledende forsøk 

 Når vedkommende myndighet anmoder om det, skal det framlegges rapporter i sammendrags form fra 

innledende forsøk, herunder veksthus- og feltforsøk, som er foretatt for å vurdere biologisk aktivitet eller 

virkning innen doseintervallet for plantevernmiddelet og de aktive stoffene det inneholder. Rapportene 

skal gi vedkommende myndighet ytterligere opplysninger for å begrunne den anbefalte dosen av 

plantevernmiddelet, og dersom plantevernmiddelet inneholder flere enn ett aktivt stoff, mengdeforholdet 

mellom de aktive stoffene. 

6.2. Virkningsforsøk 

 Forsøkene skal gi tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av bekjempelsens eller 

beskyttelsens grad, varighet og kontinuitet eller de andre tilsiktede virkningene av plantevernmiddelet 

sammenlignet med egnede referanseprodukter, dersom slike finnes. 

 Forsøksvilkår 

 Et forsøk skal, dersom det er mulig, omfatte følgende tre komponenter: forsøksmiddel, referansemiddel 

og ubehandlet kontrollmiddel. 

 Plantevernmiddelets virkning sammenlignet med egnede referanseprodukter, dersom slike finnes, skal 

undersøkes. Et plantevernmiddel skal betraktes som et egnet referanseprodukt dersom det oppfyller 

følgende krav: det er godkjent og har vist tilstrekkelig virkning i praksis under forholdene som gjør seg 

gjeldende i området der produktet er planlagt brukt (plantehelsemessige, jordbruksmessige, hagebruks-

messige, skogbruksmessige, klimatiske og miljømessige forhold, alt etter omstendighetene). Virknings-

område, anvendelsestidspunkt, anvendelsesmetode og virkemåte skal ligge nært opp til plantevern-

middelet som er gjenstand for forsøket. Dersom dette ikke er mulig, skal referansemiddelet og 

forsøksmiddelet anvendes i samsvar med angitt bruk for disse midlene. 

 Plantevernmiddelet skal undersøkes under forhold der skadelige organismer i målgruppen har vist seg å 

være til stede i et omfang som forårsaker eller har vist seg å forårsake skadevirkninger (avling, kvalitet, 

driftsresultat) på en ubeskyttet vekst eller et ubeskyttet område, på ubehandlede planter eller plante-

produkter eller der den skadelige organismen forekommer i et slikt omfang at det kan foretas en 

vurdering av plantevernmiddelet. 

 For plantevernmidler til bekjempelse av skadelige organismer skal det foretas forsøk som viser hvor 

effektivt produktet bekjemper de aktuelle artene av skadelige organismer, eller arter som er repre-

sentative for grupper som produktet hevdes å ha virkning på. Forsøkene skal omfatte de ulike stadier i de 

skadelige organismenes vekst eller livssyklus, dersom dette er relevant, samt de forskjellige stammene 

eller underartene dersom det er sannsynlig at disse har ulik grad av følsomhet. Dersom det er relevant, 

kan disse aspektene gjøres til gjenstand for laboratorieforsøk. 

 Forsøk for å framskaffe data om plantevernmidler som er vekstregulerende midler, skal vise graden av 

virkning på arten som skal behandles, og omfatte en undersøkelse av forskjellene i reaksjon på middelet 

hos et representativt utvalg av sorter som middelet planlegges brukt på. 

 For å klarlegge virkningen av doseringen er det nødvendig å foreta forsøk med doseringer som er lavere 

enn anbefalt dosering, for å kunne vurdere om anbefalt dosering er den minste dosering som er nød-

vendig for å oppnå ønsket virkning. 

 Varigheten av virkningene av behandlingen skal undersøkes med tanke på bekjempelse av organismen i 

målgruppen eller med tanke på virkningen på behandlede planter eller planteprodukter, etter hva som er 

relevant. Dersom det anbefales mer enn én anvendelse for middelets foreslåtte bruksmønster, skal det 

framlegges rapporter om forsøk som fastslår hvor lenge virkningene av en anvendelse varer, det 

nødvendige antall anvendelser samt de ønskede intervallene mellom hver anvendelse. 

 Det skal framlegges dokumentasjon på at dose, tidspunkt og metode for anvendelse som anbefales, 

resulterer i tilstrekkelig bekjempelse og beskyttelse eller har tilsiktet virkning under de forskjellige 

omstendigheter som kan forventes ved bruk. 

 Dersom det foreligger klar dokumentasjon på at plantevernmiddelets virkning med sannsynlighet vil bli 

påvirket av miljøfaktorer som temperatur eller regn, skal slike faktorers betydning for virkningen 

undersøkes og rapporteres, særlig der det er kjent at kjemisk beslektede midlers virkning påvirkes på en 

slik måte. 

 Når den foreslåtte etiketten omfatter anbefalinger som gjelder bruk av plantevernmiddelet sammen med 

andre plantevernmidler eller hjelpestoffer, skal det framlegges opplysninger om blandingens virkning.  
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 Forsøkene skal være utformet for å undersøke bestemte spørsmål, i størst mulig grad begrense virkningene 

av tilfeldig variasjon mellom forskjellige deler av hvert forsøkssted samt gjøre det mulig å foreta en statistisk 

analyse av resultater som egner seg for slik analyse. Utformingen, analysen, utføringen og rapporteringen av 

forsøk skal være i samsvar med de særlige standardene til Plantevernorganisasjonen for Europa og 

Middelhavsområdet (EPPO), dersom slike standarder er tilgjengelige. Avvik fra tilgjengelige EPPO-

retningslinjer kan godtas under forutsetning av at forsøksutformingen oppfyller minstekravene i den 

relevante EPPO-standarden og er fullstendig beskrevet og begrunnet. Rapporten skal omfatte en detaljert og 

kritisk vurdering av dataene. 

 Det skal foretas en statistisk analyse av de resultater som egner seg for en slik analyse, og dersom det er 

nødvendig, skal forsøksretningslinjene som brukes, tilpasses for å gjøre en slik analyse mulig. 

 Dersom det er relevant, kan belegg for avling og kvalitet kreves som bevis på virkning. 

6.3. Opplysninger om forekomst eller mulig utvikling av resistens 

 Det skal framlegges laboratoriedata, og opplysninger fra feltforsøk dersom slike finnes, om forekomst og 

utvikling av resistens eller kryssresistens hos populasjoner av organismer som er skadelige for de aktive 

stoffene eller beslektede aktive stoffer. Selv om slike opplysninger ikke er direkte relevante for 

bruksområdene det søkes om godkjenning eller fornyelse av godkjenning for (andre arter av skadelige 

organismer eller andre vekster), skal de framlegges i sammendrags form dersom de foreligger, ettersom 

de kan gi en indikasjon på sannsynligheten for utvikling av resistens i målpopulasjonen. 

 Dersom det foreligger dokumentasjon eller opplysninger som tyder på at det sannsynligvis vil utvikles 

resistens ved kommersiell bruk, skal det framskaffes og framlegges dokumentasjon på hvor følsom 

vedkommende populasjon av skadelige organismer er for plantevernmiddelet. I slike tilfeller skal det 

utarbeides en håndteringsstrategi for i størst mulig grad å redusere sannsynligheten for utvikling av 

resistens hos arter i målgruppen. Denne håndteringsstrategien skal ta hensyn til og vise til alle 

eksisterende relevante strategier og begrensninger som allerede foreligger. 

6.4. Skadevirkninger på behandlede vekster 

6.4.1. Giftighet for planter i målgruppen (herunder forskjellige sorter) eller for planteprodukter i målgruppen 

 Forsøket skal gi tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av plantevernmiddelets virkning og 

av sannsynligheten for forekomst av giftighet for planter etter behandling med plantevernmiddelet. 

 Forsøk svi lkår  

 For ugressmidler skal det foretas forsøk med dobbelt så høy dose som anbefalt dose. For andre 

plantevernmidler for hvilke det er observert skadevirkninger i forsøkene foretatt i samsvar med nr. 6.2, 

skal selektiviteten for vekstene i målgruppen fastslås ved bruk av høyere dosering enn anbefalt, selv om 

disse virkningene er forbigående. Dersom det forekommer alvorlige giftvirkninger for planter, skal 

forsøket også foretas med en mellomdosering. 

 Dersom det forekommer skadevirkninger som hevdes å være uvesentlige sammenlignet med fordelene 

forbundet med bruk, eller som hevdes å være forbigående, kreves det dokumentasjon for påstanden. 

Dersom det er nødvendig skal det framlegges avlingsmålinger. 

 Det skal påvises at et plantevernmiddel ikke er skadelig for de viktigste sortene av hovedvekstene det 

anbefales brukt på, herunder virkninger på vekstens vekststadier, livskvalitet og andre faktorer som kan 

påvirke følsomheten for skade. 

 Omfanget av opplysninger som kreves om andre vekster, vil avhenge av likheten mellom disse og 

hovedvekstene det allerede er foretatt forsøk på, mengden av og kvaliteten på data som foreligger for 

disse hovedvekstene, og dersom det er relevant, i hvor stor grad bruksmåten for plantevernmiddelet er 

likeartet. Det er tilstrekkelig å foreta forsøket med hovedtypen av plantevernmiddelet som skal 

godkjennes. 

 Dersom den foreslåtte etiketten omfatter anbefalinger for bruk av plantevernmiddelet sammen med et 

annet plantevernmiddel, får dette nummer anvendelse på blandingen. 

 Observasjoner som gjelder giftighet for planter skal inngå i forsøkene fastsatt i nr. 6.2.  
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 Dersom giftvirkninger for planter observeres, skal disse vurderes nøye og registreres. 

 Det skal foretas en statistisk analyse av de resultater som egner seg for slik analyse, og dersom det er 

nødvendig, skal retningslinjene som brukes, tilpasses for å gjøre en slik analyse mulig. 

6.4.2. Virkninger på avlinger av behandlede planter eller planteprodukter 

 Forsøket skal gi tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av plantevernmiddelets virkning og 

av sannsynligheten for redusert avling eller tap ved lagring av behandlede planter eller planteprodukter. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Plantevernmidlenes virkninger på behandlede planteprodukters avling eller deler av avlingen skal 

bestemmes dersom det er relevant. Dersom det er sannsynlig at behandlede planter eller planteprodukter 

vil bli lagret, skal virkningen på avlingen etter lagring, herunder opplysninger om holdbarhetstid, 

bestemmes dersom det er relevant. 

6.4.3. Virkninger på planters eller planteprodukters kvalitet 

 Relevante observasjoner av kvalitetsparametrer (f.eks. kornkvalitet og sukkerinnhold) kan kreves for 

enkeltvekster. Slike opplysninger kan samles inn fra relevante vurderinger i forsøkene beskrevet i nr. 6.2 

og 6.4.1. 

 Dersom det er relevant, skal det foretas organoleptiske forsøk. 

6.4.4. Virkninger på bearbeidingsprosesser 

 Dersom det er relevant, skal det foretas forsøk med virkninger på bearbeidingsprosesser. 

6.4.5. Virkning på behandlede planter eller planteprodukter som skal brukes til formering 

 Dersom det er relevant, skal det framlegges tilstrekkelige data og observasjoner til at det kan foretas en 

vurdering av eventuelle skadevirkninger av en behandling med plantevernmiddelet på planter eller 

planteprodukter som skal brukes til formering. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Disse dataene og observasjonene skal framlegges, med mindre de foreslåtte bruksområdene utelukker 

bruk på vekster beregnet på produksjon av frø, stiklinger, utløpere, rotknoller eller løk til utplanting, alt 

etter omstendighetene. 

6.5. Observasjoner av andre uønskede eller utilsiktede bivirkninger 

6.5.1. Virkning på etterfølgende vekster 

 Det skal framlegges tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av mulige skadevirkninger av en 

behandling med plantevernmiddelet på etterfølgende vekster. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Dersom data som er framskaffet i samsvar med nr. 9.1, viser at betydelige restmengder av det aktive 

stoffet, dets metabolitter eller nedbrytningsprodukter som har eller kan ha en biologisk virkning på 

etterfølgende vekster, forblir i jorden eller i plantemateriale som halm eller organisk materiale fram til 

tidspunktet for såing eller utplanting av eventuelle etterfølgende vekster, skal det framlegges 

observasjoner av virkningene på det normale utvalget av etterfølgende vekster. 

6.5.2. Virkning på andre planter, herunder nabovekster 

 Det skal framlegges tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av mulige skadevirkninger av en 

behandling med plantevernmiddelet på andre planter, herunder nabovekster. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det skal framlegges observasjoner av skadevirkninger på andre planter, herunder det normale utvalget av 

nabovekster, dersom det finnes tegn på at plantevernmiddelet kan påvirke disse plantene ved avdrift. Det 

skal framlegges tilstrekkelige data til å vise at det ikke er restmengder av plantevernmiddelet i 

anvendelsesutstyret etter rengjøring, og at det ikke foreligger noen risiko for vekster som behandles 

senere.  
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6.5.3. Virkninger på nytteorganismer og andre organismer utenfor målgruppen 

 Det skal rapporteres om alle positive eller negative virkninger på forekomsten av andre skadelige 

organismer som er observert under forsøkene foretatt i samsvar med kravene i dette avsnitt. Alle 

observerte miljøvirkninger skal også rapporteres, f.eks. virkninger på ville dyr og organismer utenfor 

målgruppen, og særlig virkninger på nytteorganismer ved bruk av integrert bekjempelse av skadegjørere. 

AVSNITT 7 

Toksikologiske undersøkelser 

 Innledning 

1.  Når det gjelder vurderingen av plantevernmiddelets giftighet, skal det framlegges opplysninger om det 

aktive stoffets akutte giftighet og dets evne til å framkalle irritasjon og sensibiliserende virkning. De 

relevante beregningsmetodene som er benyttet for klassifisering av stoffblandinger som fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1272/2008, skal, dersom det er relevant, anvendes ved farevurderingen av 

plantevernmiddelet. Dersom de foreligger, skal det framlegges opplysninger om det aktive stoffets og 

potensielt skadelige stoffers toksiske virkemåte, toksikologiske profil og alle andre kjente toksikologiske 

aspekter. 

2.  Det skal tas hensyn til mulige virkninger av bestanddeler på den samlede stoffblandingens toksiske 

potensial. 

7.1. Akutt giftighet 

 Undersøkelsene, dataene og opplysningene som skal framlegges og vurderes, skal være tilstrekkelige til 

at det er mulig å identifisere virkningene som følger av en enkelteksponering for plantevernmiddelet, og 

særlig til å bestemme eller angi: 

a)  plantevernmiddelets giftighet, 

b)  plantevernmiddelets giftighet sammenlignet med det aktive stoffets, 

c)  virkningenes tidsforløp og kjennetegn, med en detaljert beskrivelse av endringer i atferd og mulige 

makropatologiske funn post mortem, 

d)  toksisk virkemåte, dersom det er mulig, og 

e)  den relative fare som er forbundet med de ulike eksponeringsveiene. 

 Selv om det skal legges vekt på å anslå de aktuelle giftighetsintervallene, skal opplysningene som er 

framskaffet, også gjøre det mulig eventuelt å klassifisere plantevernmiddelet i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1272/2008. 

7.1.1.  Oral giftighet 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det skal foretas forsøk for akutt oral giftighet, med mindre søkeren kan godtgjøre bruk av en alternativ 

metode i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. I sistnevnte tilfelle skal det opplyses om alle 

bestanddelers akutte orale giftighet eller de skal forutsies på en pålitelig måte etter en validert metode. 

Det skal tas hensyn til mulige virkninger av bestanddeler på den samlede stoffblandingens toksiske 

potensial. 

7.1.2. Giftighet ved hudkontakt 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det skal foretas forsøk for giftighet ved hudkontakt fra tilfelle til tilfelle, med mindre søkeren kan 

godtgjøre bruk av en alternativ metode i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. I sistnevnte tilfelle 

skal det opplyses om alle bestanddelers akutte giftighet ved hudkontakt eller de skal forutsies på en 

pålitelig måte etter en validert metode. Det skal tas hensyn til mulige virkninger av bestanddeler på den 

samlede stoffblandingens toksiske potensial. 

 Funn av alvorlig hudirritasjon eller hudetsing i hudundersøkelsen kan brukes i stedet for å foreta en 

særlig irritasjonsundersøkelse. 

7.1.3. Giftighet ved innånding 

 Undersøkelsen skal vise giftigheten for rotter ved innånding av plantevernmiddelet eller av røyken det 

utvikler.  
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 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Undersøkelsen skal foretas dersom plantevernmiddelet: 

a)  er en gass eller en flytende gass, 

b)  er et plantevernmiddel som utvikler røyk, eller et røykdesinfeksjonsmiddel, 

c)  brukes i tåkesprøyte, 

d)  er et plantevernmiddel som frigir damp, 

e)  leveres i en aerosolbeholder, 

f)  er i pulver- eller granulatform som inneholder en betydelig andel av partikler med diameter < 50 μm 

(> 1 vektprosent), 

g)  skal spres fra fly i tilfeller der eksponering ved innånding er mulig, 

h)  inneholder et aktivt stoff som har et damptrykk > 1 × 10–2 Pa, og som skal brukes i lukkede rom som 

lagre eller veksthus, 

i)  skal anvendes ved sprøyting. 

 En undersøkelse er ikke påkrevd dersom søkeren kan godtgjøre bruk av en alternativ metode i henhold til 

forordning (EF) nr. 1272/2008, dersom dette er relevant. For dette formål skal det opplyses om alle 

bestanddelers akutte giftighet ved innånding eller de skal forutsies på en pålitelig måte etter en validert 

metode. Det skal tas hensyn til mulige virkninger av bestanddeler på den samlede stoffblandingens 

toksiske potensial. 

 Bare hode/nese skal eksponeres, med mindre eksponering av hele kroppen kan begrunnes. 

7.1.4. Hudirritasjon 

 Resultatene av undersøkelsen skal vise plantevernmiddelets potensial for å framkalle hudirritasjon, 

herunder de observerte virkningenes potensielle reversibilitet. 

 Før det foretas undersøkelser in vivo med hensyn til plantevernmiddelets etsende egenskaper/irritasjons-

egenskaper, skal det foretas en analyse av beviskraften til eksisterende relevante data. Dersom det ikke 

finnes tilstrekkelige data, kan de suppleres gjennom anvendelse av trinnvise forsøk. 

 Forsøksstrategien skal følge en trinnvis metode: 

1)  vurdering av hudetsing ved bruk av en validert forsøksmetode in vitro, 

2)  vurdering av hudirritasjon ved bruk av en validert forsøksmetode in vitro (som modeller av 

rekonstruert menneskehud), 

3)  en innledende undersøkelse in vivo av hudirritasjon hos ett dyr, der ingen skadevirkninger observeres, 

4)  bekreftende forsøk med bruk av ytterligere ett eller to dyr. 

 Det skal vurderes om undersøkelsen av giftighet ved hudkontakt kan brukes til å framskaffe opplysninger 

om irritasjonsegenskaper. 

 Funn av alvorlig hudirritasjon eller hudetsing i hudundersøkelsen kan brukes i stedet for å foreta en 

særlig irritasjonsundersøkelse. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 En trinnvis metode skal brukes til å angi plantevernmiddelets evne til å framkalle hudirritasjon, med 

mindre søkeren kan godtgjøre bruk av en alternativ metode i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. I 

sistnevnte tilfelle skal det opplyses om alle bestanddelers hudirriterende egenskaper eller de skal 

forutsies på en pålitelig måte etter en validert metode. Det skal tas hensyn til mulige virkninger av 

bestanddeler på den samlede stoffblandingens irritasjonspotensial. 

7.1.5. Øyeirritasjon 

 Resultatene av undersøkelsen skal vise plantevernmiddelets potensial for å framkalle øyeirritasjon, 

herunder de observerte virkningenes potensielle reversibilitet.  
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 Før det foretas undersøkelser in vivo med hensyn til plantevernmiddelets øyeetsende/-irriterende 

egenskaper, skal det foretas en analyse av beviskraften til eksisterende relevante data. Dersom de 

tilgjengelige opplysningene ikke anses som tilstrekkelige, kan ytterligere opplysninger framskaffes ved 

bruk av trinnvise forsøk. 

 Forsøksstrategien skal følge en trinnvis metode: 

1)  bruk av et forsøk in vitro med hudirritasjon/-etsing for å forutsi øyeirritasjon/-etsing, 

2)  gjennomføring av en validert eller godkjent in vitro-undersøkelse av øyeirritasjon (f.eks. BCOP, ICE, 

IRE eller HET-CAM) for å identifisere alvorlige øyeirriterende/-etsende stoffer, og dersom 

resultatene av undersøkelsen er negativt, 

3)  en vurdering av øyeirritasjon med en tilgjengelig forsøksmetode-in vitro validert for plantevern-

midler, for identifisering av ikke-irriterende og irriterende stoffer, og dersom en slik metode ikke er 

tilgjengelig, 

4)  en innledende undersøkelse in vivo av øyeirritasjon med ett dyr, og dersom ingen skadevirkninger 

påvises, 

5)  bekreftende forsøk med bruk av ytterligere ett eller to dyr. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Øyeirritasjonsforsøk skal foretas med mindre det er sannsynlig at alvorlige virkninger på øynene kan 

framkalles, eller dersom søkeren kan godtgjøre bruk av en alternativ metode i henhold til forordning (EF) 

nr. 1272/2008. I sistnevnte tilfelle skal det opplyses om alle bestanddelers øyeirriterende egenskaper eller 

de skal forutsies på en pålitelig måte etter en validert metode. Det skal tas hensyn til mulige virkninger 

av bestanddeler på den samlede stoffblandingens irritasjonspotensial. 

7.1.6. Hudsensibilisering 

 Undersøkelsen skal gi opplysninger som gjør det mulig å vurdere plantevernmiddelets potensial for å 

framkalle reaksjoner i form av hudsensibilisering. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Hudsensibiliseringsforsøket skal foretas med mindre det er kjent at de aktive stoffene eller formulerings-

stoffene har sensibiliserende egenskaper eller søkeren kan godtgjøre bruk av en alternativ metode i 

henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. I sistnevnte tilfelle skal det opplyses om alle bestanddelers 

hudsensibiliserende egenskaper eller de skal forutsies på en pålitelig måte etter en validert metode. Det 

skal tas hensyn til mulige virkninger av bestanddeler på den samlede stoffblandingens sensibiliserings-

potensial. 

 LLNA-metoden (local lymph node assay) skal brukes, også den forenklede varianten av forsøket kan 

anvendes dersom det er hensiktsmessig. Dersom LLNA-metoden ikke kan benyttes, skal det framlegges 

en begrunnelse, og et maksimeringsforsøk på marsvin skal foretas. Dersom det allerede foreligger et 

forsøk med marsvin (maksimeringsforsøk eller Buehler-metode) som oppfyller OECDs retningslinjer og 

har gitt et tydelig resultat, skal det av hensyn til dyrs velferd ikke foretas ytterligere forsøk. 

 Ettersom et hudsensibiliserende stoff har potensial for å framkalle en overfølsomhetsreaksjon, skal det 

tas hensyn til potensiell åndedrettssensibilisering når relevante forsøk er tilgjengelige, eller når det er 

tegn på åndedrettssensibiliserende virkninger. 

7.1.7. Ytterligere undersøkelser av plantevernmiddelet 

 Behovet for å foreta ytterligere undersøkelser av plantevernmiddelet skal drøftes med nasjonale 

vedkommende myndigheter fra tilfelle til tilfelle, på bakgrunn av de særlige parametrene som skal 

undersøkes og de målene som skal nås (f.eks. for plantevernmidler som inneholder aktive stoffer eller 

andre bestanddeler som mistenkes å ha toksikologiske virkninger som er synergistiske eller kommer i 

tillegg). 

 Typen undersøkelse skal tilpasses det relevante endepunktet. 

7.1.8. Ytterligere undersøkelser av kombinasjoner av plantevernmidler 

 I tilfeller der produktetiketten omfatter krav om at plantevernmiddelet skal brukes sammen med andre 

plantevernmidler eller med hjelpestoffer som en tankblanding, kan det være nødvendig å foreta 

undersøkelser av en kombinasjon av plantevernmidler eller av plantevernmiddelet med hjelpestoff. 

Behovet for å foreta tilleggsundersøkelser skal drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter fra 

tilfelle til tilfelle, idet det tas hensyn til resultatene av undersøkelser av de enkelte plantevernmidlenes 

akutte giftighet og de aktive stoffenes toksikologiske egenskaper, muligheten for eksponering for 

kombinasjonen av vedkommende plantevernmidler, særlig når det gjelder sårbare grupper, og 

tilgjengelige opplysninger om eller praktisk erfaring med vedkommende plantevernmidler eller lignende 

plantevernmidler.  
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7.2. Data om eksponering 

 I denne forordning menes med: 

a)  «brukere» personer som deltar i virksomhet som gjelder anvendelsen av et plantevernmiddel, f.eks. 

blanding, påfylling eller anvendelse, eller rengjøring og vedlikehold av utstyr som inneholder et 

plantevernmiddel; brukere kan være yrkesbrukere eller ikke-yrkesbrukere, 

b)  «arbeidstakere» personer som i forbindelse med sin yrkesutøvelse går inn i et område som tidligere 

er blitt behandlet med et plantevernmiddel, eller som håndterer en vekst som er blitt behandlet med 

et plantevernmiddel, 

c)  «andre personer i nærheten» personer som tilfeldigvis befinner seg i eller i umiddelbar nærhet av et 

område der et plantevernmiddel anvendes eller blitt anvendt, men ikke med det formål å arbeide i 

det behandlede området eller med det behandlede produktet, 

d)  «beboere» personer som bor, arbeider eller oppholder seg i en bygning i nærheten av områder som 

behandles med plantevernmidler, men ikke med det formål å arbeide i det behandlede området eller 

med det behandlede produktet. 

 I tilfeller der plantevernmiddelets etikett omfatter krav om at plantevernmiddelet skal brukes sammen 

med andre plantevernmidler eller med hjelpestoffer som en tankblanding, skal eksponeringsvurderingen 

omfatte den kombinerte eksponeringen. Kumulative virkninger og synergivirkninger skal tas i 

betraktning og inkluderes i dokumentasjonen. 

7.2.1. Brukereksponering 

 Det skal framlegges opplysninger som gjør det mulig å vurdere hvor stort omfanget av eksponeringen for 

de aktive stoffene og toksikologisk relevante forbindelser i plantevernmiddelet forventes å være under de 

foreslåtte bruksvilkårene, idet det tas hensyn til kumulative virkninger og synergivirkninger. Opplys-

ningene skal også danne grunnlag for valg av hensiktsmessige vernetiltak, herunder personlig verneutstyr 

som brukere skal benytte, og som skal angis på etiketten. 

7.2.1.1.  An s lag over  bruk ereksp on ering  

 Det skal foretas et anslag, ved bruk av en egnet beregningsmodell, dersom det er mulig, slik at det kan 

foretas en vurdering av eksponeringen som brukeren sannsynligvis vil bli utsatt for under de foreslåtte 

bruksvilkårene. Dersom det er relevant, skal det i dette anslaget tas hensyn til kumulative virkninger og 

synergivirkninger som følge av eksponering for flere enn ett aktivt stoff og for toksikologisk relevante 

forbindelser, herunder dem som finnes i middelet og tankblandingen. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

 Det skal alltid foretas et anslag over brukereksponeringen. 

 Vi lkå r  for  anslaget  

 Det skal foretas et anslag for hver type anvendelsesmetode og doseringsutstyr som foreslås for bruk av 

plantevernmiddelet, idet det tas hensyn til kravene som følger av forordning (EF) nr. 1272/2008, dersom 

det er relevant, for håndtering av det ufortynnede eller fortynnede plantevernmiddelet. 

 Anslaget skal dekke blanding/påfylling og anvendelse, og skal omfatte rengjøring og løpende vedli-

kehold av anvendelsesutstyret. Særskilte opplysninger om lokale bruksforhold skal inkluderes (typer av 

og størrelser på beholdere som skal brukes, anvendelsesutstyr, typisk arbeidstempo og dosering, sprøyte-

væskens konsentrasjon, jordenes størrelse og klimatiske forutsetninger for dyrking). 

 Et første anslag skal foretas ut fra den antakelse at brukeren ikke benytter personlig verneutstyr. 

 Dersom det er relevant, skal det foretas ytterligere et anslag ut fra den antakelse at brukeren benytter 

effektivt verneutstyr som er lett tilgjengelig, og som er mulig å bruke i praksis. Dersom det er angitt 

vernetiltak på etiketten, skal det tas hensyn til dette i anslaget. 

7.2.1.2. Må lin g av bruk ereksp on ering  

 Undersøkelsen skal gi data som gjør det mulig å foreta en vurdering av eksponeringen som brukeren 

sannsynligvis vil bli utsatt for under de foreslåtte bruksvilkårene. Undersøkelsen skal være etisk 

forsvarlig. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

 Eksponeringsdata for de relevante eksponeringsveiene skal rapporteres dersom det ikke foreligger 

representative data fra tilgjengelige beregningsmodeller, eller dersom den modellbaserte risikovurde-

ringen viser at den aktuelle referanseverdien er overskredet.  
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 Dette vil være tilfelle dersom resultatene av anslaget over brukereksponering i samsvar med nr. 7.2.1.1 

viser at ett av eller begge følgende vilkår er oppfylt: 

a)  AOEL som er fastsatt i forbindelse med godkjenning av det aktive stoffet, kan bli overskredet, 

b)  grenseverdiene som er fastsatt for det aktive stoffet og toksikologisk relevante forbindelser i 

plantevernmiddelet i samsvar med direktiv 98/24/EF og direktiv 2004/37/EF, kan bli overskredet. 

 Undersøkelsen skal foretas under realistiske eksponeringsforhold, idet det tas hensyn til de foreslåtte 

bruksvilkårene. 

7.2.2. Eksponering av beboere og andre personer i nærheten 

 Det skal framlegges opplysninger som gjør det mulig å vurdere hvor stort omfanget av eksponeringen for 

de aktive stoffene og toksikologisk relevante forbindelser forventes å være under de foreslåtte 

bruksvilkårene, idet det tas hensyn til kumulative virkninger og synergivirkninger dersom det er relevant. 

Opplysningene skal også danne grunnlag for valg av hensiktsmessige vernetiltak, herunder tidsrom med 

begrenset adgang, utestenging av beboere og andre personer i nærheten fra behandlede områder og 

fastsettelse av sikkerhetsavstander. 

7.2.2.1. An s lag over  eksp on erin g av beb oere og  andre p erson er  i  nærh et en  

 Det skal foretas et anslag, ved bruk av en egnet beregningsmodell, dersom det er mulig, slik at det kan 

foretas en vurdering av eksponeringen som beboere og andre personer i nærheten sannsynligvis vil bli 

utsatt for under de foreslåtte bruksvilkårene. Dersom det er relevant, skal det i dette anslaget tas hensyn 

til kumulative virkninger og synergivirkninger som følge av eksponering for flere enn ett aktivt stoff og 

for toksikologisk relevante forbindelser, herunder dem som finnes i middelet og tankblandingen. 

 Søkeren skal ta i betraktning at andre personer i nærheten kan bli eksponert under eller etter anvendelsen 

av plantevernmidler, at beboere kan bli eksponert for plantevernmidler hovedsakelig, men ikke bare, ved 

innånding og gjennom huden, og at eksponering av spedbarn og småbarn kan forekomme også gjennom 

munnen (overføring fra hånd til munn). 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

 Det skal alltid foretas et anslag over eksponeringen av beboere og andre personer i nærheten. 

 Vi lkå r  for  anslaget  

 Det skal foretas et anslag over eksponeringen av beboere og andre personer i nærheten for hver type 

anvendelsesmetode som er relevant. Det skal framlegges særskilte opplysninger, herunder om høyeste 

samlede dose og sprøytevæskekonsentrasjon. Anslaget skal foretas ut fra den antakelse at beboere og 

andre personer i nærheten ikke benytter personlig verneutstyr. 

7.2.2.2. Må lin g av eksp on ering av b eboere  og andre p erson er  i  nærhe t en  

 Undersøkelsen skal gi data som gjør det mulig å foreta en vurdering av eksponeringen som beboere og andre 

personer i nærheten sannsynligvis vil bli utsatt for under de foreslåtte bruksvilkårene. Undersøkelsen skal 

være etisk forsvarlig. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

 Eksponeringsdata for de relevante eksponeringsveiene kreves dersom den modellbaserte risikovurde-

ringen viser at den aktuelle referanseverdien er overskredet, eller dersom det ikke foreligger repre-

sentative data fra tilgjengelige beregningsmodeller. 

 Undersøkelsen skal foretas under realistiske eksponeringsforhold, idet det tas hensyn til de foreslåtte 

bruksvilkårene. 

7.2.3. Eksponering av arbeidstakere 

 Det skal framlegges opplysninger som gjør det mulig å vurdere hvor stort omfanget av eksponeringen for 

de aktive stoffene og toksikologisk relevante forbindelser i plantevernmiddelet forventes å være under de 

foreslåtte bruksvilkårene og øvrig landbrukspraksis, idet det tas hensyn til kumulative virkninger og 

synergivirkninger. Opplysningene skal også danne grunnlag for valg av hensiktsmessige vernetiltak, 

herunder venteperioder og gjeninntredelsesperioder. 

7.2.3.1. An s lag over  eksp on erin g av arb eidstak ere  

 Det skal foretas et anslag, ved bruk av en egnet beregningsmodell, dersom det er mulig, slik at det kan 

foretas en vurdering av eksponeringen som arbeidstakeren sannsynligvis vil bli utsatt for under de 

foreslåtte bruksvilkårene. Dersom det er relevant, skal det i dette anslaget tas hensyn til kumulative 

virkninger og synergivirkninger som følge av eksponering for flere enn ett aktivt stoff og for 

toksikologisk relevante forbindelser, herunder dem som finnes i middelet og tankblandingen.  
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 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

 Anslaget over eksponering av arbeidstakere skal foretas dersom slik eksponering kan oppstå under de 

foreslåtte bruksvilkårene. 

 Vi lkå r  for  anslaget  

 Et anslag over eksponering av arbeidstakere skal foretas for vekster og arbeidsoppgavene som skal 

utføres. Det skal framlegges særskilte opplysninger, herunder en beskrivelse av virksomhet etter anvendelse, 

eksponeringens varighet, dosering, antall anvendelser, minste sprøytingsintervall og vekststadium. Dersom 

opplysninger om mengden ubundne restmengder under de foreslåtte bruksvilkårene ikke er tilgjengelige, 

skal det brukes standardantakelser. 

 Et første anslag skal foretas ved hjelp av tilgjengelige data om forventet eksponering, ut fra den antakelse 

at arbeidstakeren ikke benytter personlig verneutstyr. Dersom det er relevant, skal det foretas ytterligere 

et anslag ut fra den antakelse at arbeidstakeren benytter effektivt verneutstyr som er mulig å bruke, og 

som arbeidstakere vil bruke regelmessig, f.eks. fordi andre aspekter ved arbeidsoppgavene deres gjør det 

nødvendig. 

7.2.3.2. Må lin g av eksp on eri ng av arbeidst akere  

 Undersøkelsen skal gi data som gjør det mulig å foreta en vurdering av eksponeringen som arbeidstakere 

sannsynligvis vil bli utsatt for under de foreslåtte bruksvilkårene. Undersøkelsen skal være etisk 

forsvarlig. 

 Fo rhold  der  de t  krev es  undersøkel ser  

 Eksponeringsdata for de relevante eksponeringsveiene skal rapporteres dersom den modellbaserte 

risikovurderingen viser at den aktuelle referanseverdien er overskredet, eller dersom det ikke foreligger 

representative data fra tilgjengelige beregningsmodeller. 

 Dette vil være tilfelle dersom resultatene av anslaget over eksponering av arbeidstakere i samsvar med 

nr. 7.2.3.1 viser at ett av eller begge følgende vilkår er oppfylt: 

a)  AOEL som er fastsatt i forbindelse med godkjenning av det aktive stoffet, kan bli overskredet, 

b)  grenseverdiene som er fastsatt for det aktive stoffet og toksikologisk relevante forbindelser i 

plantevernmiddelet i samsvar med direktiv 98/24/EF og direktiv 2004/37/EF, kan bli overskredet. 

 Undersøkelsen skal foretas under realistiske eksponeringsforhold, idet det tas hensyn til de foreslåtte 

bruksvilkårene. 

7.3. Opptak gjennom huden 

 Undersøkelsene skal måle opptaket gjennom huden av de aktive stoffene og toksikologisk relevante 

forbindelser i plantevernmiddelet som skal godkjennes. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

 Undersøkelsen skal foretas når hudeksponering er en betydelig eksponeringsvei, og når risikoen som 

anslås ved hjelp av standardverdier for absorpsjon, ikke er akseptabel. 

 Forsøksvilkår 

 Data fra absorpsjonsundersøkelser, fortrinnsvis undersøkelser in vitro med menneskehud, skal 

rapporteres. 

 Undersøkelser skal foretas med representative plantevernmidler både i bruksklar fortynning (dersom det 

er relevant) og i konsentrert form. 

 Dersom undersøkelsene ikke svarer til den forventede eksponeringssituasjonen (f.eks. når det gjelder 

typen formuleringsstoff eller konsentrasjonen), skal det framlegges vitenskapelige argumenter før slike 

data kan benyttes som pålitelige. 

7.4. Tilgjengelige toksikologiske opplysninger om formuleringsstoffer 

 Dersom det er relevant, skal søkeren framlegge og vurdere følgende opplysninger: 

a)  registreringsnummeret i samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

b)  undersøkelsessammendragene som inngår i den tekniske dokumentasjonen framlagt i samsvar med 

artikkel 10 bokstav a) vi) i forordning (EF) nr. 1907/2006, og 

c)  sikkerhetsdatabladet nevnt i artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006.  
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 Sikkerhetsdatabladet nevnt i bokstav c) skal også framlegges og vurderes for plantevernmiddelet. 

 Andre tilgjengelige opplysninger skal også framlegges. 

AVSNITT 8 

Restmengder i eller på behandlede produkter, næringsmidler og fôr 

Data og opplysninger om restmengder i eller på behandlede produkter, næringsmidler eller fôr i samsvar med avsnitt 6 

del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013 skal framlegges, med mindre søkeren viser at dataene og 

opplysningene som allerede er framlagt for det aktive stoffet, kan anvendes. 

AVSNITT 9 

Skjebne og atferd i miljøet 

 Innledning 

1.  Forventede miljøkonsentrasjoner (PEC). 

1.1.  Det skal foretas et realistisk anslag basert på det verst tenkelig tilfelle av forventede konsentrasjoner av 

det aktive stoffet og dets metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter: 

— som utgjør mer enn 10 % av tilsatt mengde aktivt stoff, 

— som utgjør ved minst to påfølgende målinger mer enn 5 % av tilsatt mengde aktivt stoff, 

— hvis enkeltbestanddeler (> 5 %) ved avslutningen av undersøkelsen ennå ikke har nådd høyeste 

konsentrasjon i jord, øverste jordlag, grunnvann, overflatevann, sediment og luft, som følge av 

foreslått eller pågående bruk. 

1.2.  Ved anslaget over slike konsentrasjoner menes med: 

a) «beregnet miljøkonsentrasjon i jord (PECS)» restmengdeverdien i det øverste jordlaget som jord-

organismer utenfor målgruppen kan bli eksponert for (akutt og kronisk eksponering), 

b) «beregnet miljøkonsentrasjon i overflatevann (PECSW)» restmengdeverdien i overflatevann som 

organismer utenfor målgruppen kan bli eksponert for (akutt og kronisk eksponering), 

c) «beregnet miljøkonsentrasjon i sediment (PECSED)» restmengdeverdien i sediment som bunn-

organismer utenfor målgruppen kan bli eksponert for (akutt og kronisk eksponering), 

d) «beregnet miljøkonsentrasjon i grunnvann (PECGW)» restmengdeverdien i grunnvann, og 

e) «beregnet miljøkonsentrasjon i luft (PECA)» restmengdeverdien i luft som mennesker, dyr og andre 

organismer utenfor målgruppen kan bli eksponert for (akutt og kronisk eksponering). 

1.3.  Når det gjelder anslag over disse konsentrasjonene, skal det tas hensyn til alle relevante opplysninger om 

plantevernmiddelet og det aktive stoffet. Dersom det er relevant, skal parametrene fastsatt i avsnitt 7 

del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013 brukes. 

1.4.  Dersom det brukes modeller ved anslag over beregnede miljøkonsentrasjoner, skal modellene: 

— gi et best mulig anslag over alle relevante prosesser som pågår, idet de tar hensyn til realistiske 

parametrer og antakelser, 

— dersom det er mulig, være tilstrekkelig validert gjennom målinger foretatt under forhold som er 

relevante for bruken av modellen, og 

— være relevante for forholdene i området der middelet skal brukes. 

1.5.  De framlagte opplysningene skal, dersom det er relevant, omfatte opplysningene nevnt i avsnitt 7 del A i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013.  
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2.  For plantevernmidler i fast form samt beisede og pillerte frø skal det foretas en vurdering av risikoen for 

avdrift av støv til arter utenfor målgruppen under anvendelse eller såing. Fram til fastsatte hastigheter for 

støvspredning er tilgjengelige, skal sannsynlige eksponeringsnivåer bestemmes ved bruk av flere 

forskjellige anvendelsesmetoder, egnede metoder for måling av støv og eventuelt risikoreduserende 

tiltak. 

9.1. Skjebne og atferd i jord 

9.1.1.  Nedbrytingshastighet i jord 

9.1.1.1. Lab ora tor i eund ersøk elser  

 Laboratorieundersøkelser av nedbryting i jord skal gi de best mulige anslag over tiden det tar for 

nedbryting av 50 % og 90 % (DegT50lab og DegT90lab) av det aktive stoffet under laboratorieforhold. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

 Plantevernmidlers persistens og atferd i jord skal undersøkes, med mindre det er mulig å ekstrapolere ut 

fra data om det aktive stoffet og dets metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter framskaffet i 

samsvar med kravene fastsatt i del A nr. 7.1.2.1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013. 

 Dersom det ikke er mulig å ekstrapolere fra data om anaerob inkubasjon for det aktive stoffet og dets 

metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter i samsvar med kravene fastsatt i nr. 7.1.2.1 i del A i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013, skal en undersøkelse av anaerob nedbryting framlegges, med 

mindre søkeren viser at det er usannsynlig at plantevernmiddelet som inneholder det aktive stoffet, vil bli 

eksponert for anaerobe forhold ved påtenkt bruk. 

 Fo rsøksv i l kår  

 Det skal framlegges undersøkelser av det aktive stoffets aerobe nedbrytingshastighet for minst fire 

jordprøver. Jordegenskapene skal være sammenlignbare med dem som er brukt i aerobe undersøkelser 

foretatt i samsvar med del A nr. 7.1.1 og 7.1.2.1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013. Pålitelige 

DegT50- og DegT90-verdier skal foreligge for minst fire ulike jordprøver. 

 Undersøkelser av det aktive stoffets anaerobe nedbrytingshastighet skal foretas med samme fram-

gangsmåte og sammenlignbar jord som er brukt ved den anaerobe undersøkelsen foretatt i samsvar med 

del A nr. 7.1.1.2 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013. 

 Ved forsøkene skal fraksjonen som er dannet ved kinetikk og nedbrytningshastigheter for potensielt 

relevante metabolitter bestemmes under både aerobe og anaerobe forhold ved en utvidelse av under-

søkelsen av det aktive stoffet, dersom det ikke er mulig å ekstrapolere fra del A nr. 7.1.2.1.2 og 7.1.2.1.4 

i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013. 

 For å vurdere temperaturens virkning på nedbrytingen skal det foretas en beregning med en passende 

Q10-faktor eller et tilstrekkelig antall tilleggsundersøkelser ved en serie temperaturer. 

 Det skal framlegges pålitelige DegT50- og DegT90-verdier for metabolitter, nedbrytings- og reaksjons-

produkter for minst tre jordtyper fra undersøkelsene under aerobe forhold. 

9.1.1.2. Fe l t undersøk elser  

9.1.1.2.1. Undersøkel ser  av  forsv inning  i  jord  

 Undersøkelsene av forsvinning i jord skal gi best mulige anslag over tiden som er nødvendig for at 50 % 

og 90 % (DisT50felt og DisT90felt) skal forsvinne, og dersom det er mulig, over tiden det tar før 50 % og 

90 % (DegT50felt og DegT90felt) av det aktive stoffet er brutt ned under feltforhold. Dersom det er 

relevant, skal opplysninger om metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter framlegges. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

 Plantevernmidlers forsvinning og atferd i jord skal undersøkes, med mindre det er mulig å ekstrapolere ut 

fra data om det aktive stoffet og dets metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter i samsvar med 

kravene fastsatt i del A nr. 7.1.2.2.1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013.  
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 Forsøksvilkår 

 Individuelle undersøkelser av et utvalg av representative jordprøver (normalt minst fire ulike typer fra 

ulike geografiske steder) skal fortsette til minst 90 % av den tilsatte mengden er forsvunnet i jorda eller 

blitt omdannet til stoffer som ikke er gjenstand for undersøkelsen. 

9.1.1.2.2. Undersøkel ser  av  akkumul er ing  i  jord  

 Forsøkene skal gi tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av muligheten for akkumulering 

av restmengder av det aktive stoffet og av metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

 Undersøkelser av akkumulering i jord skal framlegges, med mindre det er mulig å ekstrapolere fra data 

om det aktive stoffet og dets metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter i samsvar med kravene 

fastsatt i del A nr. 7.2.2.2.1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013. 

 Forsøksvilkår 

 Det skal foretas langtids feltundersøkelser av minst to relevante jordtyper fra ulike geografiske steder, og 

de skal omfatte flere anvendelser. 

 Dersom listen nevnt i nr. 6 i innledningen ikke omfatter retningslinjer, skal typen undersøkelse og vilkår 

for undersøkelsen drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

9.1.2. Mobilitet i jord 

 De framlagte opplysningene skal gi tilstrekkelige data til å vurdere mobilitets- og utlekkingspotensialet 

til det aktive stoffet og dets metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter. 

9.1.2.1. Lab ora tor i eund ersøk elser  

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

 Plantevernmidlers mobilitet i jord skal undersøkes med mindre det er mulig å ekstrapolere fra data 

framskaffet i samsvar med kravene fastsatt i del A nr. 7.1.2 og 7.1.3.1 i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 283/2013. 

 Fo rsøksv i l kår  

 De samme bestemmelsene som er fastsatt i del A nr. 7.1.2 og 7.1.3.1 i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 283/2013, får anvendelse. 

9.1.2.2. Lys imeterundersøkelser  

 Det skal om nødvendig foretas lysimeterundersøkelser for å framskaffe opplysninger om: 

— mobiliteten i jord, 

— potensialet for utlekking til grunnvann og 

— den potensielle fordelingen i jord. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

 Ved beslutningen om hvorvidt lysimeterundersøkelser skal foretas som et eksperimentelt utendørsforsøk 

i et trinnvist program for vurdering av utlekking, skal det tas hensyn til resultatene av nedbrytings- og 

mobilitetsundersøkelser og beregnet PECGW. Hvilken type undersøkelse som skal foretas, skal drøftes 

med nasjonale vedkommende myndigheter. 

 Disse undersøkelsene skal foretas med mindre det er mulig å ekstrapolere fra data om det aktive stoffet 

og dets metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter i samsvar med kravene fastsatt i del A 

nr. 7.1.4.2 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013. 

 Fo rsøksv i l kår  

 Undersøkelsene skal omfatte det verst tenkelige realistiske tilfelle og ha en varighet som er nødvendig 

for å observere potensiell utlekking, idet det tas hensyn til jordtype, klimatiske forhold, dosering og 

anvendelseshyppighet og -tidsrom.  
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 Sigevann fra jordkolonner skal analyseres med passende mellomrom, mens restmengder i 

plantemateriale skal bestemmes ved innhøsting. Restmengder i jordprofilen i minst fem lag skal 

bestemmes ved avslutningen av forsøksarbeidet. Mellomliggende prøvetaking skal unngås, ettersom 

fjerning av planter (bortsett fra innhøsting i samsvar med vanlig landbrukspraksis) og jord påvirker 

utlekkingsprosessen. 

 Nedbør samt jord- og lufttemperatur skal registreres med jevne mellomrom, minst én gang i uken. 

 Minstedybden for lysimetere skal være 100 cm. Jordkjernene skal være urørt. Jordtemperaturene skal 

tilsvare dem som forekommer i felten. Om nødvendig skal det vannes ekstra for å sikre optimal 

plantevekst og for å sikre at mengden sigevann tilsvarer mengden i de områdene det søkes godkjenning 

for. Dersom jorden av landbruksmessige årsaker må bearbeides i løpet av undersøkelsen, skal 

bearbeidingen ikke skje dypere enn 25 cm. 

9.1.2.3. Und ersøke lser  av u t lekking i  f e l t  

 Det skal om nødvendig foretas undersøkelser av utlekking i felt for å framskaffe opplysninger om: 

— mobiliteten i jord, 

— potensialet for utlekking til grunnvann og 

— den potensielle fordelingen i jord. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  und ersøkel ser  

 Ved beslutningen om hvorvidt undersøkelser av utlekking i felt skal foretas som et eksperimentelt 

utendørsforsøk i et trinnvist program for vurdering av utlekking, skal det tas hensyn til beregnet PECGW 

og resultatene av nedbrytings- og mobilitetsundersøkelser. Hvilken type undersøkelse som skal foretas, 

skal drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. Disse undersøkelsene skal foretas med mindre 

det er mulig å ekstrapolere fra data om det aktive stoffet og dets metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter i samsvar med kravene fastsatt i del A nr. 7.1.4.3 i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 283/2013. 

 Fo rsøksv i l kår  

 Undersøkelsene skal omfatte det verst tenkelige realistiske tilfelle, idet det tas hensyn til jordtype, 

klimatiske forhold, dosering og anvendelseshyppighet og -tidsrom. 

 Vann skal analyseres med passende mellomrom. Restmengder i jordprofilen i minst fem lag skal 

bestemmes ved avslutningen av forsøksarbeidet. Mellomliggende prøvetaking av plante- og jord-

materiale skal unngås (bortsett fra innhøsting i samsvar med vanlig landbrukspraksis), ettersom fjerning 

av planter og jord påvirker utlekkingsprosessen. 

 Nedbør samt jord- og lufttemperatur skal registreres med jevne mellomrom (minst én gang i uken). 

 Opplysninger om grunnvannsspeilet i forsøksfeltene skal framlegges. Avhengig av forsøkets utforming 

skal det foretas en detaljert hydrologisk beskrivelse av forsøksfeltet. Dersom det observeres sprekker i 

jorden i løpet av undersøkelsen, skal det gis en detaljert beskrivelse av dette. 

 Antallet innretninger for vannoppsamling og deres plassering skal planlegges nøye. Plasseringen av disse 

innretningene i jorden skal ikke resultere i preferansestrømningsveier. 

9.1.3. Anslag over konsentrasjoner i jord 

 PECS-anslag skal være knyttet både til én enkelt anvendelse med høyeste dosering som det søkes om 

godkjenning for, og til største antall anvendelser innenfor kortest mulig tidsrom og høyeste doseringer 

som det søkes godkjenning for, og skal uttrykkes i mg aktivt stoff per kg tørr jord. 

 Faktorene som skal vurderes ved utarbeidingen av PECS-anslag, gjelder direkte og indirekte anvendelse 

på jord, avdrift, avrenning og utlekking og omfatter prosesser som fordamping, adsorpsjon, hydrolyse, 
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fotolyse samt aerob og anaerob nedbryting. Jordlagsdybdene som brukes, skal være avhengige av 

anvendelses- og dyrkingsmetode. Dersom det er plantedekke på anvendelsestidspunktet, kan virkningen 

vekstenes oppfanging har på reduksjon av jordeksponering, inngå i anslagene. 

 Det skal fastsettes en innledende PECS-verdi for det aktive stoffet og metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter, umiddelbart etter anvendelse. Egnede korttids- og langtidsberegninger av PECS 

(tidsveide gjennomsnitt) skal framlegges for det aktive stoffet og metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter med hensyn til data fra økotoksikologiske undersøkelser. 

 Beregninger av platåkonsentrasjoner i jord skal framlegges dersom det på grunnlag av undersøkelser av 

forsvinning i jord er påvist at DisT90 > ett år, og dersom det tas sikte på gjentatte anvendelser, enten i 

samme vekstsesong eller i påfølgende år. 

9.2. Skjebne og atferd i vann og sediment 

9.2.1. Aerob mineralisering i overflatevann 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Plantevernmidlers persistens og atferd i åpent vann (ferskvann, vann i elvemunninger og havvann) skal 

undersøkes, med mindre det er mulig å ekstrapolere fra data om det aktive stoffet og dets metabolitter, 

nedbrytings- og reaksjonsprodukter framskaffet i samsvar med kravene fastsatt i del A nr. 7.2.2.2 i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013. 

 Søkeren skal rapportere om forsøket med mindre vedkommende viser at forurensning av åpent vann ikke 

vil forekomme. 

 Forsøk svi lkår  

 Nedbrytingshastighet og nedbrytingsvei eller -veier skal rapporteres for enten et «pelagisk» forsøks-

system eller for et system med «suspendert sediment». Ytterligere forsøkssystemer som er forskjellige 

med hensyn til innholdet av organisk karbon, tekstur og pH skal brukes, dersom det er relevant. 

 De oppnådde resultatene skal presenteres i form av skjematiske tegninger som viser de aktuelle veiene, 

og i form av oversikter som viser fordelingen av radioaktivt merket materiale i vann, og dersom det er 

relevant, i sediment som funksjon av tiden mellom: 

a)  aktivt stoff, 

b)  CO2, 

c)  andre flyktige forbindelser enn CO2, 

d)  individuelle identifiserte omdanningsprodukter, 

e)  ekstraherbare stoffer som ikke er identifisert, og 

f)  ikke-ekstraherbare restmengder i sediment. 

 Undersøkelsens varighet skal ikke overstige 60 dager med mindre en halvkontinuerlig framgangsmåte 

med regelmessig fornyelse av forsøkssuspensjonen anvendes. Varigheten av partiforsøket kan imidlertid 

forlenges til høyst 90 dager dersom nedbrytingen av forsøksstoffet har startet i løpet av de første  

60 dagene. 

9.2.2. Undersøkelse av vann/sediment 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Plantevernmidlers persistens og atferd i vannsystemer skal undersøkes, med mindre det er mulig å 

ekstrapolere ut fra data om det aktive stoffet og dets metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter 

framskaffet i samsvar med kravene fastsatt i del A nr. 7.2.2.3 i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 283/2013. 

 Søkeren skal rapportere om forsøket med mindre vedkommende viser at forurensning av overflatevann 

ikke vil forekomme. 

 Forsøk svi lkår  

 Det skal rapporteres om nedbrytingsveien eller -veiene for to vann-/sedimentsystemer. De to valgte 

sedimentene skal være forskjellige med hensyn til innholdet av organisk karbon og tekstur, og dersom 

det er relevant, med hensyn til pH. 

 De oppnådde resultatene skal presenteres i form av skjematiske tegninger som viser de aktuelle veiene, 

og i form av oversikter som viser fordelingen av radioaktivt merket materiale i vann og sediment som 

funksjon av tiden mellom:  
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a)  aktivt stoff, 

b)  CO2, 

c)  andre flyktige forbindelser enn CO2, 

d)  individuelle identifiserte omdanningsprodukter, 

e)  ekstraherbare stoffer som ikke er identifisert, og 

f)  ikke-ekstraherbare restmengder i sediment. 

 Undersøkelsens varighet skal være minst 100 dager. Dersom det er nødvendig for å fastsette ned-

brytingsveien og fordelingsmønsteret i vann/sediment for det aktive stoffet samt stoffets metabolitter, 

nedbrytings- og reaksjonsprodukter, skal undersøkelsen ha lengre varighet. Dersom mer enn 90% av det 

aktive stoffet er brutt ned før perioden på 100 dager er utløpt, kan forsøket ha kortere varighet. 

 Nedbrytingsmønsteret til potensielt relevante metabolitter som forekommer i undersøkelsen av 

vann/sediment, skal fastsettes gjennom en utvidelse av undersøkelsen av det aktive stoffet, dersom det 

ikke er mulig å ekstrapolere fra del A nr. 7.2.2.3 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013. 

9.2.3. Undersøkelse av vann/sediment under påvirkning av lys 

 Dersom fotokjemisk nedbryting er av betydning, kan det framlegges en undersøkelse av vann/sediment 

under påvirkning av regulert lys/mørke. 

 Forsøk svi lkår  

 Typen undersøkelse og vilkårene for undersøkelsen skal drøftes med nasjonale vedkommende 

myndigheter. 

9.2.4. Anslag over konsentrasjoner i grunnvann 

 Forurensningsveiene for grunnvann skal bestemmes, idet det tas hensyn til relevante landbruksmessige, 

plantehelsemessige og miljømessige (herunder klimatiske) forhold. 

9.2.4.1. Beregning av k onsent ra s jon er  i  g runnvann  

 PECGW-anslag skal være knyttet til største antall anvendelser og høyeste doseringer innenfor kortest 

mulig tidsrom og til anvendelsestidspunktet som det søkes om godkjenning for. 

 Relevante EU-modeller for grunnvann skal brukes. Dersom særskilte vekster og særlige forhold er 

relevante, skal det brukes særskilte scenarioer for typiske brukssituasjoner i området der middelet skal 

anvendes, for den aktuelle veksten eller for en annen anvendelsessituasjon. Dersom atferden i jord er 

avhengig av jordparametrer, skal parametrer for henholdsvis nedbryting og adsorpsjon i jord (DegT50- og 

Koc-verdier) som gjenspeiler dette forholdet, brukes. Dersom identifiserte metabolitter, nedbrytings- 

eller reaksjonsprodukter påvises i konsentrasjoner over 0,1 μg/l i sigevannet, skal det foretas en 

vurdering av deres relevans. 

 Det skal framlegges egnede anslag (beregninger) over beregnet miljøkonsentrasjon i grunnvann (PECGW) 

av det aktive stoffet, med mindre det framgår klart av opplysningene om nedbryting eller adsorpsjon, for 

verdier som tilsvarer det verst tenkelige tilfelle, at utlekkingen ville være ubetydelig i de områder der 

middelet er påtenkt brukt. 

 Det skal framlegges en PECGW-beregning for alle metabolitter, nedbrytings- eller reaksjonsprodukter som 

identifiseres som en del av restmengdedefinisjonen for risikovurdering når det gjelder grunnvann  

(se del A nr. 7.4.1 i vedlegget til forordning (EU) No 283/2013), med henblikk på vurdering av deres 

relevans. 

 Dersom identifiserte metabolitter, nedbrytings- eller reaksjonsprodukter påvises i konsentrasjoner over 

0,1 μg/l i sigevannet, skal det foretas en vurdering av deres relevans. 

9.2.4.2. Yt t er l igere fe l t forsøk  

 Behovet for å foreta ytterligere feltforsøk samt typen forsøk og vilkår for forsøkene skal drøftes med 

nasjonale vedkommende myndigheter.  
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9.2.5. Anslag over konsentrasjoner i overflatevann og sediment 

 Forurensningsveiene for overflatevann og sediment skal bestemmes, idet det tas hensyn til relevante 

landbruksmessige, plantehelsemessige og miljømessige (herunder klimatiske) forhold. Det skal 

framlegges egnede anslag (beregninger) over beregnet miljøkonsentrasjon i overflatevann (PECSW) og 

sediment (PECSED) av det aktive stoffet, med mindre søkeren viser at forurensning ikke vil forekomme. 

Anslag over PECSW- og PECSED skal være knyttet til største antall anvendelser og høyeste doseringer 

innenfor kortest mulig tidsrom som det søkes om godkjenning for, og skal være relevante for grøfter, 

dammer og bekker. 

 Relevante EU-verktøyer for modellberegning for overflatevann skal brukes. Faktorene som skal vurderes 

ved utarbeidingen av anslag over PECSW- og PECSED, gjelder anvendelse direkte på vann, avdrift, 

avrenning, utslipp via drenering og atmosfærisk avsetning og omfatter prosesser som fordampning, 

adsorpsjon, adveksjon, hydrolyse, fotolyse, biologisk nedbryting, sedimentering og resuspensjon samt 

overføring mellom vann og sediment. Høyeste utgangskonsentrasjon etter anvendelse (samlet 

maksimum) samt korttids- og langtidsberegninger av PECSW for relevante vannforekomster (tidsveide 

gjennomsnitt) skal framlegges. Tilsvarende høyeste utgangskonsentrasjon etter anvendelse (samlet 

maksimum) samt korttids- og langtidsberegninger av PECSED for relevante vannforekomster (tidsveide 

gjennomsnitt) skal også framlegges. Disse PEC-verdiene skal framlegges for det aktive stoffet og alle 

metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter som identifiseres som en del av restmengdedefinisjonen 

for risikovurdering når det gjelder overflatevann og sediment. De skal brukes til å utfylle 

risikovurderinger gjennom en sammenligning med endepunktene utledet av data fra økotoksikologiske 

undersøkelser. 

 Korttids- og langtidsberegninger av PECSW og tilsvarende korttids- og langtidsberegninger av PECSED for 

relevante stillestående vannforekomster (dammer, tidsveide gjennomsnitt) og for relevante vannfore-

komster i langsom bevegelse (grøfter og bekker, tidsveide gjennomsnitt), skal foretas ved hjelp av et 

bevegelig tidsvindu. Det skal anvendes tidsvinduer som egner seg for data fra økotoksikologiske 

undersøkelser. 

 Behovet for å foreta ytterligere forsøk på høyere nivå samt typen forsøk og vilkår for forsøkene skal 

drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

9.3. Skjebne og atferd i luft 

9.3.1. Nedbrytingsvei og nedbrytingshastighet i luft og transport gjennom luften 

 Dersom den utløsende faktor for fordamping, Vp = 10– 5 Pa (for fordamping fra planter) eller 10– 4 Pa (for 

fordamping fra jord) ved en temperatur på 20 °C, er overskredet og det er nødvendig med (avdrifts)-

reduserende tiltak for å redusere eksponeringen av organismer utenfor målgruppen, skal det framlegges 

modellberegninger for avsetning på andre steder (PEC) som følge av fordamping. Fordampingsfaktoren 

(PEC) skal tas med i de relevante framgangsmåtene for risikovurdering for PECS and PECSW. 

Beregningen kan finjusteres ved hjelp av data fra eksperimenter i isolerte miljøer. Dersom det er 

relevant, skal det framlegges resultater fra laboratorie-, vindtunnel- eller feltforsøk for å bestemme PECS 

fra avsetning etter fordamping og avdriftsreduserende tiltak. 

9.4. Anslag over konsentrasjoner for andre eksponeringsveier 

 Det skal framlegges egnede anslag (beregninger) over beregnet miljøkonsentrasjon av det aktive stoffet 

og metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter, med mindre søkeren viser at forurensning ikke vil 

forekomme i tilfelle av eksponering via andre eksponeringsveier, for eksempel: 

— avsetning av støv som inneholder plantevernmidler gjennom avdrift under såing, 

— indirekte eksponering av overflatevann via et renseanlegg etter anvendelse av et plantevernmiddel i 

lagerrom, og 

— bruk på grøntanlegg. 

 PEC-anslag skal være knyttet til største antall anvendelser og høyeste doseringer innenfor kortest mulig 

tidsrom som det søkes om godkjenning for, og skal være relevante for de berørte delene av miljøet. 

 Hvilke typer opplysninger som skal framlegges, skal drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter.  
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AVSNITT 10 

Økotoksikologiske undersøkelser 

 Innledning 

1.  Det vil være nødvendig å foreta forsøk med plantevernmiddelet dersom giftigheten ikke kan forutsies på 

grunnlag av data om det aktive stoffet. Dersom forsøk er nødvendig, skal målet være å påvise hvorvidt 

plantevernmiddelet, idet det tas hensyn til innholdet av det aktive stoffet, er giftigere enn det aktive 

stoffet. Det kan derfor være tilstrekkelig med sammenlignende undersøkelser eller et grenseforsøk. 

Dersom et plantevernmiddel er giftigere enn det aktive stoffet (uttrykt i sammenlignbare enheter), kreves 

imidlertid et entydig forsøk. Mulige virkninger på organismer/økosystemer skal undersøkes, med mindre 

søkeren viser at eksponering av organismene eller økosystemene ikke forekommer. 

 Forsøk og undersøkelser som foretas med plantevernmiddelet som forsøksmateriale, og som er nød-

vendige for å vurdere det aktive stoffets giftighet, skal rapporteres innenfor rammen av de relevante 

datakravene for det aktive stoffet. 

2.  Alle mulige skadevirkninger som påvises under økotoksikologiske rutineundersøkelser, skal rapporteres, 

og dersom det er nødvendig med ytterligere undersøkelser for å undersøke de involverte mekanismene 

og vurdere virkningenes betydning, skal slike undersøkelser foretas og rapporteres. 

3.  Dersom det brukes flere ulike doser i en undersøkelse, skal forholdet mellom dose og skadevirkning 

rapporteres. 

4.  Dersom det er nødvendig med eksponeringsdata for å avgjøre om en undersøkelse skal foretas, skal 

dataene framskaffet i samsvar med avsnitt 9 brukes. 

 Når det gjelder anslag over organismers eksponering, skal det tas hensyn til alle opplysninger om 

plantevernmiddelet og det aktive stoffet. En trinnvis metode skal innledes med verst tenkelige 

standardverdier for eksponeringsparametrer, og følges av en finjustering av parametrene basert på 

identifisering av representative organismer. Dersom det er relevant, skal parametrene fastsatt i dette 

avsnitt brukes. Dersom det framgår av tilgjengelige data at plantevernmiddelet er giftigere enn det aktive 

stoffet, skal dataene om plantevernmiddelets giftighet brukes ved beregning av egnede risikokvotienter 

(se nr. 8 i innledningen). 

5.  Kravene fastsatt i dette avsnitt skal omfatte visse typer undersøkelser som er angitt i del A avsnitt 8 i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013 (f.eks. standard laboratorieforsøk med fugler, vann-

organismer, bier, leddyr, meitemarker, mikroorganismer som lever i jord, mesofauna som lever i jord og 

planter utenfor målgruppen). Hvert punkt skal behandles, men forsøksdata for et plantevernmiddel skal 

framskaffes bare dersom giftigheten ikke kan forutsies på grunnlag av data om det aktive stoffet. Det kan 

være tilstrekkelig å foreta forsøk med plantevernmiddelet på den arten i en gruppe som var mest følsom 

for det aktive stoffet. 

6.  Det skal framlegges en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av det anvendte materialet, som fastsatt i 

nr. 1.4. 

7.  For å gjøre det lettere å vurdere betydningen av de oppnådde forsøksresultatene skal, når det er mulig, 

samme stamme av hver art brukes i de ulike angitte giftighetsforsøkene. 

8.  Den økotoksikologiske vurderingen skal bygge på risikoen som det foreslåtte plantevernmiddelet utgjør 

for organismer utenfor målgruppen. Ved gjennomføring av risikovurderingen skal giftighet sammen-

lignes med eksponering. Den generelle betegnelsen for resultatet av en slik sammenligning er «risiko-

kvotient» (RQ). RQ kan uttrykkes på flere måter, for eksempel som forholdet mellom giftighet og 

eksponering (TER) og som en farekvotient (HQ). 

9.  Når det gjelder retningslinjer som gir mulighet for at undersøkelsen utformes for å bestemme effektiv 

konsentrasjon (ECx), skal undersøkelsen foretas for å bestemme EC10 og EC20 samt de tilsvarende 95 %-

konfidensintervaller. Dersom det brukes en ECx-metode, skal en konsentrasjon uten observert virkning 

(NOEC) uansett bestemmes. 

 Eksisterende godkjente undersøkelser som er utformet for å framskaffe NOEC-verdi, skal ikke gjentas. 

Det skal foretas en vurdering av NOEC-verdiens statistiske gyldighet, utledet av nevnte undersøkelser.  
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10.  For preparater i fast form skal det kreves en vurdering av risikoen for avdrift av støv til leddyr og planter 

utenfor målgruppen. Detaljerte opplysninger om sannsynlige eksponeringsnivåer skal framlegges i 

samsvar med avsnitt 9 i dette vedlegg. Når det gjelder vannorganismer, skal risikoen for transport av så 

vel hele partikler som støvpartikler vurderes. Fram til alminnelig anerkjente vurderinger av støvspred-

ningshastigheter er tilgjengelige, skal sannsynlige eksponeringsnivåer brukes ved risikovurderingen. 

11.  Undersøkelser på høyere nivå med et plantevernmiddel skal utformes og data skal analyseres ved hjelp 

av egnede statistiske metoder. De statistiske metodene skal beskrives med alle detaljer. Dersom det er 

hensiktsmessig, skal undersøkelser på høyere nivå underbygges av kjemiske analyser for å kontrollere at 

eksponeringen som har skjedd, har vært på et hensiktsmessig nivå. 

12.  I påvente av validering og vedtakelse av nye undersøkelser og en ny ordning for risikovurdering, skal 

eksisterende protokoller brukes for å undersøke den akutte og kroniske risikoen for bier, herunder 

risikoene som gjelder kolonienes overlevelse og utvikling, og for å identifisere og måle subletale 

virkninger i risikovurderingen. 

10.1. Virkninger på fugler og andre landvirveldyr 

10.1.1. Virkninger på fugler 

 Mulige risikoer for fugler skal undersøkes dersom plantevernmiddelets giftighet ikke kan forutsies på 

grunnlag av data om det aktive stoffet, unntatt dersom plantevernmiddelet brukes for eksempel i lukkede 

rom eller ved sårbehandling, der fugler ikke vil bli eksponert verken direkte eller indirekte. 

 Når det gjelder pelleter, granulater eller beiset frø, skal mengden av aktivt stoff i hver pellet, hvert korn 

eller hvert frø rapporteres i tillegg til pelletenes og kornenes størrelse, vekt og form. Ut fra disse dataene 

skal også antallet samt vekten av pelleter, korn eller frø som er nødvendig for å oppnå LD50(1), beregnes 

og rapporteres. 

 Når det gjelder lokkemat, skal konsentrasjonen av aktivt stoff i lokkematen (mg aktivt stoff per kg) 

rapporteres. 

 En risikovurdering for fugler skal foretas i samsvar med den relevante risikokvotientanalysen. 

10.1.1.1. Akut t  o ra l  gi f t i gh et  for  fu g ler  

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

 Plantevernmiddelets akutte orale giftighet skal undersøkes dersom giftigheten ikke kan beregnes på 

grunnlag av data om det aktive stoffet, eller dersom resultater fra forsøk med pattedyr godtgjør at 

plantevernmiddelet har høyere giftighet enn det aktive stoffet, med mindre søkeren viser at det er 

usannsynlig at fugler vil bli eksponert for selve plantevernmiddelet. 

 Fo rsøksv i l kår  

 Forsøket skal, dersom det er mulig, fastsette LD50-verdier, dødelig terskeldose, respons- og 

restitusjonstid og verdien for dose uten observert virkning (NOEL) samt omfatte makropatologiske funn. 

Utformingen av undersøkelsen skal være optimalisert for å oppnå en nøyaktig LD50 framfor å oppnå en 

verdi for sekundært endepunkt. 

 Undersøkelsen skal foretas på arten som brukes i undersøkelsen nevnt i del A nr. 8.1.1 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 283/2013. 

 Den største dosen som brukes i forsøk, skal ikke overstige 2 000 mg aktivt stoff/kg kroppsvekt, større 

doser kan imidlertid være påkrevd, avhengig av hvilke eksponeringsnivåer som forventes i felt etter 

tilsiktet bruk av forbindelsen. 

10.1.1.2. Data  om fu gler  f ra  forsøk  på  hø yere  n ivå  

 Undersøkelser på høyere nivå av fugler skal foretas dersom de første trinnene i risikovurderingen ikke 

viser at risikoen er akseptabel. 

10.1.2. Virkninger på andre landvirveldyr enn fugler 

 Mulige risikoer for andre virveldyrarter enn fugler skal undersøkes, unntatt når forsøksstoffet inngår i 

plantevernmidler hvis bruk for eksempel i lukkede rom eller ved sårbehandling innebærer at andre 

virveldyrarter enn fugler ikke vil bli eksponert verken direkte eller indirekte.  

  

(1) LD50: forkortelse for «Lethal Dose, 50 %», det vil si den dosen som kreves for at halvparten av dyrene i en undersøkt populasjon 

dør etter en angitt forsøksperiode. 
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 Forsøk med virveldyr skal foretas bare dersom dataene som kreves for risikovurdering, ikke kan utledes 

av dataene framskaffet i samsvar med kravene fastsatt i del A avsnitt 5 og 7 i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 283/2013. 

 En vurdering av den akutte risikoen for andre landlevende virveldyr enn fugler og risikoen for deres 

reproduksjon skal foretas i samsvar med den relevante risikokvotientanalysen. 

10.1.2.1. Akut t  o ra l  gi f t i gh et  for  pa t t edyr  

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

 Dersom eksponering for preparatet anses som mulig og giftigheten ikke kan forutsies på grunnlag av data 

om det aktive stoffet, skal data om plantevernmiddelets akutte orale giftighet fra vurderingen av giftighet 

for pattedyr også tas i betraktning (se del A nr. 5.8 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013). 

10.1.2.2. Data  om pat t ed yr  fra  forsøk  på  hø yere  n ivå  

 Undersøkelser på høyere nivå av pattedyr skal foretas dersom de første trinnene i risikovurderingen ikke 

viser at risikoen er akseptabel. 

10.1.3. Virkninger på andre viltlevende landvirveldyr (krypdyr og amfibier) 

 Risikoen som plantevernmidler utgjør for krypdyr og amfibier skal undersøkes, dersom det er relevant og 

forutsatt at den ikke kan forutsies på grunnlag av data om det aktive stoffet. Typen undersøkelser og 

vilkår for undersøkelsene skal drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

10.2. Virkninger på vannorganismer 

 Mulige virkninger på arter som lever i vann (fisk, virvelløse vanndyr, alger, og for ugressmidler og 

vekstregulerende midler, makrofytter som lever i vann) skal undersøkes, med mindre det kan utelukkes 

at arter som lever i vann, vil bli eksponert. 

 En risikovurdering for vannorganismer skal foretas i samsvar med den relevante risikokvotientanalysen. 

10.2.1. Akutt giftighet for fisk / virvelløse vanndyr eller virkninger for alger og makrofytter som lever i vann 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Forsøk skal foretas dersom: 

a)  plantevernmiddelets akutte giftighet ikke kan forutsies på grunnlag av data om det aktive stoffet, 

b)  påtenkt bruk omfatter anvendelse direkte på vann, 

c)  ekstrapolering på grunnlag av tilgjengelige data for et lignende plantevernmiddel ikke er mulig. 

 Dersom plantevernmiddelet i seg selv kan forurense vann, skal forsøk foretas på én art fra hver av de tre 

eller fire gruppene av vannorganismer, dvs. fisk, virvelløse vanndyr, alger, og dersom det er relevant, 

makrofytter som nevnt i del A nr. 8.2 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013. 

 Dersom tilgjengelige opplysninger gjør det mulig å fastslå at en av disse gruppene er klart mer følsom, 

skal det foretas forsøk bare på den relevante gruppen. 

 Dersom plantevernmiddelet inneholder to eller flere aktive stoffer, og de mest følsomme taksonomiske 

gruppene for de enkelte aktive stoffene ikke er de samme, skal det foretas forsøk med alle de tre eller fire 

gruppene som lever i vann, dvs. fisk, virvelløse vanndyr, alger, og dersom det er relevant, makrofytter. 

 Forsøk svi lkår  

 De relevante bestemmelsene angitt i del A nr. 8.2.1, 8.2.4, 8.2.6 og 8.2.7 i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 283/2013 får anvendelse. For å begrense forsøk med fisk skal en modell for terskelverdier vurderes 

for forsøk for akutt giftighet for fisk (se del A nr. 8.2.1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013).  
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10.2.2. Ytterligere undersøkelser av langtidsgiftighet og kronisk giftighet for fisk, virvelløse dyr som lever i vann 

og organismer som lever i sediment 

 Undersøkelsene nevnt i del A nr. 8.2.2 og 8.2.5 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013 skal foretas 

for bestemte plantevernmidler dersom det ikke er mulig å ekstrapolere fra data framskaffet i tilsvarende 

undersøkelser av det aktive stoffet (f.eks. dersom plantevernmiddelets akutte giftighet er ti ganger større 

enn det aktive stoffets slik det er produsert), med mindre det påvises at eksponering ikke vil forekomme. 

 Dersom undersøkelser av plantevernmiddelets kroniske giftighet kreves, skal typen undersøkelser som 

skal framlegges, og vilkår for forsøkene, drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

10.2.3. Ytterligere forsøk med vannorganismer 

 Undersøkelsene nevnt i del A nr. 8.2.8 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013 kan kreves for 

bestemte plantevernmidler dersom det ikke er mulig å ekstrapolere fra data framskaffet i tilsvarende 

undersøkelser av det aktive stoffet eller et annet plantevernmiddel. 

10.3. Virkninger på leddyr 

10.3.1. Virkninger på bier 

 Mulige virkninger på bier skal undersøkes, med mindre plantevernmiddelet er beregnet på bruk 

utelukkende i situasjoner der bier sannsynligvis ikke vil bli eksponert, f.eks.: 

a)  oppbevaring av næringsmidler i lukkede rom, 

b)  ikke-systemiske plantevernmidler til anvendelse på jord, unntatt granulater, 

c)  ikke-systemiske behandling ved dypping for vekster til utplanting og løker, 

d)  sårbehandling av busker og trær, 

e)  ikke-systemisk rottegift, 

f)  bruk i veksthus uten bier som bestøvere. 

 Forsøk kreves dersom: 

— plantevernmiddelet inneholder flere enn ett aktivt stoff, 

— det ikke kan forutsies på en pålitelig måte at plantevernmiddelets giftighet vil være enten den samme 

som eller lavere enn giftigheten til det aktive stoffet som er undersøkt, i samsvar med kravene 

fastsatt i del A nr. 8.3.1 og 8.3.2 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013. 

 Ved frøbeising skal det tas hensyn til risikoen ved avdrift av støv under radsåing av beiset frø. Når det 

gjelder granulater og sneglepelleter, skal det tas hensyn til risikoen ved avdrift av støv under 

anvendelsen. Dersom plantevernmiddelet er systemisk og skal brukes på frø, løk, røtter, anvendes direkte 

på jorden, for eksempel ved sprøyting på jord, som korn eller pelleter anvendt på jord eller i 

vanningsvann, eller som anvendes direkte på eller inn i planten, for eksempel ved sprøyting eller 

innsprøyting i stengelen, skal risikoen for bier som trekker på nevnte planter, vurderes, herunder risikoen 

ved restmengder av plantevernmiddelet i nektar, pollen og vann, herunder guttasjonsvann. 

 Dersom det er sannsynlig at bier vil eksponeres, skal det foretas forsøk med både akutt (oral og ved 

kontakt) og kronisk giftighet, herunder subletale virkninger. 

 Dersom bier kan bli eksponert for restmengder i nektar, pollen eller vann som et resultat av det aktive 

stoffets systemiske egenskaper, og dersom den akutte orale giftigheten er < 100 μg/bie eller giftigheten 

for larver er betydelig, skal konsentrasjonene av restmengder i disse matrisene bestemmes, og 

risikovurderingen skal bygge på en sammenligning av relevante endepunkter og nevnte konsentrasjoner 

av restmengder. Dersom sammenligningen tyder på at eksponering for giftige mengder ikke kan 

utelukkes, skal virkningene undersøkes ved forsøk på høyere nivå.  
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10.3.1.1. Akut t  gi f t i gh et  for  b ier  

 Dersom det kreves forsøk for akutt giftighet for bier med plantevernmiddelet, skal det foretas forsøk for 

både akutt oral giftighet og akutt kontakttoksisitet. 

10.3.1.1.1. Akut t  o ra l  g i f t ighet  

 Det skal framlegges en undersøkelse for akutt oral toksisitet som fastsetter LD50-verdiene for akutt 

toksisitet og NOEC. Dersom subletale virkninger observeres, skal dette rapporteres. 

 Forsøksvilkår 

 Resultatene skal uttrykkes i μg plantevernmiddel/bie. 

10.3.1.1.2. Akut t  kontakt toks is i te t  

 Det skal framlegges et forsøk for akutt kontakttoksisitet som fastsetter de akutte LD50-verdiene og 

NOEC. Dersom subletale virkninger observeres, skal dette rapporteres. 

 Forsøksvilkår 

 Resultatene skal uttrykkes i μg plantevernmiddel/bie. 

10.3.1.2. Kronisk  gi f t i gh et  for  b i er  

 Det skal framlegges et forsøk for kronisk giftighet for bier som fastsetter kronisk oral EC10, EC20 og EC50 

samt NOEC. Dersom kronisk oral EC10, EC20 og EC50 ikke kan anslås, skal det gis en begrunnelse. 

Dersom subletale virkninger observeres, skal dette rapporteres. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

 Forsøket skal foretas dersom det er sannsynlig at bier vil bli eksponert. 

 Fo rsøksv i l kår  

 Resultatene skal uttrykkes i μg plantevernmiddel/bie. 

10.3.1.3. Vi rknin ger  på  honnin gbi ers  u tv ik ling  og andre l i vss tad i er  hos  h onningbi er  

 Det skal foretas en undersøkelse med bilarver for å bestemme virkningene på honningbiers utvikling og 

larvenes aktivitet. 

 Forsøket med bilarver skal gi tilstrekkelige opplysninger til at mulige risikoer ved plantevernmiddelet for 

honningbilarver kan vurderes. 

 Forsøket skal fastsette EC10, EC20 og EC50 for voksne bier/larver (dersom det ikke kan foretas en 

vurdering, skal det gis en begrunnelse for dette) samt NOEC. Dersom subletale virkninger observeres, 

skal dette rapporteres. 

10.3.1.4. Sub leta le  vi rkn in ger  

 Det kan bli nødvendig med forsøk for å undersøke subletale virkninger, som virkninger på atferd og 

reproduksjonen hos bier, og eventuelt hos bifolk. 

10.3.1.5. Bu r-  og tunn el forsøk  

 Forsøket skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere: 

— mulige risikoer ved plantevernmiddelet for biers overlevelse og atferd, og 

— virkningen på bier som henter næring fra forurenset honningdugg eller forurensede blomster. 

 Subletale virkninger skal om nødvendig undersøkes ved spesifikke forsøk (f.eks. fôratferd). 

 Fo rhold  der  de t  kreves  unders økel ser  

 Dersom akutte eller kroniske virkninger på bifolkenes overlevelse og utvikling ikke kan utelukkes, 

kreves ytterligere forsøk, særlig dersom virkninger observeres i fôringsforsøket med honningbiyngel  

(se del A nr. 8.3.1.3 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013), eller dersom det finnes tegn på 

indirekte virkninger som forsinket reaksjon, virkninger på yngelstadiet eller endring av bienes atferd, 

eller andre virkninger som langvarige restvirkninger. I slike tilfeller skal bur-/tunnelforsøk foretas og 

rapporteres.  
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 Fo rsøksv i l kår  

 Forsøket skal foretas med sunne bifolk (honningbier) med dronning, der forekomsten av sykdoms-

framkallende organismer er lav og under regelmessig overvåking. 

10.3.1.6. Fel t fo rsøk  med honningbier  

 Forsøket skal ha behørig statistisk gyldighet og gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere mulige 

risikoer ved plantevernmiddelet for biers atferd samt bifolkets overlevelse og utvikling. 

 Subletale virkninger skal om nødvendig undersøkes ved spesifikke forsøk (for eksempel med bier som 

søker hjem). 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

 Dersom akutte eller kroniske virkninger på bifolkenes overlevelse og utvikling ikke kan utelukkes, skal 

ytterligere forsøk foretas dersom: 

— virkninger observeres i fôringsforsøket med honningbiyngel (se del A nr. 8.3.1.3 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 283/2013), eller 

— det finnes tegn på indirekte virkninger som forsinket reaksjon, virkninger på yngelstadier eller 

endring av bienes atferd, eller andre virkninger som langvarige restvirkninger. 

 I slike tilfeller skal det foretas feltforsøk. 

 Fo rsøksv i l kår  

 Forsøket skal foretas med sunne bifolk (honningbier) med dronning, der forekomsten av sykdoms-

framkallende organismer er lav og under regelmessig overvåking. 

 Retn ingsl in je r  fo r  fo rsøk  

 Utformingen av undersøkelser på høyere nivå som skal foretas, skal drøftes med relevante vedkommende 

myndigheter. 

10.3.2. Virkninger på andre leddyr utenfor målgruppen enn bier 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Virkninger på leddyr utenfor målgruppen skal undersøkes for alle plantevernmidler, med mindre 

plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet, utelukkende brukes i situasjoner der leddyr utenfor 

målgruppen ikke eksponeres, som: 

a)  oppbevaring av næringsmidler i lukkede rom der eksponering er utelukket, 

b)  sårbehandling av busker og trær, 

c)  lukkede rom med rottegift. 

 Forsøk kreves dersom: 

— plantevernmiddelet inneholder flere enn ett aktivt stoff, 

— det ikke kan forutsies på en pålitelig måte at plantevernmiddelets giftighet vil være enten den samme 

som eller lavere enn giftigheten til det aktive stoffet som er undersøkt, i samsvar med kravene 

fastsatt i del A nr. 8.3.2 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013. 

 For plantevernmidler skal forsøk foretas på to indikatorarter, parasittoiden Aphidius rhopalosiphi 

(Hymenoptera: Braconidae) som snylter på bladlus på korn, og rovmidden Typhlodromus pyri (Acari: 

Phytoseiidae). Innledende forsøk skal gjøres med bruk av glassplater, og både dødelighet og virkninger 

på reproduksjonen (dersom den vurderes) skal rapporteres. Forsøkene skal bestemme forholdet mellom 

dose og respons, og det skal rapporteres om endepunktene for LR50(1), ER50(2) og NOEC for vurdering av 

risikoen for disse artene, i samsvar med den relevante risikokvotientanalyse.  

  

(1) Med LR50 menes «dødelig dose 50 %», det vil si den dose som fører til at halvparten av dyrene i en forsøksgruppe dør etter at 

forsøket har vart en angitt tid. 

(2) Med ER50 menes «virkningsdose 50 %», det vil si den dose som er nødvendig for å oppnå en virkning på halvparten av dyrene i 

en forsøksgruppe etter at forsøket har vart en angitt tid. 
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 Når det gjelder plantevernmidler som inneholder et aktivt stoff som mistenkes å ha en bestemt virkemåte 

(som å regulere veksten eller hemme næringsinntaket hos insekter) kan det kreves ytterligere forsøk som 

omfatter følsomme livsstadier, særskilte opptaksveier eller andre endringer. Valget av forsøksart skal 

begrunnes. 

 Forsøkene skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere plantevernmiddelets giftighet (dødelighet) for 

leddyr i og utenfor det behandlede området. 

10.3.2.1. S tandard  lab ora tor i eforsøk  for  ledd yr  u t en for  må lgruppen  

 Forsøket skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere plantevernmiddelets giftighet for de to 

indikatorartene (Aphidius rhopalosiphi (Hymenoptera: Braconidae) og Typhlodromus pyri (Acari: 

Phytoseiidae) i samsvar med den relevante risikokvotientanalysen. 

 Dersom det finnes tegn på skadevirkninger, kreves forsøk på høyere nivå (se nr. 10.3.2.2–10.3.2.5) for å 

framskaffe mer utførlige opplysninger. Risikokvotientanalysen som brukes ved standard laboratoriefor-

søk for leddyr utenfor målgruppen, er ikke egnet for vurderingen på høyere nivå. 

10.3.2.2. Utvided e  lab ora tor i eforsøk ,  und ersøk elser  av  res tmen gd ers  t idsavh en gigh et  med 

ledd yr  u t en for  må lgruppen  

 Forsøkene skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere risikoen ved plantevernmiddelet for leddyr ved 

bruk av et mer realistisk forsøkssubstrat eller mer realistiske eksponeringsforhold. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

 Ytterligere forsøk skal kreves dersom det påvises virkninger i laboratorieforsøk i samsvar med kravene 

fastsatt i nr. 10.3.2.1, og dersom den relevante risikokvotientanalysen viser tegn på en risiko for 

standardindikatorartene av leddyr utenfor målgruppen. 

 Først skal forsøk foretas på indikatorartene som påvirkes i standard laboratorieforsøk på trinn 1 

(nr. 10.3.2.1). Dersom det finnes tegn på risiko for én eller begge standardindikatorartene i det 

behandlede området, skal forsøk foretas med ytterligere en art. Dersom det finnes tegn på risiko for 

standardindikatorartene utenfor det behandlede området, skal forsøk foretas med ytterligere en annen art. 

 Det skal foretas en undersøkelse av restmengders tidsavhengighet med den mest følsomme arten for å 

framskaffe opplysninger om hvor lang tid som vil kreves før en mulig rekolonisering av behandlede 

områder kan skje. 

 Fo rsøksv i l kår  

a)  Utvidede laboratorieforsøk 

 Utvidede laboratorieforsøk skal foretas under kontrollerte miljøforhold, ved å eksponere forsøks-

organismer alt opp i laboratorier eller innsamlet i felt for ferske og tørkede rester av pesticider 

anvendt på naturlige substrater, f.eks. blader, planter eller naturlig jord i laboratoriet eller i felt. 

b)  Undersøkelser av restmengders tidsavhengighet 

 Undersøkelser av restmengders tidsavhengighet skal foretas for å vurdere varigheten av virkninger 

på leddyr utenfor målgruppen i det behandlede området. Undersøkelsene skal omfatte aldringen til 

plantevernmidlers avsetninger under feltforhold (beskyttelse mot regn kan være hensiktsmessig), der 

forsøksorganismer eksponeres for behandlede blader eller planter i laboratoriet, under semi-

feltforhold eller gjennom en kombinasjon (f.eks. vurdering av dødelighet under semi-feltforhold og 

vurdering av reproduksjon under laboratorieforhold). 

10.3.2.3. Semi -fe l t forsøk  med  ledd yr  u ten for  må lgrup p en  

 Forsøkene skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere risikoen plantevernmiddelet utgjør for leddyr, 

idet det tas hensyn til feltforhold. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

 Semi-feltforsøk skal kreves dersom det observeres virkninger i laboratorieforsøk i samsvar med kravene 

fastsatt i del A nr. 8.3.2 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013 eller nr. 10.3.2 i dette vedlegg 

(f.eks. dersom relevante terskelverdier overskrides).  
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 Fo rsøksv i l kår  

 Forsøkene skal foretas under representative landbruksforhold og i samsvar med foreslåtte bruksvilkår, 

som skal gi en realistisk undersøkelse av det verst tenkelige tilfelle. 

 Ved forsøk under semi-feltforhold skal det tas hensyn til resultatene av forsøk på lavere nivå samt til 

særskilte spørsmål som skal belyses. Ved valg av arter til forsøk under semi-feltforsøk skal det tas 

hensyn til resultatene av forsøk på lavere nivå samt til særskilte spørsmål som skal belyses. 

 Forsøkene skal omfatte dødelige og subletale endepunkter (f.eks. integrerte parametrer i feltforsøk), men 

slike endepunkter skal tolkes med forsiktighet ettersom de kan variere sterkt. 

10.3.2.4. Fe l t forsøk  med ledd yr  u t en for  må lgrupp en  

 Forsøkene skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere risikoen plantevernmiddelet utgjør for leddyr, 

idet det tas hensyn til feltforhold. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

 Feltforsøk skal kreves dersom det observeres virkninger i forsøk i samsvar med kravene fastsatt i del A 

nr. 8.3.2 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013 eller i samsvar med nr. 10.3.2.2 eller 10.3.2.3 i 

dette vedlegg, og dersom den relevante risikokvotientanalysen viser tegn på en risiko for leddyr utenfor 

målgruppen. 

 Fo rsøksv i l kår  

 Forsøkene skal foretas under representative landbruksforhold og i samsvar med foreslåtte bruksvilkår, 

som skal gi en realistisk undersøkelse av det verst tenkelige tilfelle. 

 Feltforsøk skal gjøre det mulig å fastsette et plantevernmiddels kort- og langtidsvirkninger på 

leddyrpopulasjoner som forekommer naturlig, etter anvendelse av plantevernmiddelet i samsvar med 

foreslått bruksmønster under normale landbruksforhold. 

10.3.2.5. And re ek spon erin gsvei er  for  ledd yr  u t en for  må lgruppen  

 Dersom forsøk foretatt i samsvar med nr. 10.3.1 og 10.3.2.1–10.3.2.4 ikke er hensiktsmessig for visse 

leddyr (som bestøvere og planteetere), kreves ytterligere særskilte forsøk dersom det finnes tegn på 

eksponering via andre veier enn ved kontakt (f.eks. plantevernmidler som inneholder aktive stoffer med 

systemisk virkning). Før slike forsøk foretas, skal forsøkenes foreslåtte utforming diskuteres med 

vedkommende myndigheter. 

10.4. Virkninger på meso- og makrofauna utenfor målgruppen som lever i jord 

10.4.1. Meitemarker 

 Mulig virkninger på meitemarker skal rapporteres med mindre søkeren viser at det er usannsynlig at 

meitemarker vil bli eksponert, verken direkte eller indirekte. 

 En risikovurdering for meitemarker skal foretas i samsvar med den relevante risikokvotientanalysen. 

10.4.1.1. Mei t emark er  —  sub le ta le vi rkn in ger  

 Forsøket skal gi opplysninger om virkninger på meitemarkers vekst og reproduksjon. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

 Et plantevernmiddels subletale giftighet for meitemarker skal undersøkes dersom de relevante kriteriene 

angitt i del A nr. 8.4.1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013 er oppfylt, og plantevernmiddelets 

giftighet ikke kan forutsies på grunnlag av data om det aktive stoffet, med mindre søkeren viser at 

eksponering ikke forekommer. 

 Fo rsøksv i l kår  

 Ved forsøkene skal forholdet mellom dose og respons bestemmes, og EC10, EC20 og NOEC skal gjøre det 

mulig å foreta risikovurderingen i samsvar med den risikokvotientanalysen som er hensiktsmessig, idet 

det tas hensyn til sannsynlig eksponering, innholdet av organisk karbon (foc) i forsøksmediet og 
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forsøksstoffets lipofile egenskaper (Kow). Forsøksstoffet skal blandes inn i jorda, slik at det oppnås 

homogen konsentrasjon i jorda. Forsøk med metabolitter fra nedbryting i jord behøver ikke foretas 

dersom analysedataene fra forsøket som foretas med morstoffet, tyder på at metabolitten forekommer i 

passende konsentrasjon og varighet. 

10.4.1.2. Mei t emark er  —  f e l tund ersøk elser  

 Forsøket skal gi tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av virkningene på meitemarker 

under feltforhold. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

 Dersom den relevante risikokvotientanalysen viser tegn på en kronisk risiko for meitemarker, skal en 

feltundersøkelse for å bestemme virkninger under praktiske feltforhold foretas og rapporteres som et 

mulig middel for gjennomføring av en mer detaljert risikovurdering. 

 Fo rsøksv i l kår  

 Utformingen av undersøkelsen skal gjenspeile den foreslåtte bruken av plantevernmiddelet, de 

sannsynlige miljøforholdene og artene som vil bli eksponert. 

 Dersom en undersøkelse skal brukes ved risikovurdering som gjelder metabolitter, skal de konsentra-

sjonene som forekommer, bekreftes ved analyse. 

10.4.2. Virkninger på annen meso- og makrofauna enn meitemarker utenfor målgruppen som lever i jord 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Virkninger på andre jordorganismer enn meitemarker skal undersøkes for alle plantevernmidler, unntatt i 

situasjoner der jordorganismer ikke eksponeres, som: 

a)  oppbevaring av næringsmidler i lukkede rom der eksponering er utelukket, 

b)  sårbehandling av busker og trær, 

c)  lukkede rom med rottegift. 

 Forsøk kreves dersom: 

— plantevernmiddelet inneholder flere enn ett aktivt stoff, 

— det ikke kan forutsies på en pålitelig måte at plantevernmiddelets giftighet vil være enten den samme 

som eller lavere enn giftigheten til det aktive stoffet som er undersøkt i samsvar med del A nr. 8.4.2 i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013. 

 For plantevernmidler som sprøytes på bladverk, kan det tas hensyn til data om de to relevante 

leddyrartene utenfor målgruppen ved en foreløpig risikovurdering. Dersom det oppstår virkninger hos en 

av artene, skal forsøk foretas på Folsomia candida og Hypoaspis aculeifer (se nr. 10.4.2.1). 

 Dersom det ikke finnes data om Aphidius rhopalosiphi og Typhlodromus pyri, skal dataene som angis i 

nr. 10.4.2.1, framlegges. 

 For plantevernmidler som anvendes direkte på jord som jordbehandlingsmidler, enten som sprøytemiddel 

eller i fast utforming, skal det foretas forsøk både med Folsomia candida og Hypoaspis aculeifer (se 

nr. 10.4.2.1). 

10.4.2.1. Forsøk  på  ar t sn ivå  

 Forsøket skal gi tilstrekkelige opplysninger til at det kan foretas en vurdering av plantevernmiddelets 

giftighet for Folsomia candida og Hypoaspis aculeifer, som er indikatorarter for virvelløse dyr som lever 

i jord. 

 Fo rsøksv i l kår  

 Ved forsøkene skal forholdet mellom dose og respons bestemmes, og EC10, EC20 og NOEC skal gjøre det 

mulig å foreta risikovurderingen i samsvar med den risikokvotientanalysen som er hensiktsmessig, idet 

det tas hensyn til sannsynlig eksponering, innholdet av organisk karbon (foc) i forsøksmediet og de 

lipofile egenskapene (Kow) til det aktive stoffet i plantevernmiddelet. Plantevernmiddelet skal blandes 

inn i jorda, slik at det oppnås homogen konsentrasjon i jorda.  
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10.4.2.2. Fo rsø k  p å  h ø yer e  n ivå  

 Forsøkene skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere risikoen ved plantevernmiddelet for andre 

jordorganismer enn meitemarker ved bruk av et mer realistisk forsøkssubstrat eller mer realistiske 

eksponeringsforhold. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

 Ytterligere forsøk skal kreves dersom det observeres betydelige virkninger i laboratorieforsøk i samsvar 

med kravene fastsatt i del A nr. 8.4.2.1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013 eller i samsvar med 

nr. 10.4.2.1 i dette vedlegg, og dersom den relevante risikokvotientanalysen viser tegn på risiko. 

 Behovet for å foreta slike undersøkelser samt typen undersøkelser og vilkår for undersøkelsene skal 

drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

 Fo rsøksv i l kår  

 Forsøk på høyere nivå kan ha form av samfunns-/populasjonsundersøkelser (f.eks. modelløkosystemer på 

land eller mesokosmosforsøk i jord) eller feltundersøkelser. Eksponeringstidspunkt, -nivåer og -veier 

skal gjenspeile den foreslåtte bruken av plantevernmiddelet. De viktigste endepunkter for virkninger 

omfatter endringer i samfunns- og populasjonsstrukturer hos både mikro- og makroorganismer, 

artsmangfold og sentrale arters/gruppers antall og biomasse. 

10.5. Virkninger på nitrogenomdanning i jorda 

 Forsøket skal gi tilstrekkelige data til å vurdere plantevernmidlenes virkning på mikrobiell aktivitet i 

jorda, når det gjelder nitrogenomdanning. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

 Plantevernmidlers virkninger på jordas mikrobielle funksjon skal undersøkes dersom plantevern-

middelets giftighet ikke kan forutsies på grunnlag av data om det aktive stoffet, med mindre søkeren 

viser at eksponering ikke forekommer. 

10.6. Virkninger på høyerestående landplanter utenfor målgruppen 

10.6.1. Sammendrag av kartleggingsdata 

 Plantevernmidlers virkninger på planter utenfor målgruppen skal rapporteres dersom plantevernmiddelets 

giftighet ikke kan forutsies på grunnlag av data om det aktive stoffet, med mindre søkeren viser at 

eksponering ikke forekommer. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det skal framlegges andre kartleggingsdata om plantevernmidler enn de som viser aktivitet som 

ugressmiddel eller vekstregulerende middel, dersom giftigheten ikke kan fastsettes på grunnlag av data 

om det aktive stoffet (del A nr. 8.6.1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013). Dataene skal omfatte 

forsøksresultater for minst seks plantearter fra seks forskjellige familier, både enfrøbladete og 

tofrøbladete. Konsentrasjoner og doser det foretas forsøk med, skal være like eller høyere enn høyeste 

anbefalte dosering. Dersom kartleggingsundersøkelsene ikke dekker det angitte utvalget av arter eller de 

nødvendige konsentrasjoner/doser, skal det foretas forsøk i samsvar med nr. 10.6.2. 

 Det er ikke påkrevd med data dersom eksponeringen er ubetydelig, for eksempel slik tilfellet er med 

rottegift, aktive stoffer brukt til sårbehandling eller frøbeising, eller dersom aktive stoffer brukes på 

lagrede produkter eller i veksthus, der eksponering er utelukket. 

 Forsøk svi lkår  

 Et sammendrag av tilgjengelige opplysninger fra forsøk brukt til å vurdere biologisk aktivitet og forsøk 

med doseintervall, positive og negative, som kan gi opplysninger om mulig virkning på andre planter 

utenfor målgruppen, skal framlegges, sammen med en vurdering av mulig virkning på plantearter utenfor 

målgruppen. 

 Disse dataene skal utfylles med ytterligere opplysninger, i sammendrags form, om de virkninger på planter 

som er observert under feltforsøkene, det vil si undersøkelser med hensyn til virkning, restmengder, skjebne 

i miljøet og i økotoksikologiske feltundersøkelser. 

10.6.2. Forsøk med planter utenfor målgruppen 

 Forsøket skal gi plantevernmiddelets ER50-verdier for planter utenfor målgruppen.  
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 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det skal foretas undersøkelser av virkninger på planter utenfor målgruppen for plantevernmidler som er 

ugressmidler eller vekstregulerende midler og for andre plantevernmidler dersom risikoen ikke kan 

forutsies på grunnlag av kartleggingsdata (se nr. 10.6.1), eller når risikoen ikke med sikkerhet kan 

forutsies på grunnlag av data om det aktive stoffet framskaffet i samsvar med del A nr. 8.6.2 i vedlegget 

til forordning (EU) nr. 283/2013. 

 For alle granulater skal det tas hensyn til risikoen ved avdrift av støv under anvendelsen. 

 Det er ikke påkrevd med data dersom eksponeringen ikke er sannsynlig for eksempel slik tilfellet er med 

rottegift, aktive stoffer brukt til sårbehandling eller frøbeising, eller dersom aktive stoffer brukes på 

lagrede produkter eller i veksthus, der eksponering er utelukket). 

 Forsøk svi lkår  

 Forsøksstoffet som benyttes, skal være vedkommende plantevernmiddel eller et annet relevant preparat 

som inneholder det aktive stoffet, og andre relevante formuleringsstoffer. 

 For plantevernmidler som har virkning som ugressmiddel eller vekstregulerende middel, skal det framlegges 

konsentrasjon/respons-forsøk med vekstkraft og spiring for minst seks arter som representerer familier for 

hvilke det er påvist ugressregulerende eller plantevekstregulerende virkning. Dersom det ut fra virkemåte 

kan fastsettes klart at det er bare spiring eller vekstkraft som er påvirket, skal bare den undersøkelsen som er 

relevant, foretas. 

 Det skal framlegges dose-respons-forsøk med et utvalg på seks til ti enfrøbladete og tofrøbladete 

plantearter som representerer så mange taksonomiske grupper som mulig. 

 Dersom kartleggingsdata eller andre tilgjengelige opplysninger tydelig viser en særlig virkemåte, eller 

dersom betydelige forskjeller mellom ulike arters følsomhet påvises, skal disse opplysningene brukes ved 

valg av relevante forsøksarter. 

10.6.3. Utvidede laboratorieforsøk med planter utenfor målgruppen 

 Dersom det som et resultat av undersøkelser foretatt i samsvar med nr. 10.6.1 og 10.6.2 og en risikovur-

dering er påvist en høy risiko, kan nasjonale vedkommende myndigheter kreve et utvidet labora-

torieforsøk med planter utenfor målgruppen for å undersøke spørsmål som har oppstått i undersøkelser 

på lavere nivå. Undersøkelsen skal gi opplysninger om plantevernmiddelets potensielle virkninger på 

planter utenfor målgruppen etter en mer realistisk eksponering. 

 Typen undersøkelse og vilkårene for undersøkelsen skal drøftes med nasjonale vedkommende 

myndigheter. 

10.6.4. Semi-feltforsøk og feltforsøk med planter utenfor målgruppen 

 Resultatene av semi-feltforsøk og feltforsøk for å undersøke virkninger som er observert på planter 

utenfor målgruppen etter realistisk anvendelse kan framlegges, som grunnlag for en mer detaljert 

risikovurdering. Forsøk skal omfatte virkninger på planters tallrikhet og biomasseproduksjon ved 

forskjellige avstander fra veksten eller ved eksponeringsnivåer som representerer forskjellige avstander 

fra veksten. 

 Typen undersøkelse og vilkårene for undersøkelsen skal drøftes med nasjonale vedkommende 

myndigheter. 

10.7. Virkninger på andre landorganismer (plante- og dyreliv) 

 Alle tilgjengelige data om plantevernmiddelets virkning på andre landorganismer skal framlegges. 

10.8. Overvåkingsdata 

 Tilgjengelige overvåkingsdata om plantevernmiddelets virkninger på organismer utenfor målgruppen 

skal rapporteres. 

AVSNITT 11 

Litteraturopplysninger 

Det skal framlegges et sammendrag av alle relevante data fra vitenskapelig, fagfellevurdert og allment tilgjengelig 

litteratur om det aktive stoffet, metabolitter og nedbrytings- eller reaksjonsprodukter og plantevernmidler som innehol-

der det aktive stoffet.  
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AVSNITT 12 

Klassifisering og merking 

Forslag til klassifisering og merking av plantevernmiddelet i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 skal, dersom 

det er relevant, framlegges og begrunnes og omfatte: 

— piktogrammer, 

— varselord, 

— faresetninger og 

— sikkerhetssetninger. 

DEL B 

PREPARATER AV MIKROORGANISMER, HERUNDER VIRUS 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 INNLEDNING 

1.  PLANTEVERNMIDDELETS IDENTITET 

1.1.  Søker 

1.2.  Produsenten av preparatet og mikroorganismen(e) 

1.3.  Handelsnavn eller foreslått handelsnavn og eventuelt produsentens utviklingskodenummer for preparatet 

1.4.  Detaljerte kvantitative og kvalitative opplysninger om preparatets sammensetning 

1.5.  Preparatets fysiske tilstand og art 

1.6.  Funksjon 

2.  PLANTEVERNMIDDELETS FYSISKE, KJEMISKE OG TEKNISKE EGENSKAPER 

2.1.  Utseende (farge og lukt) 

2.2.  Lagringsstabilitet og holdbarhetstid 

2.2.1.  Virkninger av lys, temperatur og fuktighet på plantevernmiddelets tekniske egenskaper 

2.2.2.  Andre faktorer som påvirker stabiliteten 

2.3.  Eksplosive egenskaper og oksideringsegenskaper 

2.4.  Flammepunkt og andre tegn på antennelighet eller selvantennelighet 

2.5.  Surhetsgrad, alkalitet og i relevante tilfeller pH 

2.6.  Viskositet og overflatespenning 

2.7.  Plantevernmiddelets tekniske egenskaper 

2.7.1.  Fuktningsevne 

2.7.2.  Persistent skumdannelse 

2.7.3.  Suspensjonsevne og suspensjonsstabilitet 

2.7.4.  Tørrsilsforsøk og våtsilsforsøk 

2.7.5.  Partikkelstørrelsesfordeling (støvpulver og sprøytepulver, granulat), innhold av støv/fine partikler (granulat), 

slitasje og sprøhet (granulat) 

2.7.6.  Emulgeringsevne, reemulgeringsevne og emulsjonsstabilitet 

2.7.7.  Flyteevne, hellbarhet (skyllbarhet) og støvavgivelse  
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2.8.  Fysisk, kjemisk og biologisk forenlighet med andre produkter, herunder plantevernmidler som det skal god-

kjennes for å bli brukt sammen med 

2.8.1.  Fysisk forenlighet 

2.8.2.  Kjemisk forenlighet 

2.8.3.  Biologisk forenlighet 

2.9.  Festeevne og fordeling på frø 

2.10.  Sammendrag og vurdering av opplysningene framlagt i henhold til nr. 2.1–2.9 

3.  DATA OM ANVENDELSE 

3.1.  Planlagt bruksområde 

3.2.  Virkemåte 

3.3.  Opplysninger om planlagt bruk 

3.4.  Dosering 

3.5.  Innholdet av mikroorganismen i anvendt materiale (f.eks. i fortynnet sprøytevæske, lokkemat eller beisede frø) 

3.6.  Anvendelsesmetode 

3.7.  Antall anvendelser, tidspunkter for disse og beskyttelsens varighet 

3.8.  Nødvendige venteperioder eller andre forholdsregler for å unngå sykdomsframkallende virkninger på 

etterfølgende vekster 

3.9.  Forslag til bruksanvisning 

4.  YTTERLIGERE OPPLYSNINGER OM PLANTEVERNMIDDELET 

4.1.  Emballasje og preparatets forenlighet med foreslåtte emballasjematerialer 

4.2.  Framgangsmåte for rengjøring av anvendelsesutstyr 

4.3.  Gjeninntredelsesperioder, nødvendige venteperioder og andre forholdsregler for å beskytte mennesker, 

besetninger og miljøet 

4.4.  Anbefalte metoder og forholdsregler med hensyn til håndtering, lagring, transport eller brann 

4.5.  Tiltak ved ulykker 

4.6.  Framgangsmåter for destruering eller dekontaminering av plantevernmiddelet og dets emballasje 

4.6.1.  Kontrollert forbrenning 

4.6.2.  Annet 

5.  ANALYSEMETODER 

5.1.  Metoder for analyse av preparatet 

5.2.  Metoder for å bestemme og kvantifisere restmengder 

6.  DATA OM VIRKNING 

6.1.  Innledende forsøk 

6.2.  Virkningsforsøk 

6.3.  Opplysninger om forekomst eller mulig utvikling av resistens  
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6.4.  Virkninger på avlinger av behandlede planter eller planteprodukter, uttrykt i mengde og/eller kvalitet 

6.4.1.  Virkninger på planters eller planteprodukters kvalitet 

6.4.2.  Virkninger på bearbeidingsprosesser 

6.4.3.  Virkninger på avlinger av behandlede planter eller planteprodukter 

6.5.  Giftighet for planter i målgruppen (herunder forskjellige sorter) eller for planteprodukter i målgruppen 

6.6.  Observasjoner av uønskede eller utilsiktede bivirkninger, f.eks. på nytteorganismer og andre organismer 

utenfor målgruppen, på etterfølgende vekster eller på andre planter eller deler av behandlede planter brukt for 

formeringsformål (f.eks. frø, stiklinger og utløpere) 

6.6.1.  Virkning på etterfølgende vekster 

6.6.2.  Virkning på andre planter, herunder nabovekster 

6.6.3.  Virkning på behandlede planter eller planteprodukter som skal brukes til formering 

6.6.4.  Virkninger på nytteorganismer og andre organismer utenfor målgruppen 

6.7.  Sammendrag og vurdering av data framlagt i henhold til nr. 6.1–6.6 

7.  VIRKNINGER PÅ MENNESKERS HELSE 

7.1.  Grunnleggende undersøkelser for akutt giftighet 

7.1.1.  Akutt oral giftighet 

7.1.2.  Akutt giftighet ved innånding 

7.1.3.  Akutt giftighet ved hudkontakt 

7.2.  Andre undersøkelser for akutt giftighet 

7.2.1.  Hudirritasjon 

7.2.2.  Øyeirritasjon 

7.2.3.  Hudsensibilisering 

7.3.  Data om eksponering 

7.4.  Tilgjengelige toksikologiske data om ikke-aktive stoffer 

7.5.  Ytterligere undersøkelser av kombinasjoner av plantevernmidler 

7.6.  Sammendrag og vurdering av helsevirkninger 

8.  RESTMENGDER I ELLER PÅ BEHANDLEDE PRODUKTER, NÆRINGSMIDLER OG FÔR 

9.  SKJEBNE OG ATFERD I MILJØET 

10.  VIRKNINGER PÅ ORGANISMER UTENFOR MÅLGRUPPEN 

10.1.  Virkninger på fugler 

10.2.  Virkninger på vannorganismer 

10.3.  Virkninger på bier 

10.4.  Virkninger på andre leddyr enn bier  
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10.5.  Virkninger på meitemarker 

10.6.  Virkninger på mikroorganismer i jord 

10.7.  Tilleggsundersøkelser 

11.  SAMMENDRAG OG VURDERING AV MILJØVIRKNING 

 INNLEDNING 

i)  I denne delen fastsettes hvilke data som skal framlegges for at et plantevernmiddel basert på preparater av 

mikroorganismer, herunder virus, kan godkjennes. 

 Begrepet «mikroorganisme» som definert i innledningen til del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013 

får anvendelse også på del B i dette vedlegg. 

ii)  Dersom det er relevant, skal dataene analyseres ved hjelp av egnede statistiske metoder. Alle detaljer om den 

statistiske analysen skal framlegges (f.eks. skal alle punktestimater oppgis med konfidensintervall, og 

nøyaktige p-verdier skal oppgis i stedet for opplysningen signifikant/ikke-signifikant). 

iii)  I påvente av at særskilte retningslinjer er godkjent på internasjonalt plan, skal nødvendige opplysninger 

framskaffes ved hjelp av retningslinjer for forsøk anerkjent av vedkommende myndighet (f.eks. USEPAs 

retningslinjer)(1). Dersom det er hensiktsmessig bør retningslinjer for forsøk, som beskrevet i del A i vedlegget 

til forordning (EU) nr. 283/2013, tilpasses slik at de kan anvendes på mikroorganismer. Forsøkene skal 

omfatte levedyktige og eventuelt ikke-levedyktige mikroorganismer og et blindforsøk som kontroll. 

iv)  Dersom det brukes flere ulike doser i en undersøkelse, skal det rapporteres om forholdet mellom dose og 

skadevirkning. 

v)  Når det foretas forsøk, skal det gis en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av det anvendte materialet og dets 

urenheter, i samsvar med nr. 1.4. 

vi)  Dersom det gjelder et nytt preparat, kan ekstrapolering fra del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013 

aksepteres, forutsatt at alle mulige virkninger av formuleringsstoffene og andre bestanddeler, særlig med 

hensyn til sykdomsframkallende evne og smitteevne, også er vurdert. 

1.  PLANTEVERNMIDDELETS IDENTITET 

 De framlagte opplysningene skal, sammen med opplysningene som er framlagt om mikroorganismen(e), være 

tilstrekkelige til at preparatene kan identifiseres og beskrives nøyaktig. Med mindre annet er angitt, kreves 

nevnte opplysninger og data for alle plantevernmidler. Formålet med dette er å fastslå om det foreligger 

faktorer som kan endre mikroorganismens egenskaper som plantevernmiddel sammenlignet med selve 

mikroorganismen, som behandles i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013. 

1.1. Søker 

 Søkerens navn og adresse skal oppgis, i tillegg til navn, stilling, telefonnummer og faksnummer til en 

kontaktperson. 

 Dersom søkeren i tillegg har et kontor, en agent eller en representant i den medlemsstaten der søknad om 

godkjenning framlegges, skal navn på og adresse til det lokale kontoret, agenten eller representanten oppgis i 

tillegg til navn, stilling, telefonnummer og faksnummer til kontaktpersonen. 

1.2. Produsenten av preparatet og mikroorganismen(e) 

 Navn på og adresse til produsenten av preparatet og av hver mikroorganisme i preparatet skal oppgis, i tillegg 

til navnet på og adressen til hvert produksjonsanlegg der preparatet og mikroorganismen produseres. 

 Det skal oppgis et kontaktpunkt (fortrinnsvis et sentralt kontaktpunkt med navn og telefon- og telefaks-

nummer) for hver produsent. 

 Dersom mikroorganismen stammer fra en produsent som det ikke tidligere er framlagt data fra i samsvar med 

del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013, skal det framlegges detaljerte opplysninger om navn og 

artsbeskrivelse som påkrevd i henhold til nr. 1.3 i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013, og om 

urenheter som påkrevd i henhold til nr. 1.4 i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013.  

  

(1) USEPA Microbial Pesticide Test Guidelines, OPPTS Series 885, februar 1996(http://www.epa.gov/oppbppd1/biopesticides/ 

guidelines/series885.htm). 
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1.3. Handelsnavn eller foreslått handelsnavn og eventuelt produsentens utviklingskodenummer for 

preparatet 

 Alle tidligere og nåværende handelsnavn og foreslåtte handelsnavn samt utviklingskodenumre for preparatet 

som det er vist til i dokumentasjonen samt nåværende navn og numre, skal angis. Det skal gis detaljerte 

opplysninger om eventuelle avvik. (Det foreslåtte handelsnavnet skal ikke føre til forveksling med 

handelsnavn på allerede godkjente plantevernmidler.) 

1.4. Detaljerte kvantitative og kvalitative opplysninger om preparatets sammensetning 

i) Hver mikroorganisme som søknaden gjelder, skal identifiseres og navngis på artsnivå. Mikroorganismen 

skal deponeres i en anerkjent kultursamling og tildeles et deponeringsnummer. Vitenskapelig navn samt 

gruppetilhørighet (bakterie, virus osv.) og eventuelle andre betegnelser som er relevante for mikro-

organismen (f.eks. stamme, serotype), skal oppgis. I tillegg skal mikroorganismens utviklingsstadium 

(f.eks. spore, mycelium) i det markedsførte produktet oppgis. 

ii) For preparater skal følgende opplysninger framlegges: 

— innholdet av mikroorganismen(e) i plantevernmiddelet og innholdet av mikroorganismen i materialet 

som er brukt til produksjon av plantevernmidler. Opplysningene skal omfatte høyeste, laveste og 

nominelt innhold av levedyktig og ikke-levedyktig materiale, 

— innholdet av formuleringsstoffer, 

— innholdet av andre bestanddeler (som biprodukter, kondensater, dyrkingsmedier osv.) og forurensende 

mikroorganismer som stammer fra produksjonsprosessen. 

 Innholdet av kjemikalier skal angis i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(1), og 

innholdet av mikroorganismer skal uttrykkes slik det er mest hensiktsmessig (i antall aktive enheter per 

volum eller vekt eller på enhver annen måte som er relevant for mikroorganismen). 

iii) Formuleringsstoffer skal, dersom det er mulig, identifiseres enten i henhold til internasjonal identifisering 

av kjemiske stoffer som angitt i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, eller dersom de ikke 

omfattes av nevnte forordning, i henhold til både IUPAC- og CA-nomenklaturen. Formuleringsstoffenes 

struktur eller strukturformel skal angis. For hver bestanddel i formuleringsstoffene skal EF-nummer 

(EINECS eller ELINCS) og CAS-nummer angis, dersom de foreligger. Dersom et formuleringsstoff ikke 

kan identifiseres fullt ut ved hjelp av de framlagte opplysningene, skal det framlegges en hensiktsmessig 

spesifikasjon. Formuleringsstoffenes handelsnavn skal også angis, dersom de foreligger. 

iv) For formuleringsstoffer skal funksjonen angis som: 

— klebemiddel, 

— skumdempende middel, 

— antifrysemiddel, 

— bindemiddel, 

— buffer, 

— bærestoff, 

— deodorant, 

— dispergeringsmiddel, 

— fargestoff, 

— brekkmiddel, 

— emulgator, 

— gjødsel, 

— duftstoff, 

— parfyme, 

— konserveringsmiddel,  

  

(1) EUT L 200 av 30.7.1999, s. 1. 
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— drivmiddel, 

— repellent, 

— beskyttende middel, 

— løsemiddel, 

— stabilisator, 

— synergist, 

— fortykningsmiddel, 

— fuktemiddel, 

— annet (spesifiseres). 

v) Identifisering av forurensende mikroorganismer og andre bestanddeler som stammer fra produksjons-

prosessen. 

 Forurensende mikroorganismer skal identifiseres som angitt i del B nr. 1.3 i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 283/2013. 

 Kjemikalier (inerte bestanddeler, biprodukter osv.) skal identifiseres som angitt i del A nr. 1.10 i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013. 

 Dersom de framlagte opplysningene ikke gjør det mulig fullt ut å identifisere en bestanddel, f.eks. et 

kondensat eller et dyrkingsmedium, skal det framlegges detaljerte opplysninger om sammensetningen for 

hver slik bestanddel. 

1.5. Preparatets fysiske tilstand og art 

 Preparatets type og kode skal angis i samsvar med «Catalogue of pesticide formulation types and international 

coding system (GIFAP Technical Monograph Nr. 2, 1989)». 

 Dersom et bestemt preparat ikke er nøyaktig definert i denne katalogen, skal en fullstendig beskrivelse av 

preparatets fysiske art og tilstand framlegges sammen med et forslag til en dekkende beskrivelse av 

preparatets type og et forslag til en definisjon av preparatet. 

1.6. Funksjon 

 Den biologiske funksjonen skal angis som: 

— bakteriebekjempelse, 

— soppbekjempelse, 

— insektbekjempelse, 

— middbekjempelse, 

— bløtdyrbekjempelse, 

— nematodebekjempelse, 

— ugressbekjempelse, 

— annet (skal spesifiseres). 

2.  PLANTEVERNMIDDELETS FYSISKE, KJEMISKE OG TEKNISKE EGENSKAPER 

 Det skal oppgis i hvilken grad plantevernmidler som det søkes om godkjenning for, er i samsvar med relevante 

FAO-spesifikasjoner som vedtatt av ekspertgruppen for pesticidspesifikasjoner i FAOs ekspertgruppe for 

spesifikasjoner, godkjenningskrav og bruksstandarder for pesticider. Avvik fra FAO-spesifikasjoner skal 

beskrives utførlig og begrunnes. 

2.1. Utseende (farge og lukt) 

 Det skal framlegges en beskrivelse av både farge og eventuell lukt samt av preparatets fysiske tilstand.  
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2.2. Lagringsstabilitet og holdbarhetstid 

2.2.1. Virkninger av lys, temperatur og fuktighet på plantevernmiddelets tekniske egenskaper 

i) Preparatets fysiske og biologiske stabilitet ved anbefalt lagringstemperatur skal bestemmes og rapporteres, 

herunder opplysninger om veksten av forurensende mikroorganismer. Forsøksvilkårene skal begrunnes. 

ii) For flytende preparater skal dessuten virkningen av lave temperaturer på den fysiske stabiliteten bestemmes 

og rapporteres i samsvar med CIPAC-metode MT 39, MT 48, MT 51 eller MT 54, etter hva som er relevant. 

iii) Preparatets holdbarhetstid ved anbefalt lagringstemperatur skal rapporteres. Dersom holdbarhetstiden er 

mindre enn to år, skal den oppgis i måneder med tilhørende temperaturspesifikasjoner. GIFAP Monograph 

nr. 17 inneholder nyttige opplysninger. 

2.2.2. Andre faktorer som påvirker stabiliteten 

 Det skal undersøkes hvilke virkninger eksponering for luft, emballasje osv. har på middelets stabilitet. 

2.3. Eksplosive egenskaper og oksideringsegenskaper 

 Eksplosive egenskaper og oksideringsegenskaper skal bestemmes som fastsatt i del A nr. 2.2 i dette vedlegg, 

med mindre det kan godtgjøres at slike undersøkelser ikke er teknisk eller vitenskapelig nødvendige. 

2.4. Flammepunkt og andre tegn på antennelighet eller selvantennelighet 

 Flammepunkt og antennelighet skal bestemmes som fastsatt i del A nr. 2.3 i dette vedlegg, med mindre det 

kan godtgjøres at slike undersøkelser ikke er teknisk eller vitenskapelig nødvendige. 

2.5. Surhetsgrad, alkalitet og i relevante tilfeller pH 

 Surhetsgrad, alkalitet og pH skal bestemmes som fastsatt i del A nr. 2.4 i dette vedlegg, med mindre det kan 

godtgjøres at slike undersøkelser ikke er teknisk eller vitenskapelig nødvendige. 

2.6. Viskositet og overflatespenning 

 Viskositet og overflatespenning skal bestemmes som fastsatt i del A nr. 2.5 i dette vedlegg, med mindre det 

kan godtgjøres at slike undersøkelser ikke er teknisk eller vitenskapelig nødvendige. 

2.7. Plantevernmiddelets tekniske egenskaper 

 Preparatets tekniske egenskaper skal bestemmes slik at det kan treffes en beslutning om hvorvidt preparatet 

kan aksepteres. Eventuelle forsøk skal foretas ved temperaturer som ikke påvirker mikroorganismens 

overlevelse. 

2.7.1. Fuktningsevne 

 Fuktningsevnen til preparater i fast form som fortynnes ved bruk (f.eks. sprøytepulver og vanndispergerbare 

granulater), skal bestemmes og rapporteres i samsvar med CIPAC-metode MT 53.3. 

2.7.2. Persistent skumdannelse 

 For preparater som skal fortynnes med vann, skal skumdannelsens persistens bestemmes og rapporteres i 

samsvar med CIPAC-metode MT 47. 

2.7.3. Suspensjonsevne og suspensjonsstabilitet 

— Suspensjonsevnen til midler som er dispergerbare i vann (f.eks. sprøytepulver, vanndispergerbare 

granulater og suspensjonskonsentrater), skal bestemmes og rapporteres i samsvar med CIPAC-metode 

MT 15, MT 161 eller MT 168, etter hva som er relevant. 

— Evnen til spontan dispergering hos midler som er dispergerbare i vann (f.eks. suspensjonskonsentrater og 

vanndispergerbare granulater), skal bestemmes og rapporteres i samsvar med CIPAC-metode MT 160 

eller MT 174, etter hva som er relevant. 

2.7.4. Tørrsilsforsøk og våtsilsforsøk 

 For å sikre at støvpulver har en egnet partikkelstørrelsesfordeling som gjør det enkelt å anvende, skal et 

tørrsilsforsøk foretas og rapporteres i samsvar med CIPAC-metode MT 59.1.  
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 For midler som er dispergerbare i vann, skal et våtsilsforsøk foretas og rapporteres i samsvar med CIPAC-

metode MT 59.3 eller MT 167, etter hva som er relevant. 

2.7.5. Partikkelstørrelsesfordeling (støvpulver og sprøytepulver, granulat), innhold av støv/fine partikler (granulat), 

slitasje og sprøhet (granulat) 

i) For pulvere skal partikkelstørrelsesfordelingen bestemmes og rapporteres i samsvar med OECD-

metode 110. 

 Det nominelle størrelsesområdet for granulater beregnet på direkte anvendelse skal bestemmes og 

rapporteres i samsvar med CIPAC-metode MT 58.3, og for granulater som er dispergerbare i vann, i 

samsvar med CIPAC-metode MT 170. 

ii) Støvinnholdet i preparater i granulatform skal bestemmes og rapporteres i samsvar med CIPAC-metode 

MT 171. Dersom det har betydning for brukereksponeringen, skal støvets partikkelstørrelse bestemmes og 

rapporteres i samsvar med OECD-metode 110. 

iii) Granulatenes egenskaper med hensyn til sprøhet og slitasje skal bestemmes og rapporteres så snart det 

foreligger internasjonalt godkjente metoder for dette. Dersom det allerede foreligger data, skal disse 

rapporteres sammen med metoden som er brukt. 

2.7.6. Emulgeringsevne, reemulgeringsevne og emulsjonsstabilitet 

i) Emulgeringsevnen, emulsjonsstabiliteten og reemulgeringsevnen til preparater som danner emulsjoner, 

skal bestemmes og rapporteres i samsvar med CIPAC-metode MT 36 eller MT 173, etter hva som er 

relevant. 

ii) Stabiliteten til fortynnede emulsjoner og preparater i emulsjonsform skal bestemmes og rapporteres i 

samsvar med CIPAC-metode MT 20 eller MT 173. 

2.7.7. Flyteevne, hellbarhet (skyllbarhet) og støvavgivelse 

i) Flyteevnen til preparater i granulatform skal bestemmes og rapporteres i samsvar med CIPAC-metode 

MT 172. 

ii) Hellbarheten (herunder skyllerester) til suspensjoner (f.eks. suspensjonskonsentrater og suspoemulsjoner) 

skal bestemmes og rapporteres i samsvar med CIPAC-metode MT 148. 

iii) Støvavgivelsen til støvpulvere skal bestemmes og rapporteres i samsvar med CIPAC-metode MT 34 eller 

en annen egnet metode. 

2.8. Fysisk, kjemisk og biologisk forenlighet med andre midler, herunder plantevernmidler som det skal 

godkjennes for bruk sammen med 

2.8.1. Fysisk forenlighet 

 Den fysiske forenligheten til anbefalte tankblandinger skal bestemmes og rapporteres. 

2.8.2. Kjemisk forenlighet 

 Den kjemiske forenligheten til anbefalte tankblandinger skal bestemmes og rapporteres, med mindre en 

undersøkelse av preparatenes særskilte egenskaper viser at muligheten for en reaksjon er utelukket. I slike 

tilfeller er denne opplysningen tilstrekkelig som begrunnelse for at den kjemiske forenligheten ikke er blitt 

bestemt i praksis. 

2.8.3. Biologisk forenlighet 

 Den biologiske forenligheten til tankblandinger skal bestemmes og rapporteres. Virkningene (f.eks. antagonisme, 

soppdrepende virkninger) på mikroorganismens aktivitet etter blanding med andre mikroorganismer eller 

kjemikalier skal beskrives. Mulige vekselvirkninger mellom plantevernmiddelet og andre kjemikalier som skal 

anvendes på vekstene under de forventede bruksvilkårene, skal undersøkes på grunnlag av data om virkning. For 

å unngå tap av virkning skal eventuelt intervallet mellom anvendelsen av biologiske pesticider og kjemiske 

pesticider angis. 

2.9. Festeevne og fordeling på frø 

 For preparater til frøbeising skal både fordeling og festeevne undersøkes og rapporteres, og med hensyn til 

fordeling, skal dette gjøres i samsvar med CIPAC-metode MT 175. 

2.10. Sammendrag og vurdering av opplysningene framlagt i henhold til nr. 2.1–2.9  
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3.  DATA OM ANVENDELSE 

3.1. Planlagt bruksområde 

 Bruksområde(r), eksisterende og foreslåtte, for preparater som inneholder mikroorganismen, skal angis som: 

— feltbruk, som jordbruk, hagebruk, skogbruk og vindyrking, 

— beskyttede vekster (f.eks. i veksthus), 

— grøntanlegg, 

— ugressbekjempelse utenfor dyrket mark, 

— privat hagebruk, 

— prydplanter, 

— lagrede produkter, 

— annet (skal spesifiseres). 

3.2. Virkemåte 

 Det skal oppgis hvordan middelet opptas (f.eks. ved kontakt, svelging eller innånding) eller hvilken virkning 

det har på skadegjørere (f.eks. ved fungitoksisk virkning, fungistatisk virkning, konkurranse om nærings-

stoffene osv.). 

 Det skal også oppgis om middelet translokeres i planter, og dersom det er relevant, om slik translokering er 

apoplastisk, symplastisk eller begge deler. 

3.3. Opplysninger om planlagt bruk 

 Nærmere opplysninger om planlagt bruk skal framlegges, f.eks. om hvilke typer skadelige organismer som 

skal bekjempes og/eller typer planter eller planteprodukter som skal vernes. 

 Det skal også opplyses om intervallene mellom den enkelte anvendelse av plantevernmidler som inneholder 

mikroorganismer og som inneholder kjemiske plantevernmidler, eller det skal framlegges en liste over aktive 

stoffer i kjemiske plantevernmidler som ikke skal brukes på samme vekster som plantevernmidler som 

inneholder mikroorganismer. 

3.4. Dosering 

 For hver anvendelsesmetode og hvert bruksområde skal dosering per behandlet enhet (ha, m2, m3) oppgis i  

g, kg eller l for preparatet, og i hensiktsmessige enheter for mikroorganismen. 

 Doseringen skal vanligvis uttrykkes i g eller kg per ha eller i kg per m3, eventuelt i g eller kg per tonn der det 

er hensiktsmessig, og for beskyttede vekster og privat hagebruk skal doseringen uttrykkes i g eller kg per 

100 m2 eller g eller kg per m3. 

3.5. Innholdet av mikroorganismen i benyttet materiale (f.eks. i fortynnet sprøytevæske, lokkemat eller 

beisede frø) 

 Innholdet av mikroorganismen skal angis i antall aktive enheter per ml, g eller en annen relevant enhet. 

3.6. Anvendelsesmetode 

 Den foreslåtte anvendelsesmetoden skal beskrives utførlig, med angivelse av hvilken type utstyr som eventuelt 

skal brukes samt type og mengde fortynningsmiddel som skal brukes per areal- eller volumenhet. 

3.7. Antall anvendelser, tidspunkter for disse og beskyttelsens varighet 

 Det høyeste antall anvendelser samt tidspunktene for disse skal angis. Dersom det er relevant skal vekststadiene 

til vekstene eller plantene som skal beskyttes, og de skadelige organismenes utviklingsstadier, oppgis. 

Intervallet mellom behandlinger skal oppgis, i dager, dersom det er mulig og nødvendig. 

 Varigheten av den beskyttelse som både hver enkelt anvendelse og det høyeste antall anvendelser gir, skal 

angis.  
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3.8. Nødvendige venteperioder eller andre forholdsregler for å unngå sykdomsframkallende virkninger på 

etterfølgende vekster 

 Dersom det er relevant, skal de venteperiodene som minst er nødvendig mellom siste anvendelse og såing eller 

utplanting av etterfølgende vekster for å unngå sykdomsframkallende virkninger på etterfølgende vekster, 

oppgis og framgå av opplysningene som er framlagt i henhold til avsnitt 6 nr. 6.6. 

 Eventuelle begrensninger i valg av etterfølgende vekster skal angis. 

3.9. Forslag til bruksanvisning 

 Forslaget til bruksanvisning for preparatet, som skal trykkes på etiketter og i brosjyrer, skal framlegges. 

4.  YTTERLIGERE OPPLYSNINGER OM PLANTEVERNMIDDELET 

4.1. Emballasje og preparatets forenlighet med foreslåtte emballasjematerialer 

i) Emballasjen som skal brukes, skal beskrives utførlig, med opplysninger om materialer som er brukt, 

konstruksjon (f.eks. ekstrudert, sveiset osv.), størrelse og volum, åpningens størrelse samt type 

lukkeinnretning og forsegling. Emballasjen skal være utformet i samsvar med kriteriene og retningslinjene 

som er angitt i FAOs «Guidelines for the Packaging of Pesticides». 

ii) Emballasjens, herunder lukkeinnretningens, egnethet med hensyn til styrke, lekkasjetetthet og bestandighet 

ved vanlig transport og håndtering, skal bestemmes og rapporteres i samsvar med ADR-metode 3552, 3553, 

3560, 3554, 3555, 3556, 3558 eller med egnede ADR-metoder for mellomstore bulkcontainere, samt med 

ISO-standard 8317 dersom det kreves barnesikrede lukkeinnretninger for preparatet. 

iii) Emballasjematerialets bestandighet overfor innholdet skal oppgis i samsvar med GIFAP Monograph 

No 17. 

4.2. Framgangsmåter for rengjøring av doseringsutstyr 

 Framgangsmåter for rengjøring av både anvendelsesutstyr og vernetøy skal beskrives utførlig. Framgangs-

måtenes effektivitet skal bestemmes, f.eks. ved hjelp av biologiske forsøk, og rapporteres. 

4.3. Gjeninntredelsesperioder, nødvendige venteperioder og andre forholdsregler for å beskytte mennesker, 

besetninger og miljøet 

 De framlagte opplysningene skal framgå og underbygges av opplysningene som er framlagt for mikro-

organismen(e) samt av opplysningene som er framlagt i samsvar med avsnitt 7 og 8. 

i) For å kunne verne mennesker og besetninger skal det, dersom det er relevant, angis hvilke intervaller før 

innhøsting, hvilke gjeninntredelsesperioder eller tilbakeholdingsperioder som er nødvendige for at 

forekomsten av restmengder i eller på vekster, planter og planteprodukter eller i behandlede områder eller 

lokaler skal bli minst mulig, f.eks.: 

— intervall før innhøsting (i dager) for hver berørte vekst, 

— gjeninntredelsesperiode (i dager) for husdyrs adgang til beiteområder, 

— gjeninntredelsesperiode (i timer eller dager) for mennesker til behandlede vekster, bygninger eller 

områder, 

— tilbakeholdingsperiode (i dager) for fôrvarer, 

— venteperiode (i dager) mellom anvendelse og håndtering av behandlede produkter, 

ii) Dersom det er nødvendig, skal det på bakgrunn av forsøksresultatene framlegges opplysninger om under 

hvilke særskilte landbruksmessige, plantehelsemessige eller miljømessige forhold preparatet kan eller ikke 

kan brukes. 

4.4. Anbefalte metoder og forholdsregler med hensyn til håndtering, lagring, transport eller brann 

 Det skal framlegges detaljerte opplysninger om anbefalte metoder og forholdsregler ved håndtering av plantevern-

midler i tilknytning til lagring, både i lagre og hos brukere, ved transport og i tilfelle brann. Opplysninger om 

forbrenningsprodukter skal framlegges dersom de er relevante. De risikoer som kan forventes å oppstå, og 
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metodene og framgangsmåtene som kan gjøre farene som oppstår, minst mulige, skal angis. Det skal også angis 

framgangsmåter som skal følges med henblikk på å hindre at det dannes avfall eller er noen form for rester, eller 

for å gjøre mengden av dette minst mulig. 

 Dersom det er relevant, skal vurdering foretas i samsvar med ISO TR 9122. 

 Det skal framlegges opplysninger om type vernetøy og -utstyr som anbefales samt egenskapene til dette. De 

framlagte opplysningene skal være tilstrekkelige til å vurdere egnethet og effektivitet under realistiske 

bruksforhold (f.eks. på jorder eller i veksthus). 

4.5. Tiltak ved ulykker 

 Det skal framlegges detaljerte opplysninger om framgangsmåter som skal følges i tilfelle uhell under 

transport, lagring eller bruk, herunder: 

— inneslutning av lekkasjer, 

— dekontaminering av områder, kjøretøyer og bygninger, 

— disponering av skadet emballasje, adsorbenter og andre materialer, 

— vern av redningspersonell og andre personer i nærheten, 

— førstehjelpstiltak. 

4.6. Framgangsmåter for destruering eller dekontaminering av plantevernmiddelet og dets emballasje 

 Det skal utarbeides framgangsmåter for destruering og dekontaminering av både små mengder (hos brukere) 

og store mengder (i lagre). Framgangsmåtene skal være forenlige med gjeldende bestemmelser om 

disponering av avfall og giftig avfall. De foreslåtte disponeringsmetodene skal ikke ha noen uakseptabel 

virkning på miljøet, og skal være så kostnadseffektive og praktisk gjennomførlige som mulig. 

4.6.1. Kontrollert forbrenning 

 I mange tilfeller er kontrollert forbrenning i et godkjent forbrenningsanlegg den foretrukne eller eneste 

metoden for sikker disponering av plantevernmidler, og særlig av formuleringsstoffene i slike midler samt av 

forurensede materialer eller forurenset emballasje. 

 Søkeren skal framlegge detaljerte anvisninger for sikker disponering. 

4.6.2. Annet 

 Dersom det foreslås andre metoder for disponering av plantevernmidler, emballasje og forurenset materiale, 

skal disse beskrives i detalj. Det skal framlegges opplysninger om nevnte metoder for å dokumentere at de er 

virkningsfulle og sikre. 

5.  ANALYSEMETODER 

 Innledning 

 Bestemmelsene i dette avsnitt omfatter bare de analysemetodene som er påkrevd for kontroll og overvåking 

etter registrering. 

 Dersom det er mulig, er det ønskelig at plantevernmiddelet ikke inneholder forurensende stoffer. 

Vedkommende myndighet skal med utgangspunkt i en risikovurdering fastsette nivået av akseptable 

forurensende stoffer. 

 Både produksjonen og middelet skal regelmessig kvalitetskontrolleres av søkeren. Kvalitetskriteriene for 

middelet skal framlegges. 

 Når det gjelder analysemetodene som er brukt for å framskaffe de dataene som kreves i henhold til denne 

forordning eller for andre formål, skal søkeren framlegge en begrunnelse for den metode som er brukt. Om 

nødvendig vil det bli utarbeidet særskilte retningslinjer for slike metoder på grunnlag av de samme krav som 

for metodene for kontroll og overvåking etter godkjenning. 

 Det skal framlegges beskrivelser av metodene, og de skal omfatte utstyr, materialer og forsøksvilkår. 

Anvendeligheten til eksisterende CIPAC-metoder skal rapporteres. 

 Metodene skal være så enkle og rimelige som praktisk mulig, og skal kunne gjennomføres med allment 

tilgjengelig utstyr. 
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 I forbindelse med dette avsnitt gjelder følgende definisjoner: 

Urenheter, metabolitter, relevante metabolitter, 

restmengder 

Som definert i artikkel 3 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 

Relevante urenheter Urenheter, i henhold til definisjonen over, som er 

potensielt skadelige for menneskers eller dyrs helse 

og/eller miljøet 

 Følgende prøver skal framlegges på forespørsel: 

i) prøver av preparatet, 

ii) prøver av mikroorganismen slik den er produsert, 

iii) analysestandarder for mikroorganismen i ren form, 

iv) analysestandarder for relevante metabolitter og alle andre bestanddeler som inngår i restmengdedefini-

sjonen, 

v) prøver av referansestoffer for de relevante urenhetene, dersom de er tilgjengelige. 

5.1. Metoder for analyse av preparatet 

— Metoder for å identifisere og bestemme innholdet av mikroorganismen i preparatet skal beskrives i sin 

helhet og framlegges. Dersom preparatet inneholder mer enn én mikroorganisme, skal det angis metoder 

som gjør det mulig å identifisere og bestemme innholdet av hver enkelt mikroorganisme. 

— Metoder for å sikre regelmessig kontroll av sluttproduktet (preparatet), slik at det kan fastslås at det ikke 

inneholder andre organismer enn angitt, og for å kunne garantere produktets ensartethet. 

— Metoder for å identifisere eventuelle forurensende mikroorganismer i preparatet. 

— Metoder for å bestemme preparatets lagringsstabilitet og holdbarhetstid skal framlegges. 

5.2. Metoder for å bestemme og mengdebestemme restmengder 

 Analysemetoder for bestemmelse av restmengder, i henhold til del B nr. 4.2 i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 283/2013, skal framlegges med mindre det blir godtgjort at opplysningene som allerede er framlagt i 

samsvar med kravene i del B nr. 4.2 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013, er tilstrekkelige. 

6.  DATA OM VIRKNING 

 Generelt 

 De framlagte dataene skal være tilstrekkelige til at det kan foretas en vurdering av plantevernmiddelet. Særlig skal 

det være mulig å vurdere hvilke og hvor store fordeler som er forbundet med bruk av preparatet, sammenlignet 

med eventuelle egnede referanseprodukter og skadeterskler, og å fastsette vilkårene for bruk av preparatet. 

 Antallet forsøk som skal foretas og rapporteres, avhenger hovedsakelig av faktorer som i hvilken grad 

egenskapene til det/de aktive stoffet/stoffene middelet inneholder er kjent, og de skiftende forholdene som kan 

forekomme, herunder variasjon i plantehelseforhold, klimaforskjeller, forskjellige former for landbrukspraksis, 

vekstenes ensartethet, anvendelsesmetode, type skadelig organisme og type plantevernmiddel. 

 Det skal framskaffes og framlegges tilstrekkelige data til å bekrefte at mønstrene som er påvist, har gyldighet 

for de berørte områdene og de skiftende forholdene som kan forventes å forekomme i områdene der middelet 

er anbefalt brukt. Dersom en søker hevder at det er unødvendig å foreta forsøk i ett eller flere av områdene der 

middelet er foreslått brukt, fordi vilkårene er sammenlignbare med dem i andre områder der forsøk er blitt 

foretatt, skal søkeren framlegge dokumentasjon som underbygger påstanden om sammenlignbarhet. 

 For å gjøre det mulig å vurdere eventuelle sesongbestemte forskjeller, skal tilstrekkelige data framskaffes og 

framlegges for å bekrefte plantevernmiddelets virkning i hvert enkelt dyrkings- og klimaområde for hver 

enkelt kombinasjon av vekst (eller produkt) og skadelig organisme. Vanligvis skal det framlegges 

opplysninger om forsøk knyttet til virkning og giftighet for planter, dersom det er relevant, i minst to 

vekstsesonger. 
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 Dersom forsøkene fra første vekstsesong, etter søkerens oppfatning, på en tilfredsstillende måte bekrefter 

gyldigheten av påstander som er framsatt på grunnlag av ekstrapolering av resultater for andre vekster, 

produkter eller situasjoner eller fra forsøk med nært beslektede preparater, skal det framlegges en begrunnelse, 

som kan godtas av vedkommende myndighet, for hvorfor ingen forsøk foretas i påfølgende sesong. Dersom 

dataene som oppnådd for en bestemt sesong, likevel er av begrenset verdi ved vurderingen av virkning på 

grunn av klimaforhold, plantehelseforhold eller andre årsaker, skal forsøk foretas og rapporteres for én eller 

flere nye sesonger. 

6.1. Innledende forsøk 

 Når vedkommende myndighet anmoder om det, skal det framlegges rapporter i sammendrags form fra 

innledende forsøk, herunder veksthus- og feltforsøk, som er foretatt for å vurdere biologisk aktivitet og 

virkning innen doseintervallet for plantevernmiddelet og det eller de aktive stoffene det inneholder. Disse 

rapportene gir vedkommende myndighet tilleggsopplysninger ved vurderingen av plantevernmiddelet. Dersom 

slike opplysninger ikke framlegges, skal det gis en begrunnelse som vedkommende myndighet kan godta. 

6.2. Virkningsforsøk 

 Formålet med forsøkene 

 Forsøkene skal gi tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av graden, varigheten og pålitelighet av 

bekjempelse, beskyttelse eller de andre tilsiktede virkningene av plantevernmiddelet sammenlignet med 

egnede referansemidler, dersom slike finnes. 

 Forsøksvilkår 

 Et forsøk omfatter vanligvis tre komponenter: forsøksmiddel, referansemiddel og ubehandlet kontrollmiddel. 

 Plantevernmiddelets virkning sammenlignet med egnede referansemidler, dersom slike finnes, skal undersøkes. 

Med et egnet referansemiddel menes et godkjent plantevernmiddel som har vist tilstrekkelig virkning i praksis 

under de landbruksmessige, plantehelsemessige og miljømessige (herunder klimatiske) forholdene i området der 

middelet planlegges brukt. Vanligvis bør skal utformingstype, virkninger på skadelige organismer, 

virkningsområde og anvendelsesmetode ligge tett opp til de tilsvarende egenskapene til plantevernmiddelet som 

er gjenstand for forsøk. 

 Plantevernmiddelet skal undersøkes under forhold der skadelige organismer i målgruppen har vist seg å være 

til stede i et omfang som forårsaker eller har vist seg å forårsake skadevirkninger (avling, kvalitet, drifts-

resultat) på en ubeskyttet vekst eller et ubeskyttet område, på ubehandlede planter eller planteprodukter eller 

der den skadelige organismen forekommer i et slikt omfang at det kan foretas en vurdering av plantevern-

middelet. 

 Forsøk for å framskaffe data om plantevernmidler til bekjempelse av skadelige organismer skal vise hvor 

effektivt middelet bekjemper de aktuelle artene av skadelige organismer, eller arter som er representative for 

grupper som middelet påstås å ha som målgruppe. Forsøkene skal omfatte de ulike stadier i de skadelige 

organismenes vekst- eller livssyklus, dersom dette er relevant, samt de forskjellige stammene eller underartene 

dersom det er sannsynlig at disse har ulik grad av følsomhet. 

 På tilsvarende måte skal forsøk for å framskaffe data om plantevernmidler som er vekstregulerende midler, 

vise graden av virkning på arten som skal behandles, og omfatte en undersøkelse av forskjellene i reaksjon på 

middelet hos et representativt utvalg av sorter som middelet planlegges brukt på. 

 For å klarlegge virkningen av doseringen er det nødvendig å foreta forsøk med doseringer som er lavere enn 

anbefalt dosering, for å kunne vurdere om anbefalt dosering er den minste dosering som er nødvendig for å 

oppnå ønsket virkning. 

 Varigheten av virkningene av behandlingen skal undersøkes med tanke på bekjempelse av organismen i 

målgruppen eller med tanke på virkningen på behandlede planter eller planteprodukter, etter hva som er 

relevant. Dersom det anbefales mer enn én enkelt anvendelse, skal det framlegges rapporter om forsøk som 

fastslår hvor lenge virkningene av en anvendelse varer, det nødvendig antall anvendelser samt de ønskede 

intervallene mellom hver anvendelse. 

 Det skal framlegges dokumentasjon på at dose, tidspunkt og metode for anvendelse som anbefales, resulterer i 

tilstrekkelig bekjempelse og beskyttelse eller har tilsiktet virkning under de forskjellige omstendigheter som 

kan forventes ved bruk. 

 Med mindre det er klar dokumentasjon på at plantevernmiddelets virkning sannsynligvis ikke vil bli påvirket i 

særlig grad av miljøfaktorer som temperatur eller regn, skal slike faktorers betydning for virkningen 

undersøkes og rapporteres, særlig der det er kjent at kjemisk beslektede midlers virkning påvirkes på en slik 

måte.  
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 Dersom den foreslåtte etiketten omfatter anbefalinger som gjelder bruk av plantevernmiddelet sammen med 

ett eller flere andre plantevernmidler eller hjelpestoffer, skal det framlegges opplysninger om blandingens 

virkning. 

 Retningslinjer for forsøk 

 Forsøkene skal være utformet for å undersøke bestemte spørsmål, i størst mulig grad begrense virkningene av 

tilfeldig variasjon mellom forskjellige deler av hvert forsøkssted samt gjøre det mulig å foreta en statistisk 

analyse av resultater som egner seg for slik analyse. Utformingen, analysen og rapporteringen av forsøk skal 

være i samsvar med retningslinje 152 og 181 fra Plantevernorganisasjonen for Europa og Middelhavsområdet 

(EPPO). Rapporten skal omfatte en detaljert og kritisk vurdering av dataene. 

 Forsøkene skal foretas i samsvar med bestemte EPPO-retningslinjer, dersom slike foreligger, eller i samsvar 

med retningslinjer som minst oppfyller kravene i tilsvarende EPPO-retningslinje. 

 Det skal foretas en statistisk analyse av de resultater som egner seg for slik analyse, og dersom det er 

nødvendig, skal retningslinjene som brukes, tilpasses for å gjøre en slik analyse mulig. 

6.3. Opplysninger om forekomst eller mulig utvikling av resistens 

 Det skal framlegges laboratoriedata, og opplysninger fra feltforsøk dersom slike finnes, om forekomst og 

utvikling av resistens eller kryssresistens hos populasjoner av organismer som er skadelige for det/de aktive 

stoffet/stoffene eller beslektede aktive stoffer. Selv om slike opplysninger ikke er direkte relevante for 

bruksområdene det søkes om godkjenning eller fornyelse av godkjenning for (andre arter av skadelige 

organismer eller andre vekster), skal de framlegges dersom de foreligger, ettersom de kan gi en indikasjon på 

sannsynligheten for utvikling av resistens i målpopulasjonen. 

 Dersom det foreligger dokumentasjon eller opplysninger som tyder på at det sannsynligvis vil utvikles 

resistens ved kommersiell bruk, skal det framskaffes og framlegges dokumentasjon på hvor følsom ved-

kommende populasjon av skadelige organismer er for plantevernmiddelet. I slike tilfeller skal det utarbeides 

en håndteringsstrategi for i størst mulig grad å redusere sannsynligheten for utvikling av resistens eller 

kryssresistens hos arter i målgruppen. 

6.4. Virkninger på avlinger av behandlede planter eller planteprodukter, uttrykt i mengde og/eller kvalitet 

6.4.1. Virkninger på planters eller planteprodukters kvalitet 

 Formå let  med forsøk en e  

 Forsøkene skal gi tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av mulige forekomst av endring i smak, 

lukt eller andre kvalitetsaspekter ved planter eller planteprodukter etter behandling med plantevernmiddelet. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Muligheten for forekomst av bismak eller lukt i næringsmiddelvekster skal undersøkes og rapporteres dersom: 

— middelets art eller bruken av det betyr at risiko for bismak eller lukt kan forventes, eller 

— andre midler basert på det samme aktive stoffet eller et nært beslektet stoff har vist seg å innebære en 

risiko for bismak eller lukt. 

 Plantevernmiddelets virkninger på andre kvalitetsaspekter ved behandlede planter eller planteprodukter skal 

undersøkes og rapporteres dersom: 

— middelets art eller bruken av det kan ha en skadelig virkning på andre kvalitetsaspekter (f.eks. dersom det 

brukes vekstregulerende midler kort tid før innhøsting), eller 

— andre midler basert på det samme aktive stoffet eller et nært beslektet stoff har vist seg å ha skadevirkning 

på kvaliteten. 

 Forsøkene skal først foretas på hovedvekstene som plantevernmiddelet skal brukes på, med dobbelt så høy 

dosering som normalt, og dersom det er relevant, ved bruk av de vanligste bearbeidingsmetodene. Dersom det 

observeres virkninger, skal forsøkene gjentas med normal dosering.  
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 Omfanget av nødvendige undersøkelser av andre vekster, vil avhenge av likheten mellom disse og 

hovedvekstene det allerede er foretatt forsøk på, mengden av og kvaliteten på data som foreligger for disse 

hovedvekstene, og i hvor stor grad bruksmåten for plantevernmidlene og bearbeidingsmetodene for vekstene 

er likeartet. Vanligvis er det tilstrekkelig å foreta forsøket med den viktigste utformingen som skal 

godkjennes. 

6.4.2. Virkninger på bearbeidingsprosesser 

 Formå let  med forsøk en e  

 Forsøkene skal gi tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av om behandling med plantevern-

middelet kan gi skadevirkninger på bearbeidingsprosesser eller på kvaliteten til de bearbeidede produktene. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Dersom de behandlede plantene eller planteproduktene vanligvis skal inngå i en bearbeidingsprosess, f.eks. i 

vinframstilling, brygging eller brødbaking, og det forekommer betydelige restmengder ved innhøsting, skal 

muligheten for forekomst av skadevirkninger undersøkes og rapporteres dersom: 

— det finnes tegn på at bruken av plantevernmiddelet kan påvirke prosessene som foregår (f.eks. dersom det 

brukes vekstregulerende midler eller soppdrepende midler kort tid før innhøsting), eller 

— andre midler basert på det samme aktive stoffet eller et nært beslektet stoff har vist seg å ha skadevirkning 

på disse prosessene eller på de bearbeidede produktene. 

 Vanligvis er det tilstrekkelig å foreta forsøket med den viktigste utformingen som skal godkjennes. 

6.4.3. Virkninger på avlinger av behandlede planter eller planteprodukter 

 Formå let  med forsøk en e  

 Forsøket skal gi tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av plantevernmiddelets virkning og av 

sannsynligheten for redusert avling eller tap ved lagring av behandlede planter eller planteprodukter. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Plantevernmidlenes virkninger på behandlede planteprodukters avling eller deler av avlingen skal bestemmes 

dersom det er relevant. Dersom det er sannsynlig at behandlede planter eller planteprodukter vil bli lagret, skal 

virkningen på avlingen etter lagring, herunder opplysninger om holdbarhetstid, bestemmes dersom det er 

relevant. 

 Disse opplysningene vil vanligvis framgå av forsøkene som kreves i henhold til bestemmelsene i nr. 6.2. 

6.5. Giftighet for planter i målgruppen (herunder forskjellige sorter) eller for planteprodukter i 

målgruppen 

 Formålet med forsøkene 

 Forsøket skal gi tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av plantevernmiddelets virkning og av 

sannsynligheten for forekomst av giftighet for planter etter behandling med plantevernmiddelet. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

 For ugressmidler og andre plantevernmidler for hvilke det er observert skadevirkninger i forsøkene foretatt i 

samsvar med nr. 6.2, skal selektiviteten for vekstene i målgruppen fastslås ved bruk av dobbel dosering i 

forhold til det som er anbefalt, selv om disse virkningene er forbigående. Dersom det forekommer alvorlige 

giftvirkninger for planter, skal forsøket også foretas med en mellomdosering. 

 Dersom det forekommer skadevirkninger som hevdes å være uvesentlige sammenlignet med fordelene forbundet 

med bruk, eller som hevdes å være forbigående, kreves det dokumentasjon for påstanden. Dersom det er 

nødvendig skal det framlegges avlingsmålinger. 

 Det skal påvises at et plantevernmiddel ikke er skadelig for de viktigste sortene av hovedvekstene det anbefales 

brukt på, herunder virkninger på vekstens vekststadier, livskvalitet og andre faktorer som kan påvirke 

følsomheten for skade.  
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 Omfanget av nødvendige undersøkelser av andre vekster, vil avhenge av likheten mellom disse og hoved-

vekstene det allerede er foretatt forsøk på, mengden av og kvaliteten på data som foreligger for disse 

hovedvekstene, og dersom det er relevant, i hvor stor grad bruksmåten for plantevernmiddelet er likeartet. 

Vanligvis er det tilstrekkelig å foreta forsøket med den viktigste utformingen som skal godkjennes. 

 Dersom den foreslåtte etiketten omfatter anbefalinger som gjelder bruk av plantevernmiddelet sammen med 

ett eller flere andre plantevernmidler, får foregående avsnitt anvendelse på blandingen. 

 Retningslinjer for forsøk 

 Observasjoner av giftighet for planter skal inngå i forsøkene fastsatt i nr. 6.2. 

 Dersom det observeres giftvirkninger for planter, skal disse vurderes nøye og registreres i samsvar med EPPO-

retningslinje 135, eller dersom en medlemsstat krever det og forsøkene foretas på medlemsstatens territorium, 

med retningslinjer som minst oppfyller kravene i denne EPPO-retningslinjen. 

 Det skal foretas en statistisk analyse av de resultater som egner seg for slik analyse, og dersom det er nød-

vendig, skal retningslinjene som brukes, tilpasses for å gjøre en slik analyse mulig. 

6.6. Observasjoner av uønskede eller utilsiktede bivirkninger, f.eks. på nytteorganismer og andre organismer 

utenfor målgruppen, på etterfølgende vekster eller på andre planter eller deler av behandlede planter 

brukt for formeringsformål (f.eks. frø, stiklinger og utløpere) 

6.6.1. Virkning på etterfølgende vekster 

 Formå let  med opp lysn in gen e som kreves  framlagt  

 Det skal framlegges tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av mulige skadevirkninger av en 

behandling med plantevernmiddelet på etterfølgende vekster. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Dersom data som er framskaffet i samsvar med nr. 9.1, viser at betydelige restmengder av det aktive stoffet, 

dets metabolitter eller nedbrytningsprodukter som har eller kan ha en biologisk virkning på etterfølgende 

vekster, forblir i jorden eller i plantemateriale som halm eller organisk materiale fram til tidspunktet for såing 

eller utplanting av eventuelle etterfølgende vekster, skal det framlegges observasjoner av virkningene på det 

normale utvalget av etterfølgende vekster. 

6.6.2. Virkning på andre planter, herunder nabovekster 

 Formå let  med opp lysn in gen e som kreves  framlagt  

 Det skal framlegges tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av mulige skadevirkninger av en 

behandling med plantevernmiddelet på andre planter, herunder nabovekster. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det skal framlegges observasjoner av skadevirkninger på andre planter, herunder det normale utvalget av 

nabovekster, dersom det finnes tegn på at plantevernmiddelet kan påvirke disse plantene gjennom avdrift i 

forbindelse med fordamping. 

6.6.3. Virkning på behandlede planter eller planteprodukter som skal brukes til formering 

 Formå let  med opp lysn in gen e som kreves  framlagt  

 Det skal framlegges tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av mulige skadevirkninger av en 

behandling med plantevernmiddelet på planter eller planteprodukter som skal brukes til formering. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det skal framlegges observasjoner av plantevernmidlenes virkning på plantedeler som brukes til formering, 

unntatt når planlagte bruksområder utelukker bruk på vekster beregnet på produksjon av frø, stiklinger, 

utløpere eller rotknoller til utplanting: 

i) for frø — levedyktighet, spireevne og livskvalitet, 

ii) for stiklinger — rotdanning og veksthastighet,  
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iii) for utløpere— rotfesting og veksthastighet, 

iv) for rotknoller — spiring og normal vekst. 

 Retn in gs lin j er  for  forsøk  

 Forsøk med frø skal foretas i samsvar med ISTA-metoder. 

6.6.4. Virkninger på nytteorganismer og andre organismer utenfor målgruppen 

 Det skal rapporteres om alle positive eller negative virkninger på forekomsten av andre skadelige organismer som 

er observert under forsøkene foretatt i samsvar med kravene i dette avsnitt. Alle observerte miljøvirkninger skal 

også rapporteres, særlig virkningene på ville dyr og/eller nytteorganismer. 

6.7. Sammendrag og vurdering av data framlagt i henhold til nr. 6.1–6.6 

 Det skal framlegges et sammendrag av alle data og opplysninger i henhold til nr. 6.1 til 6.6 sammen med en 

detaljert og kritisk vurdering av disse opplysningene, med særlig vekt på fordelene som er forbundet med bruk 

av plantevernmiddelet, skadevirkninger som oppstår eller kan oppstå og tiltak som er nødvendige for å unngå 

skadevirkningene eller redusere dem til et minstemål. 

7.  VIRKNINGER PÅ MENNESKERS HELSE 

 For å sikre en korrekt vurdering av preparatenes giftighet, herunder potensial for sykdomsframkallende evne 

og smitteevne, skal det foreligge tilstrekkelige opplysninger om mikroorganismens akutte giftighet og evne til 

å framkalle irritasjon og sensibilisering. Dersom det er mulig skal det framlegges ytterligere opplysninger om 

mikroorganismens toksiske virkemåte, toksikologiske profil og alle andre kjente toksikologiske aspekter. 

Særlig oppmerksomhet skal rettes mot formuleringsstoffer. 

 Når det foretas toksikologiske undersøkelser, skal alle tegn på infeksjon eller sykdomsframkallende evne 

registreres. Toksikologiske undersøkelser skal omfatte undersøkelser av utskilling. 

 I forbindelse med virkningen urenheter og andre bestanddeler kan ha på toksikologisk atferd, er det svært 

viktig at det for hver undersøkelse som framlegges, gis en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av materialet 

som er brukt. Det skal foretas forsøk med plantevernmiddelet som skal godkjennes. Særlig må det fastslås at 

den mikroorganismen som er brukt i preparatet, og forholdene den ble dyrket under, er de samme som de det 

ble framlagt opplysninger og data om i henhold til del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013. 

 Plantevernmiddelet skal undersøkes i flere trinn. 

7.1. Grunnleggende undersøkelser for akutt giftighet 

 Undersøkelser, data og opplysninger som skal framlegges og vurderes, skal være tilstrekkelige til å gjøre det 

mulig å fastslå virkningene av en enkelteksponering for plantevernmiddelet, og særlig til å fastsette eller angi: 

— plantevernmiddelets giftighet, 

— plantevernmiddelets giftighet sammenlignet med mikroorganismens, 

— virkningenes tidsforløp og kjennetegn, med en detaljert beskrivelse av endringer i atferd og mulige 

makropatologiske funn post mortem, 

— toksisk virkemåte, dersom det er mulig, og 

— den relative fare som er forbundet med de ulike eksponeringsveiene, 

 Selv om det skal legges vekt på å anslå de aktuelle giftighetsintervallene, skal opplysningene som er 

framskaffet, også gjøre det mulig å klassifisere plantevernmiddelet i samsvar med direktiv 1999/45/EF eller 

forordning (EF) nr. 1272/2008. Opplysningene som framskaffes gjennom forsøk for akutt giftighet, er av 

særlig verdi ved vurderingen av farer som sannsynligvis kan oppstå ved ulykker. 

7.1.1. Akutt oral giftighet 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Et forsøk med akutt oral giftighet skal foretas bare dersom søkeren ikke kan godtgjøre en alternativ metode i 

henhold til direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) nr. 1272/2008, etter hva som er relevant.  
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 Forsøk smetod e  

 Forsøket skal foretas i samsvar med metode B.1 a) eller B.1 b) i forordning (EF) nr. 440/2008(1). 

7.1.2. Akutt giftighet ved innånding 

 Formå let  med f orsøk et  

 Forsøket skal vise giftigheten for rotter ved innånding av plantevernmiddelet. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Forsøket skal foretas dersom plantevernmiddelet: 

— brukes i tåkesprøyte, 

— er en aerosol, 

— er et pulver som inneholder en betydelig andel partikler med diameter < 50 mikrometer (> 1 % 

vektprosent), 

— skal spres fra fly i tilfeller der eksponering ved innånding er mulig, 

— skal spres på en måte som genererer en betydelig andel av partikler eller dråper med diameter 

< 50 mikrometer (> 1 % vektprosent), 

— inneholder en flyktig bestanddel som utgjør over 10 %. 

 Forsøk smetod e 

 Forsøket skal foretas i samsvar med metode B.2 i forordning (EF) nr. 440/2008. 

7.1.3. Akutt giftighet ved hudkontakt 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Forsøk med akutt giftighet ved hudkontakt skal foretas bare dersom søkeren ikke kan godtgjøre en alternativ 

metode i henhold til direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) nr. 1272/2008, alt etter hva som er relevant. 

 Forsøk smetod e 

 Forsøket skal foretas i samsvar med metode B.3 i forordning (EF) nr. 440/2008. 

7.2. Andre undersøkelser for akutt giftighet 

7.2.1. Hudirritasjon 

 Formå let  med forsøk et  

 Forsøket skal vise plantevernmiddelets potensial for å framkalle hudirritasjon, herunder de observerte 

virkningenes potensielle reversibilitet. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Plantevernmiddelets potensial for å framkalle hudirritasjon skal alltid bestemmes, med mindre formulerings-

stoffet ikke forventes å irritere huden eller det er påvist at mikroorganismen ikke framkaller hudirritasjon, eller 

det framgår av retningslinjene for forsøket at det er sannsynlig at alvorlige virkninger på huden kan utelukkes. 

 Forsøk smetod e 

 Forsøket skal foretas i samsvar med metode B.4 i forordning (EF) nr. 440/2008. 

7.2.2. Øyeirritasjon 

 Formå let  med forsøk et  

 Forsøket skal vise plantevernmiddelets potensial for å framkalle øyeirritasjon, herunder de observerte 

virkningenes potensielle reversibilitet. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Plantevernmiddelets evne til å framkalle øyeirritasjon skal bestemmes dersom det foreligger mistanke om at 

formuleringsstoffene kan framkalle øyeirritasjon, med mindre mikroorganismen framkaller øyeirritasjon eller 

det etter retningslinjene for forsøket er sannsynlig at det kan oppstå alvorlige virkninger på øynene.  

  

(1) EUT L 142 av 31.5.2008, s. 1. 
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 Forsøk smetod e 

 Øyeirritasjon skal bestemmes i samsvar med metode B.5 i forordning (EF) nr. 440/2008. 

7.2.3. Hudsensibilisering 

 Formå let  med forsøk et  

 Forsøket skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere plantevernmiddelets evne til å framkalle reaksjoner i 

form av hudsensibilisering. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Forsøket skal foretas dersom det foreligger mistanke om at formuleringsstoffene har hudsensibiliserende 

egenskaper, med mindre det er kjent at mikroorganismen(e) eller formuleringsstoffene har hudsensibiliserende 

egenskaper. 

 Forsøk smetod e 

 Forsøkene skal foretas i samsvar med metode B.6 i forordning (EF) nr. 440/2008. 

7.3. Data om eksponering 

 Risikoene for de som kommer i kontakt med plantevernmidler (brukere, personer i nærheten, arbeidstakere) 

avhenger av plantevernmiddelets fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper samt av produkttype 

(ufortynnet/fortynnet), type utforming og eksponeringsvei, -grad og -tid. Det skal framskaffes og framlegges 

tilstrekkelige opplysninger og data til at det kan foretas en vurdering av omfanget av eksponeringen for 

plantevernmiddelet som sannsynligvis vil forekomme under de foreslåtte bruksvilkårene. 

 Dersom det framgår av opplysningene framlagt om mikroorganismen i samsvar med del B avsnitt 5 i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013, eller av opplysningene framlagt om preparatet i henhold til dette 

avsnitt, at det er en mulighet for opptak gjennom huden, kan ytterligere data om opptak gjennom huden være 

nødvendig. 

 Resultatene av overvåkingen av eksponering ved produksjon eller bruk av middelet skal framlegges. 

 Opplysningene og dataene nevnt ovenfor skal danne grunnlag for valg av hensiktsmessige vernetiltak, 

herunder personlig verneutstyr for brukere og arbeidstakere, som skal angis på etiketten. 

7.4. Tilgjengelige toksikologiske data om ikke-aktive stoffer 

 Dersom det er relevant, skal følgende opplysninger framlegges for hvert formuleringsstoff: 

a)  registreringsnummeret som nevnt i artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006(1), 

b)  undersøkelsessammendragene som inngår i den tekniske dokumentasjonen som nevnt i artikkel 10 

bokstav a) vi) i forordning (EF) nr. 1907/2006, og 

c)  sikkerhetsdatabladet som nevnt i artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

 Alle andre tilgjengelige opplysninger skal framlegges. 

7.5. Ytterligere undersøkelser av kombinasjoner av plantevernmidler 

 Formålet med forsøket 

 I visse tilfeller kan det være nødvendig å foreta undersøkelsene nevnt i nr. 7.1-7.2.3 for en kombinasjon av 

plantevernmidler der middelets etikett omfatter et krav om at plantevernmiddelet skal brukes sammen med 

andre plantevernmidler og/eller med hjelpestoffer som en tankblanding. Beslutninger om behovet for 

ytterligere undersøkelser må treffes i hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn til resultatene av undersøkelsene 

av de enkelte plantevernmidlenes akutte giftighet, risikoen for eksponering for en kombinasjon av 

vedkommende midler og tilgjengelige opplysninger eller praktisk erfaring med midlene eller lignende midler. 

7.6. Sammendrag og vurdering av helsevirkninger 

 Det skal framlegges et sammendrag av alle data og opplysninger som er framlagt i henhold til nr. 7.1 - 7.5. Det 

skal omfatte en detaljert og kritisk vurdering av nevnte data ut fra relevante kriterier og retningslinjer for 

vurdering og beslutningstaking, med særlig vekt på de risikoer for mennesker og dyr som oppstår eller kan 

oppstå samt datagrunnlagets omfang, kvalitet og pålitelighet.  

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 
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8.  RESTMENGDER I ELLER PÅ BEHANDLEDE PRODUKTER, NÆRINGSMIDLER OG FÔR 

 Bestemmelsene som er angitt i del B avsnitt 6 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013 får anvendelse, og 

opplysningene som kreves i henhold til dette avsnitt, skal framlegges, med mindre det er mulig å ekstrapolere 

plantevernmiddelets atferd med hensyn til restmengder på grunnlag av de data som er tilgjengelige for 

mikroorganismen. Særlig oppmerksomhet skal rettes mot hvordan mikroorganismens og dens metabolitters 

atferd med hensyn til restmengder påvirkes av de andre bestanddelene i utformingen. 

9.  SKJEBNE OG ATFERD I MILJØET 

Bestemmelsene som er angitt i del B avsnitt 7 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013 får anvendelse, og 

opplysningene som kreves i henhold til dette avsnitt, skal framlegges, med mindre det er mulig å ekstrapolere 

plantevernmiddelets skjebne og atferd i miljøet på grunnlag av de data som er framlagt i del B avsnitt 7 i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013. 

10.  VIRKNINGER PÅ ORGANISMER UTENFOR MÅLGRUPPEN 

 Innledning 

i) De framlagte opplysningene skal, sammen med opplysninger om mikroorganismen(e), være tilstrekkelige 

til at det kan foretas en vurdering av plantevernmiddelets virkning på arter utenfor målgruppen (plante- 

og dyrearter) når middelet brukes som foreslått. Virkningen kan følge av en enkelt, langvarig eller 

gjentatt eksponering, og kan være reversibel eller irreversibel. 

ii) Valg av egnede organismer utenfor målgruppen for forsøk for miljøvirkninger skal bygge på 

opplysningene om mikroorganismen som kreves i del B i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2013, og 

på opplysninger om formuleringsstoffer og andre bestanddeler som kreves i henhold til avsnitt 1–9 i dette 

vedlegg. Ut fra slik kunnskap vil det være mulig å velge egnet forsøksorganisme, f.eks. organismer som 

er nært beslektet med organismen i målgruppen. 

iii) De framlagte opplysningene om plantevernmiddelet skal, sammen med andre relevante opplysninger 

samt framlagte opplysninger om mikroorganismen, særlig være tilstrekkelig til å: 

— fastlegge hvilke faresymboler, farebetegnelser og relevante risiko- og sikkerhetssetninger eller 

piktogrammer, varselord og relevante fare- og sikkerhetssetninger som skal angis på emballasjen 

(beholderne) for å verne miljøet, 

— foreta en vurdering av korttids- og langtidsrisikoer for arter utenfor målgruppen — populasjoner, 

samfunn og prosesser, 

— foreta en vurdering av hvorvidt det er nødvendig med særlige forholdsregler for vern av arter utenfor 

målgruppen. 

iv) Det skal rapporteres om alle potensielle skadevirkninger som er påvist under rutineundersøkelser av 

miljøvirkninger, og de tilleggsundersøkelser som kan være nødvendige for å undersøke de involverte 

mekanismene skal foretas og rapporteres om, og betydningen av disse virkningene skal vurderes. 

v) Vanligvis vil mange av opplysningene om virkning på arter utenfor målgruppen, som kreves for godkjenning 

av plantevernmidler, være framlagt og vurdert i forbindelse med godkjenning av mikroorganismen(e). 

vi) Dersom det er nødvendig med eksponeringsdata for å avgjøre om en undersøkelse skal foretas, skal 

dataene framskaffet i samsvar med del B avsnitt 9 i dette vedlegg brukes. 

 Når det gjelder anslag over organismers eksponering, skal det tas hensyn til alle relevante opplysninger 

om plantevernmiddelet og om mikroorganismen. Dersom det er relevant, skal parametrene fastsatt i dette 

avsnitt brukes. Dersom det framgår av tilgjengelige data at plantevernmiddelet har sterkere virkning enn 

mikroorganismen, skal dataene om plantevernmiddelets virkninger på organismer utenfor målgruppen 

brukes ved beregning av relevante forholdstall for virkning/eksponering. 

vii) For å gjøre det lettere å vurdere betydningen av de oppnådde forsøksresultatene skal, når det er mulig, 

samme stamme av hver relevant art brukes i de ulike forsøkene for virkninger på organismer utenfor 

målgruppen. 

10.1. Virkninger på fugler 

 Dersom det ikke er mulig å forutsi plantevernmiddelets virkninger på grunnlag av tilgjengelige data om 

mikroorganismen, skal de samme opplysningene som er fastsatt i del B nr. 8.1 i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 283/2013 framlegges, med mindre det kan godtgjøres at fugler sannsynligvis ikke vil bli eksponert.  



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/603 

 

10.2. Virkninger på vannorganismer 

 Dersom det ikke er mulig å forutsi plantevernmiddelets virkninger på grunnlag av tilgjengelige data om 

mikroorganismen, skal de samme opplysningene som er fastsatt i del B nr. 8.2 i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 283/2013 framlegges, med mindre det kan godtgjøres at vannorganismer sannsynligvis ikke vil bli 

eksponert. 

10.3. Virkninger på bier 

 Dersom det ikke er mulig å forutsi plantevernmiddelets virkninger på grunnlag av tilgjengelige data om 

mikroorganismen, skal de samme opplysningene som er fastsatt i del B nr. 8.3 i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 283/2013 framlegges, med mindre det kan godtgjøres at bier sannsynligvis ikke vil bli eksponert. 

10.4. Virkninger på andre leddyr enn bier 

 Dersom det ikke er mulig å forutsi plantevernmiddelets virkninger på grunnlag av tilgjengelige data om 

mikroorganismen, skal de samme opplysningene som er fastsatt i del B nr. 8.4 i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 283/2013 framlegges, med mindre det kan godtgjøres at andre leddyr enn bier sannsynligvis ikke vil bli 

eksponert. 

10.5. Virkninger på meitemarker 

 Dersom det ikke er mulig å forutsi plantevernmiddelets virkninger på grunnlag av tilgjengelige data om 

mikroorganismen, skal de samme opplysningene som er fastsatt i del B nr. 8.5 i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 283/2013 framlegges, med mindre det kan godtgjøres at meitemarker sannsynligvis ikke vil bli eksponert. 

10.6. Virkninger på mikroorganismer i jord 

 Dersom det ikke er mulig å forutsi plantevernmiddelets virkninger på grunnlag av tilgjengelige data om 

mikroorganismen, skal de samme opplysningene som er fastsatt i del B nr. 8.6 i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 283/2013 framlegges, med mindre det kan godtgjøres at mikroorganismer i jord utenfor målgruppen 

sannsynligvis ikke vil bli eksponert. 

10.7. Tilleggsundersøkelser 

 Sakkyndige vurderinger er påkrevd for å avgjøre om det er nødvendig med ytterligere undersøkelser. Ved 

slike avgjørelser skal det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger i dette avsnitt og andre avsnitt, særlig data 

om mikroorganismens spesifisitet og forventet eksponering. Nyttige opplysninger kan også komme fra 

observasjoner gjort under virkningsforsøk. 

Det skal rettes særlig oppmerksomhet mot mulige virkninger på organismer som forekommer naturlig eller er 

satt ut med hensikt, og som er av betydning for integrert bekjempelse av skadegjørere. Særlig skal middelets 

forenlighet med integrert bekjempelse av skadegjørere tas i betraktning. 

Tilleggsundersøkelser kan omfatte ytterligere undersøkelser av andre arter eller undersøkelser på høyere nivå, 

for eksempel undersøkelser av utvalgte organismer utenfor målgruppen. 

Før slike undersøkelser foretas, skal søkeren søke å oppnå enighet med vedkommende myndigheter med 

hensyn til hvilken type undersøkelse som skal foretas. 

11.  SAMMENDRAG OG VURDERING AV MILJØVIRKNING 

 Det skal utarbeides et sammendrag og en vurdering av alle opplysninger som er relevante for miljøvirkningen, 

i samsvar med retningslinjene som vedkommende myndigheter i medlemsstatene har gitt for utformingen av slike 

sammendrag og vurderinger. Dokumentet skal omfatte en detaljert og kritisk vurdering av nevnte opplysninger ut 

fra relevante kriterier og retningslinjer for vurdering og beslutningstaking, med særlig vekt på de risikoer for 

miljøet og arter utenfor målgruppen som kan eller vil oppstå samt datagrunnlagets omfang, kvalitet og 

pålitelighet. Særlig skal følgende punkter behandles: 

— prognoser om fordeling og skjebne i miljøet og de tidsforløp som er forbundet med dette, 

— identifisering av arter og populasjoner utenfor målgruppen som er utsatt for risiko, og en prognose for 

omfanget av potensiell eksponering, 

— fastsettelse av nødvendige forholdsregler for å unngå eller redusere miljøforurensningen så mye som 

mulig, og for vern av arter utenfor målgruppen. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 542/2011 

av 1. juni 2011 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer for å ta hensyn til direktiv 2011/58/EU om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF for å 

fornye oppføringen av karbendazim som aktivt stoff(*) 

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 78 nr. 3, og 

etter samråd med Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2) inneholder listen over 

aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(3). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 153 av 11.6.2011,  

s. 189, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) Se side 1 i denne EUT. 

(3) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

2)  Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF ble endret ved 

kommisjonsdirektiv 2011/58/EU(4). 

3)  Forordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. juni 2011. 

  

(4) EUT L 122 av 11.5.2011, s. 71. 

2019/EØS/35/11 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 1. juni 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



   

 

2
.5

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 3

5
/6

0
5
 

 

VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EØF) nr. 540/2011 skal rad 144 lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«144 Karbendazim 

CAS-nr. 10605-21-7 

CIPAC-nr. 263 

Metylbenzimidazol-2-

ylkarbamat 

≥ 980 g/kg 

Relevante urenheter 

2-amino-3-hydr-

oksyfenazin (AHP): høyst 

0,0005 g/kg 

2,3-diaminofenazin 

(DAP): høyst 0,003 g/kg 

1. juni 2011 30. november 

2014 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel på følgende planter kan tillates: 

— korn 

— rapsfrø 

— sukker- og fôrbete 

— mais 

i mengder som ikke overstiger 

— 0,25 kg aktivt stoff per hektar per behandling for korn og rapsfrø, 

— 0 075 kg aktivt stoff per hektar per behandling for sukker- og fôrbete, 

— 0,1 kg aktivt stoff per hektar per behandling for mais. 

Følgende bruksmåter er ikke tillatt: 

— sprøyting fra luften, 

— sprøyting fra rygg- eller håndbårne innretninger, det være seg av privatpersoner 

eller profesjonelle brukere, 

— i privat hagebruk. 

Medlemsstatene skal sikre at alle hensiktsmessige risikoreduserende tiltak treffes. Det 

må vies særlig oppmerksomhet mot å beskytte følgende: 

— Vannorganismer. Det må treffes hensiktsmessige spredningsbegrensende tiltak for 

å minimere eksponeringen av overflatevann Disse bør innebære at det holdes 

avstand mellom behandlede områder og overflatevann alene eller i kombinasjon 

med bruk av spredningsbegrensende teknikker eller innretninger. 

— Meitemark og andre jordorganismer. Vilkårene for godkjenning skal omfatte 

risikoreduserende tiltak, for eksempel valg av best egnede kombinasjon av antall 

og tidspunkt for sprøyting samt om nødvendig konsentrasjonen av aktivt stoff. 

— Fugler (langtidsrisiko). Avhengig av risikovurderingen for bestemte bruksformål 

kan det være nødvendig med målrettede risikoreduserende tiltak for å begrense 

risikoen for eksponering. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — Brukerne, som må ha egnet vernetøy, særlig hansker, kjeledresser, gummistøvler 

og ansiktsvern eller vernebriller, ved blanding, påfyll, sprøyting og rengjøring av 

utstyret, med mindre eksponeringen for stoffet hindres tilstrekkelig av selve 

utstyrets utforming og konstruksjon eller ved montering av bestemte verneinn-

retninger på slikt utstyr. 

DEL B 

Ved gjennomføring 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, særlig vedlegg I og II. 

De berørte medlemsstater skal be søkeren framlegge følgende for Kommisjonen: 

— Opplysninger om den toksikologiske og økotoksikologiske relevansen til urenhet 

AEF037197 senest 1. desember 2011. 

— Gjennomgang av undersøkelsene som er oppført på listen i utkastet til ny 

vurderingsrapport av 16. juli 1999 (bind 1, nivå 4, «Further information», s. 155–

157), senest 1. juni 2012. 

— Opplysninger om stoffets skjebne og atferd (aerob nedbrytning i jorden) og 

langtidsrisiko for fugler.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 702/2011 

av 20. juli 2011 

om godkjenning av det aktive stoffet proheksadion 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(*) 

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 og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) få 

anvendelse på aktive stoffer oppført i vedlegg I til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 737/2007 av  

27. juni 2007 om fastsettelse av en framgangsmåte for 

fornyelse av oppføringen av en første gruppe av aktive 

stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om 

fastsettelse av listen over disse stoffene(3) når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. 

Proheksadion (tidligere kalt proheksadion-kalsium) er 

oppført i vedlegg I til forordning (EF) nr. 737/2007. 

2)  Godkjenningen av proheksadion, som fastsatt i del A i 

vedlegget til 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(4), utløper 31. desember 2011. En melding 

ble i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 737/2007 om fornyelse av oppføringen av proheks-

adion i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF sendt innen 

fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3)  Denne meldingen ble ved kommisjonsvedtak 

2008/656/EF av 28. juli 2008 om godtakbarheten til 

meldinger om fornyelse av oppføringen i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF av de aktive stoffene 

azimsulfuron, azoksystrobin, fluroksypyr, imazalil, 

kresoksimmetyl, proheksadion og spiroksamin, og om 

fastsettelse av listen over berørte meldere(5) funnet å 

kunne godtas. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 21.7.2011,  

s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 169 av 29.6.2007, s. 10. 

(4) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(5) EUT L 214 av 9.8.2008, s. 70. 

4)  Melderen har innen fristen fastsatt i artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 737/2007 framlagt de nødvendige 

data i samsvar med nevnte artikkel sammen med en 

forklaring på relevansen for hver undersøkelse som er 

framlagt. 

5)  Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurde-

ringsrapport i samråd med medrapporterende medlems-

stat og framlagt den for Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

og Kommisjonen 5. juni 2009. I tillegg til vurdering av 

de aktive stoffene omfatter rapporten en liste over de 

undersøkelsene rapporterende medlemsstat har lagt til 

grunn for vurderingen. 

6)  Myndigheten har formidlet vurderingsrapporten til 

melderen og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har også gjort vurderingsrapporten 

tilgjengelig for allmennheten. 

7)  Vurderingsrapporten er på anmodning fra Kommisjonen 

undersøkt av medlemsstatene og Myndigheten. 

Myndigheten har framlagt sin konklusjon om fag-

fellekontrollen av risikovurderingen av proheksadion(6) 

for Kommisjonen 12. mars 2010. Vurderingsrapporten 

og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt  

17. juni 2011 i form av Kommisjonens sammenfattende 

rapport om proheksadion. 

8)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder proheksadion, 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er 

undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammen-

fattende rapport. Proheksadion bør derfor godkjennes. 

9)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen.  

  

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 

of the active substance prohexadione on request from the 

European Commission», EFSA Journal 2010; 8(3):1555. 

2019/EØS/35/12 
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10)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særskilte situasjonen som følger av 

overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder proheksadion. 

Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne 

fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av den ajourførte fullstendige dokumenta-

sjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i 

direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel for 

hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige 

prinsipper. 

11)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter med tolkningen 

av de pliktene eksisterende innehavere har med hensyn 

til tilgang til data. For å unngå ytterligere vans-

keligheter er det derfor nødvendig å klargjøre med-

lemsstatenes plikter, særlig plikten til å kontrollere at 

innehaveren av en godkjenning kan vise at denne har 

tilgang til dokumentasjon som oppfyller kravene i 

vedlegg II til nevnte direktiv. Denne klargjøringen 

pålegger imidlertid ikke medlemsstatene eller inn-

ehavere av godkjenninger nye plikter i forhold til 

pliktene i direktivene om endring av vedlegg I som til 

nå er vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av 

aktive stoffer. 

12)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 endres tilsvarende. 

13)  Av klarhetshensyn bør kommisjonsdirektiv 

2010/56/EU av 20. august 2010 om endring av vedlegg 

I til rådsdirektiv 91/414/EØF for å fornye oppføringen 

av proheksadion som aktivt stoff(2) oppheves. 

14)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet proheksadion, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(1) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

(2) EUT L 220 av 21.8.2010, s. 71. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

proheksadion som aktivt stoff, innen 30. juni 2012. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i artikkel 13 

nr. 1 til 4 i direktiv 91/414/EØF og artikkel 62 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder proheksadion 

som eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som 

alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2011, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag 

av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til 

direktiv 91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i 

kolonnen med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne 

forordning. På grunnlag av denne vurderingen skal de fastslå 

om produktet fortsatt oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 

nr. 1 til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder proheksadion som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder proheksadion som ett av 

flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen 

datoen som er fastsatt for en slik endring eller tilbake-

kalling i den eller de respektive rettsaktene der det eller de 

relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Oppheving 

Direktiv 2010/56/EU oppheves. 
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Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



   

 

N
r. 3

5
/6

1
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
.5

.2
0
1

9
 

 

VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Proheksadion 

CAS-nr. 127277-53-6 

(proheksadion-kalsium) 

CIPAC-nr. 567 

(proheksadion) 

Nr. 567.020 (proheksa-

dion-kalsium) 

3,5-diokso-4-propionylsykloheksan-

karboksylsyre 

 890 g/kg 

(uttrykt som proheks-

adion-kalsium) 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene 

i den sammenfattende rapporten om proheksadion, særlig til vedlegg I og 

II, ferdigstilt av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

17. juni 2011. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A utgår posten for proheksadion. 

2)  I del B tilføyes følgende post: 

 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«6 Proheksadion 

CAS-nr. 127277-53-6 

(proheksadion-kalsium) 

CIPAC-nr. 567 (proheksa-

dion) 

Nr. 567.020 (proheksa-

dion-kalsium) 

3,5-diokso-4-propionylsykloheksan-

karboksylsyre 

 890 g/kg 

(uttrykt som proheksa-

dion-kalsium) 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt 

i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

proheksadion, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

17. juni 2011.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 703/2011 

av 20. juli 2011 

om godkjenning av det aktive stoffet azoksystrobin 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(*) 

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 og artikkel 78 nr. 2, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) få 

anvendelse på aktive stoffer oppført i vedlegg I til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 737/2007 av  

27. juni 2007 om fastsettelse av en framgangsmåte for 

fornyelse av oppføringen av en første gruppe av aktive 

stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om 

fastsettelse av listen over disse stoffene(3) når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. 

Azoksystrobin er oppført i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 737/2007. 

2)  Godkjenningen av azoksystrobin, som fastsatt i del A i 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(4), utløper  

31. desember 2011. En melding ble i samsvar med 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 737/2007 om fornyelse 

av oppføringen av azoksystrobin i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF sendt innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3)  Denne meldingen ble ved kommisjonsvedtak 

2008/656/EF av 28. juli 2008 om godtakbarheten til 

meldinger om fornyelse av oppføringen i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF av de aktive stoffene azim-

sulfuron, azoksystrobin, fluroksypyr, imazalil, kresok-

simmetyl, proheksadion og spiroksamin, og om 

fastsettelse av listen over berørte meldere(5) funnet å 

kunne godtas. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 21.7.2011,  

s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 169 av 29.6.2007, s. 10. 

(4) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(5) EUT L 214 av 9.8.2008, s. 70. 

4)  Melderen har innen fristen fastsatt i artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 737/2007 framlagt de nødvendige 

data i samsvar med nevnte artikkel sammen med en 

forklaring på relevansen for hver undersøkelse som er 

framlagt. 

5)  Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurde-

ringsrapport i samråd med medrapporterende medlems-

stat og framlagt den for Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

og Kommisjonen 10. juni 2009. I tillegg til vurdering av 

de aktive stoffene omfatter rapporten en liste over de 

undersøkelsene rapporterende medlemsstat har lagt til 

grunn for vurderingen. 

6)  Myndigheten har formidlet vurderingsrapporten til 

melderen og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har også gjort vurderingsrapporten 

tilgjengelig for allmennheten. 

7)  Vurderingsrapporten er på anmodning fra Kommisjonen 

undersøkt av medlemsstatene og Myndigheten. 

Myndigheten framla sin konklusjon om fagfellekontrol-

len av risikovurderingen av azoksystrobin(6) for 

Kommisjonen 12. mars 2010. Vurderingsrapporten og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt  

17. juni 2011 i form av Kommisjonens sammenfattende 

rapport om azoksystrobin. 

8)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder azoksystrobin, 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er 

undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammen-

fattende rapport. Azoksystrobin bør derfor godkjennes. 

9)  I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling må det imidlertid tas med visse 

vilkår og begrensninger som ikke er fastsatt i vedlegg I 

til direktiv 91/414/EØF.  

  

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance azoxystrobin», EFSA Journal (2010), 8(4), 

s. 15421542. [110 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1542. Tilgjengelig 

på internett: www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/13 
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10)  På grunnlag av den sammenfattende rapporten, som for 

det aktive stoffet azoksystrobin, som ble meldt av 

hoveddatainnsenderen, påpeker at forekomsten av 

framstillingsurenheten toluen er toksikologisk beten-

kelig, bør imidlertid en grenseverdi på 2 g/kg fastsettes 

for urenheten i det tekniske materialet. 

11)  Av de nylig framlagte dataene framgår det at 

azoksystrobin kan forårsake risikoer for vann-

organismer. Uten at det berører konklusjonen om at 

azoksystrobin bør godkjennes, bør det særlig kreves 

ytterligere bekreftende opplysninger. 

12)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

13)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særskilte situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder azoksystrobin. 

Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne 

fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av den ajourførte fullstendige dokumenta-

sjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i 

direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel for 

hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige 

prinsipper. 

14)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter med tolkningen av 

de pliktene eksisterende innehavere har med hensyn til 

tilgang til data. For å unngå ytterligere vanskeligheter er 

det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes 

plikter, særlig plikten til å kontrollere at innehaveren av 

en godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye plikter i forhold til pliktene i direktivene om 

endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

15)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 endres tilsvarende. 

  

(1) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

16)  Av klarhetshensyn bør kommisjonsdirektiv 2010/55/EU 

av 20. august 2010 om endring av vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF for å fornye oppføringen av 

azoksystrobin som aktivt stoff(2) oppheves. 

17)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet azoksystrobin, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle 

eksisterende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

azoksystrobin som aktivt stoff, innen 30. juni 2012. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i artikkel 13 

nr. 1 til 4 i direktiv 91/414/EØF og artikkel 62 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder azoksystrobin som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2011, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de fastslå om produktet 

fortsatt oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder azoksystrobin som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller  

  

(2) EUT L 220 av 21.8.2010, s. 67. 
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b)  dersom produktet inneholder azoksystrobin som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, 

avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Oppheving 

Direktiv 2010/55/EU oppheves. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Azoksystrobin 

CAS-nr. 131860-33-8 

CIPAC-nr. 571 

metyl-(E)-2-{2[6-(2-cyanofenoksy)pyrimidin-4-

yloksy]fenyl}-3-metoksyakrylat 

≥ 930 g/kg 

Toluen: høyst 2 g/kg 

Z-isomer: høyst 

25 g/kg 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn 

til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om azoksystrobin, 

særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

1)  at spesifikasjonen av det tekniske materialet slik det framstilles 

kommersielt, må bekreftes og støttes av relevante analysedata. 

Prøvingsmaterialet som brukes i toksisitetsdokumentasjonen, bør 

sammenlignes og kontrolleres mot denne spesifikasjonen av det 

tekniske materialet, 

2)  risikoen for forurensning av grunnvannet når det aktive stoffet 

brukes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

3)  vern av vannorganismer. 

Medlemsstatene skal sikre at godkjenningsvilkårene omfatter 

risikoreduserende tiltak dersom det er relevant. 

De berørte medlemsstater skal be om at det framlegges bekreftende 

opplysninger med hensyn til risikovurderingen for grunnvann og 

vannorganismer. 

Melderen skal framlegge slike opplysninger for medlemsstatene, 

Kommisjonen og Myndigheten innen 31. desember 2013. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A utgår posten for azoksystrobin. 

2)  I del B tilføyes følgende post: 

 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«4 Azoksystrobin 

CAS-nr. 131860-33-8 

CIPAC-nr. 571 

metyl-(E)-2-{2[6-(2-cyanofenoksy)pyrimidin-

4-yloksy]fenyl}-3-metoksyakrylat 

≥ 930 g/kg 

Toluen: høyst 

2 g/kg 

Z-isomer: høyst 

25 g/kg 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

azoksystrobin, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

1)  at spesifikasjonen av det tekniske materialet slik det 

framstilles kommersielt, må bekreftes og støttes av relevante 

analysedata. Prøvingsmaterialet som brukes i toksisitets-

dokumentasjonen, bør sammenlignes og kontrolleres mot 

denne spesifikasjonen av det tekniske materialet, 

2)  risikoen for forurensning av grunnvannet når det aktive 

stoffet brukes i områder med sårbare jord- og/eller klima-

forhold, 

3)  vern av vannorganismer. 

Medlemsstatene skal sikre at godkjenningsvilkårene omfatter 

risikoreduserende tiltak dersom det er relevant. 

De berørte medlemsstater skal be om at det framlegges 

bekreftende opplysninger med hensyn til risikovurderingen for 

grunnvann og vannorganismer. 

Melderen skal framlegge slike opplysninger for medlemsstatene, 

Kommisjonen og Myndigheten innen 31. desember 2013.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 704/2011 

av 20. juli 2011 

om godkjenning av det aktive stoffet azimsulfuron 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(*) 

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 og artikkel 78  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) få 

anvendelse på aktive stoffer oppført i vedlegg I til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 737/2007 av 27. juni 

2007 om fastsettelse av en framgangsmåte for fornyelse 

av oppføringen av en første gruppe av aktive stoffer i 

vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om fastsettelse 

av listen over disse stoffene(3) når det gjelder fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. Azim-

sulfuron er oppført i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 737/2007. 

2)  Godkjenningen av azimsulfuron, som fastsatt i del A i 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(4), utløper  

31. desember 2011. En melding ble i samsvar med 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 737/2007 om fornyelse 

av oppføringen av azimsulfuron i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF sendt innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3)  Denne meldingen ble ved kommisjonsvedtak 

2008/656/EF av 28. juli 2008 om godtakbarheten til 

meldinger om fornyelse av oppføringen i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF av de aktive stoffene 

azimsulfuron, azoksystrobin, fluroksypyr, imazalil, 

kresoksimmetyl, proheksadion og spiroksamin, og om 

fastsettelse av listen over berørte meldere(5) funnet å 

kunne godtas. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 21.7.2011,  

s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 169 av 29.6.2007, s. 10. 

(4) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(5) EUT L 214 av 9.8.2008, s. 70. 

4)  Melderen har innen fristen fastsatt i artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 737/2007 framlagt de nødvendige 

data i samsvar med nevnte artikkel sammen med en 

forklaring på relevansen for hver undersøkelse som er 

framlagt. 

5)  Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurde-

ringsrapport i samråd med medrapporterende medlems-

stat og framlagt den for Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

og Kommisjonen 1. juni 2009. I tillegg til vurdering av 

de aktive stoffene omfatter rapporten en liste over de 

undersøkelsene rapporterende medlemsstat har lagt til 

grunn for vurderingen. 

6)  Myndigheten har formidlet vurderingsrapporten til 

melderen og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har også gjort vurderingsrapporten 

tilgjengelig for allmennheten. 

7)  Vurderingsrapporten er på anmodning fra Kommisjonen 

undersøkt av medlemsstatene og Myndigheten. 

Myndigheten framla sin konklusjon om fagfellekontrol-

len av risikovurderingen av azimsulfuron(6) for Kommi-

sjonen 12. mars 2010. Vurderingsrapporten og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt  

17. juni 2011 i form av Kommisjonens sammenfattende 

rapport om azimsulfuron. 

8)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder azimsulfuron, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, særlig med 

hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Azimsulfuron bør derfor godkjennes. 

9)  I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling må det imidlertid tas med visse 

vilkår og begrensninger som ikke er fastsatt i vedlegg I 

til direktiv 91/414/EØF.  

  

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance azimsulfuron», EFSA Journal (2010), 8(3), 

s. 1554. [61 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1554. Tilgjengelig på 

internett: www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/14 
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10)  På grunnlag av den sammenfattende rapporten, som 

påpeker at framstillingsurenheten fenol er toksikologisk 

betenkelig, bør det imidlertid fastsettes en grenseverdi 

på 2 g/kg for denne urenheten i det tekniske materialet. 

11)  Av de nylig framlagte dataene framgår det at azim-

sulfuron og dets nedbrytningsprodukter kan forårsake 

risikoer for vannorganismer i vandig fotolyse. Uten at 

det berører konklusjonen om at azimsulfuron bør 

godkjennes, bør det særlig kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

12)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

13)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særskilte situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder azimsulfuron. Med-

lemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne 

fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av den ajourførte fullstendige dokumenta-

sjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i 

direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel for 

hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige 

prinsipper. 

14)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter med tolkningen av 

de pliktene eksisterende innehavere har med hensyn til 

tilgang til data. For å unngå ytterligere vanskeligheter er 

det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes 

plikter, særlig plikten til å kontrollere at innehaveren av 

en godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye plikter i forhold til pliktene i direktivene om 

endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

15)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 endres tilsvarende. 

  

(1) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

16)  Av klarhetshensyn bør kommisjonsdirektiv 2010/54/EU 

av 20. august 2010 om endring av vedlegg I til råds-

direktiv 91/414/EØF for å fornye oppføringen av 

azimsulfuron som aktivt stoff(2) oppheves. 

17)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet azimsulfuron, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

azimsulfuron som aktivt stoff, innen 30. juni 2012. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i artikkel 13 

nr. 1 til 4 i direktiv 91/414/EØF og artikkel 62 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder azimsulfuron som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2011, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de fastslå om produktet 

fortsatt oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder azimsulfuron som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. desember 2015, eller  

  

(2) EUT L 220 av 21.8.2010, s. 63. 
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b)  dersom produktet inneholder azimsulfuron som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, 

avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Oppheving 

Direktiv 2010/54/EU oppheves. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Azimsulfuron 

CAS-nr. 120162-55-2 

CIPAC-nr. 584 

1-(4,6-dimetoksypyrimidin-2-yl)-3-[1-

metyl-4-(2-metyl-2H-tetrazol-5-yl)-

pyrazol-5-ylsulfonyl]-urea 

≥ 980 g/kg 

maksimalt innhold av 

urenheten fenol: 2 g/kg 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

Sprøyting fra luften kan ikke tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 

29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om azimsulfuron, særlig 

til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste komité for nærings-

middelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

1)  vern av planter utenfor målgruppen, 

2)  risikoen for forurensning av grunnvannet når det aktive stoffet brukes 

i sårbare omgivelser og/eller klimaforhold, 

3)  vern av vannorganismer. 

Medlemsstatene skal sikre at vilkårene for godkjenning omfatter 

risikoreduserende tiltak, dersom dette er relevant (f.eks. buffersoner og 

ved risdyrking fastsettelse av minimumsvarighet for tilbakeholding av 

vann før utslipp). 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  risikovurdering for vannorganismer, 

b)  identifikasjon av nedbrytningsprodukter i vannfotolyse av stoffet. 

Melderen skal framlegge slike opplysninger for medlemsstatene, 

Kommisjonen og Myndigheten innen 31. desember 2013. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A utgår posten for azimsulfuron. 

2)  I del B tilføyes følgende post: 

 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«3 Azimsulfuron 

CAS-nr. 120162-55-2 

CIPAC-nr. 584 

1-(4,6-dimetoksypyrimidin-2-yl)-3-[1-

metyl-4-(2-metyl-2H-tetrazol-5-yl)-

pyrazol-5-ylsulfonyl]-urea 

≥ 980 g/kg 

maksimalt innhold 

av urenheten fenol: 

2 g/kg 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

Sprøyting fra luften kan ikke tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

azimsulfuron, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

1)  vern av planter utenfor målgruppen, 

2)  risikoen for forurensning av grunnvannet når det aktive 

stoffet brukes i sårbare omgivelser og/eller klimaforhold, 

3)  vern av vannorganismer. 

Medlemsstatene skal sikre at vilkårene for godkjenning omfatter 

risikoreduserende tiltak, dersom dette er relevant (f.eks. 

buffersoner og ved risdyrking fastsettelse av minimumsvarighet 

for tilbakeholding av vann før utslipp). 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  risikovurdering for vannorganismer, 

b)  identifikasjon av nedbrytningsprodukter i vannfotolyse av 

stoffet. 

Melderen skal framlegge slike opplysninger for medlemsstatene, 

Kommisjonen og Myndigheten innen 31. desember 2013.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 705/2011 

av 20. juli 2011 

om godkjenning av det aktive stoffet imazalil 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(*) 

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 og artikkel 78  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) få 

anvendelse på aktive stoffer oppført i vedlegg I til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 737/2007 av  

27. juni 2007 om fastsettelse av en framgangsmåte for 

fornyelse av oppføringen av en første gruppe av aktive 

stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om 

fastsettelse av listen over disse stoffene(3) når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. 

Imazalil er oppført i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 737/2007. 

2)  Godkjenningen av imazalil, som fastsatt i del A i 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(4), utløper  

31. desember 2011. En melding ble i samsvar med 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 737/2007 om fornyelse 

av oppføringen av imazalil i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF sendt innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3)  Denne meldingen ble ved kommisjonsvedtak 

2008/656/EF av 28. juli 2008 om godtakbarheten til 

meldinger om fornyelse av oppføringen i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF av de aktive stoffene 

azimsulfuron, azoksystrobin, fluroksypyr, imazalil, 

kresoksimmetyl, proheksadion og spiroksamin, og om 

fastsettelse av listen over berørte meldere(5) funnet å 

kunne godtas. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 21.7.2011,  

s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 169 av 29.6.2007, s. 10. 

(4) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(5) EUT L 214 av 9.8.2008, s. 70. 

4)  Melderen har innen fristen fastsatt i artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 737/2007 framlagt de nødvendige 

data i samsvar med nevnte artikkel sammen med en 

forklaring på relevansen for hver undersøkelse som er 

framlagt. 

5)  Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurde-

ringsrapport i samråd med medrapporterende medlems-

stat og framlagt den for Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

og Kommisjonen 9. juni 2009. I tillegg til vurdering av 

de aktive stoffene omfatter rapporten en liste over de 

undersøkelsene rapporterende medlemsstat har lagt til 

grunn for vurderingen. 

6)  Myndigheten har formidlet vurderingsrapporten til 

melderen og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har også gjort vurderingsrapporten 

tilgjengelig for allmennheten. 

7)  Vurderingsrapporten er på anmodning fra Kommisjonen 

undersøkt av medlemsstatene og Myndigheten. 

Myndigheten framla sin konklusjon om fagfellekontrol-

len av risikovurderingen av imazalil(6) for Kommi-

sjonen 4. mars 2010. Vurderingsrapporten og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt  

17. juni 2011 i form av Kommisjonens sammenfattende 

rapport om imazalil. 

8)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder imazalil, generelt kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, særlig med 

hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Imazalil bør derfor godkjennes. 

9)  I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling må det imidlertid tas med visse 

vilkår og begrensninger som ikke er fastsatt i vedlegg I 

til direktiv 91/414/EØF.  

  

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance imazalil on request from the European 

Commission», EFSA Journal 2010; 8(3):1526. 

2019/EØS/35/15 
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10)  På grunnlag av en rapport som støtter et lavere 

renhetsnivå sammenlignet med det som er fastsatt i del 

A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011, og idet det tas hensyn til 

at ingen toksikologisk eller økotoksikologisk signifi-

kante urenheter foreligger, bør renhetsnivået endres. 

11)  Av de nylig framlagte dataene framgår det at imazalil og 

dets nedbrytningsprodukter i jord og overflatevannsys-

temer kan utgjøre en risiko for jordlevende mikro-

organismer og vannorganismer; det må bekreftes at 

grunnvannseksponeringen er ubetydelig; det trengs 

ytterligere undersøkelser når det gjelder arten av 

reststoffer i bearbeidede varer. Uten at det berører 

konklusjonen om at imazalil bør godkjennes, bør det 

særlig kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

12)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

13)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særskilte situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder imazalil. Medlems-

statene bør ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle 

godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis 

en lengre frist for framlegging og vurdering av den 

ajourførte fullstendige dokumentasjonen i henhold til 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte 

bruksformål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

14)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en 

godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye plikter i forhold til pliktene i direktivene om 

endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

  

(1) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

15)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 endres tilsvarende. 

16)  Av klarhetshensyn bør kommisjonsdirektiv 2010/57/EU 

av 26. august 2010 om endring av vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF for å fornye oppføringen av 

imazalil som aktivt stoff(2) oppheves. 

17)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet imazalil, som oppført i vedlegg I, godkjennes 

på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

imazalil som aktivt stoff, innen 30. juni 2012. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1 til 4 i nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder imazalil som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2011, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder imazalil som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. desember 2015, eller  

  

(2) EUT L 225 av 27.8.2010, s. 5. 
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b)  dersom produktet inneholder imazalil som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, 

avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Oppheving 

Direktiv 2010/57/EU oppheves. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Imazalil 

CAS-nr. 35554-44-0 

73790-28-0 (erstattet) 

CIPAC-nr. 335 

(RS)-1-(β-allyloksy-2,4-

diklorfenetyl)imidazol 

eller 

allyl (RS)-1-(2,4-

diklorfenyl)-2-imidazol-

1-yletyleter 

≥ 950 g/kg 1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om imazalil, særlig til vedlegg I og II, 

ferdigstilt av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

1)  være særlig oppmerksomme på at spesifikasjonen av det tekniske 

materialet slik det framstilles kommersielt, må bekreftes og støttes av 

relevante analysedata. Prøvingsmaterialet som brukes i toksisitets-

dokumentasjonen, bør sammenlignes og kontrolleres mot denne 

spesifikasjonen av det tekniske materialet, 

2)  være særlig oppmerksomme på forbrukernes akutte eksponering via 

kosten med tanke på framtidige endringer av grenseverdier for 

restmengder, 

3)  være særlig oppmerksomme på brukernes og arbeidernes sikkerhet. 

Godkjente bruksanvisninger må foreskrive bruk av tilstrekkelig personlig 

verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å begrense eksponeringen, 

4)  sikre at det iverksettes egnede avfallshåndteringsrutiner for å ta seg av 

den avfallsløsningen som er igjen etter behandlingen, for eksempel 

rensing av vannet i avløpssystemet og tømming av behandlingsavfall. 

Utilsiktede utslipp av behandlingsløsningen må forhindres. Medlems-

stater som tillater utslipp av spillvann i avløpssystemet, skal sikre at lokal 

risikovurdering utføres, 

5)  være særlig oppmerksomme på risikoen for vannorganismer og 

jordlevende mikroorganismer samt langtidsrisikoen for kjøttetende fugler 

og pattedyr. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

     Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  nedbrytningsveien for imazalil i jord og overflatevannsystemer, 

b)  miljødata som støtter forvaltningstiltakene som medlemsstatene har satt i 

verk for å sikre at grunnvannseksponeringen er ubetydelig, 

c)  en hydrolyseundersøkelse for å etterforske arten av rester i bearbeidede 

varer. 

Melderen skal framlegge slike opplysninger for medlemsstatene, Kommi-

sjonen og Myndigheten innen 31. desember 2013. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A utgår posten for imazalil. 

2)  I del B tilføyes følgende post: 

 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«5 Imazalil 

CAS-nr. 35554-44-0 

73790-28-0 (erstattet) 

CIPAC-nr. 335 

(RS)-1-(β-allyloksy-2,4-

diklorfenetyl)imidazol 

eller 

allyl (RS)-1-(2,4-diklorfenyl)-2-

imidazol-1-yletyleter 

≥ 950 g/kg 1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om imazalil, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

1)  være særlig oppmerksomme på at spesifikasjonen av det tekniske materialet 

slik det framstilles kommersielt, må bekreftes og støttes av relevante 

analysedata. Prøvingsmaterialet som brukes i toksisitetsdokumentasjonen, 

bør sammenlignes og kontrolleres mot denne spesifikasjonen av det tekniske 

materialet, 

2)  være særlig oppmerksomme på forbrukernes akutte eksponering via kosten 

med tanke på framtidige endringer av grenseverdier for restmengder, 

3)  være særlig oppmerksomme på brukernes og arbeidernes sikkerhet. 

Godkjente bruksanvisninger må foreskrive bruk av tilstrekkelig personlig 

verneutstyr og risikoreduserende tiltak for å begrense eksponeringen, 

4)  sikre at det iverksettes egnede avfallshåndteringsrutiner for å ta seg av den 

avfallsløsningen som er igjen etter behandlingen, for eksempel rensing av 

vannet i avløpssystemet og tømming av behandlingsavfall. Utilsiktede 

utslipp av behandlingsløsningen må forhindres. Medlemsstater som tillater 

utslipp av spillvann i avløpssystemet, skal sikre at lokal risikovurdering 

utføres, 

5)  være særlig oppmerksomme på risikoen for vannorganismer og jordlevende 

mikroorganismer samt langtidsrisikoen for kjøttetende fugler og pattedyr. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

      Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  nedbrytningsveien for imazalil i jord og overflatevannsystemer, 

b)  miljødata som støtter forvaltningstiltakene som medlemsstatene har satt i 

verk for å sikre at grunnvannseksponeringen er ubetydelig, 

c)  en hydrolyseundersøkelse for å etterforske arten av rester i bearbeidede 

varer. 

Melderen skal framlegge slike opplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen 

og Myndigheten innen 31. desember 2013.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 706/2011 

av 20. juli 2011 

om godkjenning av det aktive stoffet profoksydim 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(*) 

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 og artikkel 78  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal direktiv 91/414/EØF(2) få 

anvendelse når det gjelder framgangsmåten og vilkårene 

for godkjenning av aktive stoffer som det er truffet 

beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i nevnte 

direktiv før 14. juni 2011. For profoksydim er vilkårene 

i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 

1999/43/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Spania 2. april 1998 en søknad fra BASF SE om 

oppføring av det aktive stoffet profoksydim i vedlegg I 

til direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 1999/43/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 

bestemmelsene 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 28. mars 2001. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport for profoksydim er blitt 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Gjennomgangen ble avsluttet 17. juni 2011 med 

Kommisjonens sammenfattende rapport om 

profoksydim. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder profoksydim, generelt 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 21.7.2011,  

s. 50, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EFT L 14 av 19.1.1999, s. 30. 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 

som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Profoksydim bør derfor 

godkjennes. 

6)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særskilte situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder profoksydim. 

Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne 

fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av den ajourførte fullstendige dokumenta-

sjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i 

direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel for 

hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige 

prinsipper. 

7)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(4), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter med tolkningen av 

de pliktene eksisterende innehavere har med hensyn til 

tilgang til data. For å unngå ytterligere vanskeligheter er 

det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes 

plikter, særlig plikten til å kontrollere at innehaveren av 

en godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye plikter i forhold til pliktene i direktivene om 

endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

8)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(5) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende.  

  

(4) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

(5) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

2019/EØS/35/16 
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9)  Av klarhetshensyn bør kommisjonsdirektiv 2011/14/EU 

av 24. februar 2011 om endring av vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF for å oppføre profoksydim 

som aktivt stoff(1) oppheves. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet profoksydim, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

profoksydim som aktivt stoff, innen 31. januar 2012. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1 til 4 i nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder profoksydim som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. juli 2011, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

  

(1) EUT L 51 av 25.2.2011, s. 16. 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder profoksydim som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. januar 2013, eller 

b)  dersom produktet inneholder profoksydim som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. januar 2013, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, 

avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Oppheving 

Direktiv 2011/14/EU oppheves. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. august 2011. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

 Profoksydim 

CAS-nr. 139001-

49-3 

CIPAC-nr. 621 

2 - [(1 E/Z) - [(2 R S) – 2 - (4 – klorfenoksy) 

propoksyimino] butyl] – 3 – hydroksy – 5 - [(3 

R S; 3 S R) – tetrahydro – 2 H – tiopyran – 3 – 

yl] sykloheks – 2 - enon 

≥ 940 g/kg 1. august 2011 31. juli 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel på ris kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt 

i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

profoksydim, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene ta særlig 

hensyn til 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet brukes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— langtidsrisiko for organismer utenfor målgruppen. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om de aktive stoffenes identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«2 Profoksydim 

CAS-nr. 139001-

49-3 

CIPAC-nr. 621 

2 - [(1 E/Z) - [(2 R S) – 2 - (4 – klorfenoksy) 

propoksyimino] butyl] – 3 – hydroksy – 5 - 

[(3 R S; 3 S R) – tetrahydro – 2 H – tiopyran 

– 3 – yl] sykloheks – 2 - enon 

≥ 940 g/kg 1. august 2011 31. juli 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel på ris kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

profoksydim, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene ta særlig 

hensyn til 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet brukes i områder 

med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

— langtidsrisiko for organismer utenfor målgruppen. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om de aktive stoffenes identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 736/2011 

av 26. juli 2011 

om godkjenning av det aktive stoffet fluroksypyr 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(*) 

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 og artikkel 78  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) få 

anvendelse på aktive stoffer oppført i vedlegg I til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 737/2007 av  

27. juni 2007 om fastsettelse av en framgangsmåte for 

fornyelse av oppføringen av en første gruppe av aktive 

stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om 

fastsettelse av listen over disse stoffene(3) når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. 

Fluroksypyr er oppført i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 737/2007. 

2)  Godkjenningen av fluroksypyr, som fastsatt i del A i 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(4), utløper  

31. desember 2011. En melding ble i samsvar med 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 737/2007 om fornyelse 

av oppføringen av fluroksypyr i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF sendt innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3)  Denne meldingen ble ved kommisjonsvedtak 

2008/656/EF av 28. juli 2008 om godtakbarheten til 

meldinger om fornyelse av oppføringen i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF av de aktive stoffene 

azimsulfuron, azoksystrobin, fluroksypyr, imazalil, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 195 av 27.7.2011,  

s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 169 av 29.6.2007, s. 10. 

(4) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

kresoksimmetyl, proheksadion og spiroksamin, og om 

fastsettelse av listen over berørte meldere(5) funnet å 

kunne godtas. 

4)  Melderen har innen fristen fastsatt i artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 737/2007 framlagt de nødvendige 

data i samsvar med nevnte artikkel sammen med en 

forklaring på relevansen for hver undersøkelse som er 

framlagt. 

5)  Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurde-

ringsrapport i samråd med medrapporterende medlems-

stat og framlagt den for Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

og Kommisjonen 26. november 2009. I tillegg til 

vurdering av de aktive stoffene omfatter rapporten en 

liste over de undersøkelsene rapporterende medlemsstat 

har lagt til grunn for vurderingen. 

6)  Myndigheten har formidlet vurderingsrapporten til 

melderen og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har også gjort vurderingsrapporten 

tilgjengelig for allmennheten. 

7)  Vurderingsrapporten er på anmodning fra Kommisjonen 

undersøkt av medlemsstatene og Myndigheten. 

Myndigheten framla sin konklusjon om fagfellekontrol-

len av risikovurderingen av fluroksypyr(6) for Kommi-

sjonen 24. februar 2011. Vurderingsrapporten og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt  

17. juni 2011 i form av Kommisjonens sammenfattende 

rapport om fluroksypyr. 

8)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder fluroksypyr, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, særlig med 

  

(5) EUT L 214 av 9.8.2008, s. 70. 

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance fluroxypyr», EFSA Journal 2011 9(3):2091. 

[91 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2091. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

2019/EØS/35/17 
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hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Fluroksypyr bør derfor godkjennes. 

9)  I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling må det imidlertid tas med visse 

vilkår og begrensninger som ikke er fastsatt i vedlegg I 

til direktiv 91/414/EØF. 

10)  Uten at det berører konklusjonen om at fluroksypyr bør 

godkjennes, bør det særlig kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

11)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

12)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særskilte situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder fluroksypyr. Med-

lemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne 

fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av den ajourførte fullstendige dokumenta-

sjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i 

direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel for 

hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige 

prinsipper. 

13)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye plikter i 

forhold til pliktene i direktivene om endring av vedlegg 

I som til nå er vedtatt, eller i forordningene om 

godkjenning av aktive stoffer. 

  

(1) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

14)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 endres tilsvarende. 

15)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet fluroksypyr, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

fluroksypyr som aktivt stoff, innen 30. juni 2012. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1 til 4 i nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder fluroksypyr som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2011, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de fastslå om produktet 

fortsatt oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder fluroksypyr som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder fluroksypyr som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, 

avhengig av hvilken dato som kommer sist. 
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Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

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

forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 26. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Fluroksypyr 

CAS-nr. 69377-81-7 

CIPAC-nr. 431 

4-amino-3,5-diklor-6-

fluor-2-

pyridyloksyeddiksyre 

≥ 950 g/kg 

(fluroksypyr-meptyl) 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om fluroksypyr, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

1)  være særlig oppmerksomme på potensiell forurensning av grunnvannet med 

metabolitten fluroksypyr-pyridinol når det aktive stoffet brukes i områder med 

basisk eller sårbart jordsmonn og/eller ved sårbare klimaforhold, 

2)  være særlig oppmerksomme på risikoen for vannorganismer. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  relevansen av urenheter i den tekniske spesifikasjonene, 

b)  relevansen av prøvingsmaterialet som brukes i toksisitetsdokumentasjonen med 

sikte på å spesifisere det tekniske materialet, 

c)  den toksikologiske relevansen til metabolittene fluroksypyr-pyridinol og 

fluroksypyr-metoksypyridin, 

d)  analysemetodene for restmengder i planter, 

e)  skjebnen til fluroksypyrestere i dyrematriser, 

f)  langtidsrisiko for meitemark og jordorganismer. 

Melderen skal overfor medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten framlegge 

opplysningene angitt i bokstav a) og b) innen 1. juli 2012 og opplysningene angitt i 

bokstav c), d), e) og f) innen 31. desember 2013. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
  



   

 

2
.5

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 3

5
/6

3
7
 

 

VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A utgår posten for fluroksypyr. 

2)  I del B tilføyes følgende post: 

Nr. 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«9 Fluroksypyr 

CAS-nr. 69377-81-7 

CIPAC-nr. 431 

4-amino-3,5-

diklor-6-fluor-2-

pyridylok-

syeddiksyre 

≥ 950 g/kg 

(fluroksypyr-meptyl) 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om fluroksypyr, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

1)  være særlig oppmerksomme på potensiell forurensning av grunnvannet med 

metabolitten fluroksypyr-pyridinol når det aktive stoffet brukes i områder med basisk 

eller sårbart jordsmonn og/eller ved sårbare klimaforhold, 

2)  være særlig oppmerksomme på risikoen for vannorganismer. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  relevansen av urenheter i den tekniske spesifikasjonene, 

b)  relevansen av prøvingsmaterialet som brukes i toksisitetsdokumentasjonen med sikte 

på å spesifisere det tekniske materialet, 

c)  den toksikologiske relevansen til metabolittene fluroksypyr-pyridinol og fluroksypyr-

metoksypyridin, 

d)  analysemetodene for restmengder i planter, 

e)  skjebnen til fluroksypyrestere i dyrematriser, 

f)  langtidsrisiko for meitemark og jordorganismer. 

Melderen skal overfor medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten framlegge 

opplysningene angitt i bokstav a) og b) innen 1. juli 2012 og opplysningene angitt i 

bokstav c), d), e) og f) innen 31. desember 2013.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 740/2011 

av 27. juli 2011 

om godkjenning av det aktive stoffet bispyribac 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(*) 

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 og artikkel 78 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 

bispyribac er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved 

kommisjonsvedtak 2003/305/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF har 

Italia 26. februar 2002 mottatt en søknad fra Bayer 

CropScience om oppføring av det aktive stoffet 

bispyribac (også kalt bispyribac-natrium, etter den 

formen det aktive stoffet forekommer i i den 

representative tilberedningen som dokumentasjonen 

bygger på) i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

vedtak 2003/305/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 på menneskers helse og på miljøet er 

vurdert for det aktive stoffet for bruksformålene 

foreslått av søkeren i samsvar med bestemmelsene i 

artikkel 6 nr. 2 og nr. 4 i direktiv 91/414/EØF. Den 

utpekte rapporterende medlemsstaten framla et utkast til 

vurderingsrapport 1. august 2003. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble fagfellevurdert av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 196 av 28.7.2011, s. 6, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 112 av 6.5.2003, s. 10. 

næringsmiddeltrygghet (EFSA) i form av EFSA-

konklusjonen om fagfellevurderingen av sprøytemiddel-

risikovurderingen av det aktive stoffet bispyribac  

12. juli 2010(4). Denne rapporten ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt  

17. juni 2011 i form av Kommisjonens sammenfattende 

rapport om bispyribac. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder bispyribac, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 

som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammen-

fattende rapport. Bispyribac bør derfor godkjennes. 

6)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særskilte situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder bispyribac. Medlems-

statene bør ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle 

godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis 

en lengre frist for framlegging og vurdering av den 

ajourførte fullstendige dokumentasjonen i henhold til 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte 

bruksformål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

7)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter synes det derfor 

nødvendig å presisere medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en 

  

(4) EFSA Journal (2010) 8(1):1692, «Conclusion on the peer review 

of the pesticide risk assessment of the active substance bispyribac 

(unless otherwise stated all data evaluated refer to the variant 

bispyribac-sodium)». doi:10.2903/j.efsa.2010.1692. Tilgjengelig 

på internett: www.efsa.europa.eu 

(5) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

2019/EØS/35/18 
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godkjenning dokumenterer tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye plikter i 

forhold til pliktene i direktivene om endring av vedlegg 

I som til nå er vedtatt, eller i forordningene om 

godkjenning av aktive stoffer. 

8)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

9)  Av klarhetshensyn bør kommisjonsdirektiv 2011/22/EU 

av 3. mars 2011 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF for å oppføre bispyribac som aktivt stoff(2) 

oppheves. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet bispyribac, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle 

eksisterende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

bispyribac som aktivt stoff, innen 31. januar 2012. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1 til 4 i nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(2) EUT L 59 av 4.3.2011, s. 26. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder bispyribac som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. juli 2011, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder bispyribac som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. januar 2013, eller 

b)  dersom produktet inneholder bispyribac som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. januar 2013, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, 

avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Oppheving 

Direktiv 2011/22/EU oppheves. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. august 2011. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 27. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Bispyribac 

CAS-nr. 

125401-75-4 

CIPAC-nr. 

748 

2,6-bis(4,6-

dimetoksypyrimidin-2-

yloksy)benzosyre 

≥ 930 g/kg (kalt 

bispyribac-natrium) 

1. august 2011 31. juli 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel på ris kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

bispyribac, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen 17. juni 2011. 

I den samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstater skal be om ytterligere opplysninger med hensyn til mulig 

forurensning av grunnvannet med metabolittene M03(2), M04(3) og M10(4). 

De skal sikre at søkeren gir slike opplysninger til Kommisjonen innen 31. juli 2013. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om de aktive stoffenes identitet og spesifikasjon. 

(2) 2-hydroksy-4,6-dimetoksypyrimidin. 

(3) 2,4-dihydroksy-6-metoksypyrimidin. 

(4) natrium 2-hydroksy-6-(4-hydroksy-6-metoksypyrimidin-2-yl)oksybenzoat. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

«1 Bispyribac 

CAS-nr. 

125401-75-4 

CIPAC-nr. 

748 

2,6-bis(4,6-dimetoksypyrimidin-2-

yloksy)benzosyre 

≥ 930 g/kg (kalt 

bispyribac-natrium) 

1. august 2011 31. juli 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel på ris kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende 

rapporten om bispyribac, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt 

av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

17. juni 2011. 

I den samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot vern av grunnvannet når det aktive 

stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstater skal be om ytterligere opplys-

ninger med hensyn til mulig forurensning av grunnvannet 

med metabolittene M03(*), M04(**) og M10(***). 

De skal sikre at søkeren gir slike opplysninger til Kommi-

sjonen innen 31. juli 2013. 

(*) 2-hydroksy-4,6-dimetoksypyrimidin. 

(**) 2,4-dihydroksy-6-metoksypyrimidin. 

(***) natrium 2-hydroksy-6-(4-hydroksy-6-metoksypyrimidin-2-yl)oksybenzoat.» 

 



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/643 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 786/2011 

av 5. august 2011 

om godkjenning av det aktive stoffet 1-naftylacetamid 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 

2008/941/EF(*) 

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 og artikkel 78 nr. 2, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) få 

anvendelse på aktive stoffer som er fastslått å være 

fullstendige i henhold til artikkel 16 i kommisjons-

forordning (EF) nr. 33/2008(3) når det gjelder fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. 1-naftylace-

tamid er et aktivt stoff som er fastslått å være fullstendig 

i henhold til nevnte forordning. 

2)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1112/2002(4) og (EF) 

nr. 2229/2004(5) fastsetter nærmere regler for gjennom-

føringen av fjerde trinn i arbeidsprogrammet omhandlet 

i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF, og fastsetter en 

liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 

på eventuell oppføring i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Denne listen omfattet 1-naftylacetamid. 

3)  Melderen har i samsvar med artikkel 24e i forordning 

(EF) nr. 2229/2004 trukket sin støtte til oppføringen av 

det aktive stoffet i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

innen to måneder fra mottak av utkast til vurderings-

rapport omhandlet i artikkel 24 nr. 2 i nevnte 

forordning. Det ble derfor ved kommisjonsvedtak 

2008/941/EF av 8. desember 2008 om at visse aktive 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 203 av 6.8.2011, s. 11, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 168 av 27.6.2002, s. 14. 

(5) EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13. 

stoffer ikke oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF og godkjenninger tilbakekalles for 

plantevernmidler som inneholder disse stoffene(6) 

vedtatt at 1-naftylacetamid ikke skal oppføres i 

vedlegget. 

4)  Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») har 

i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

inngitt en ny søknad og bedt om at framgangsmåten for 

behandling av hastesaker benyttes, i samsvar med 

artikkel 14 til 19 i forordning (EF) nr. 33/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av 

rådsdirektiv 91/414/EØF med hensyn til en alminnelig 

og framskyndet framgangsmåte for vurdering av aktive 

stoffer som er del av arbeidsprogrammet nevnt i 

direktivets artikkel 8 nr. 2, men ikke er oppført i 

vedlegg I. 

5)  Søknaden ble sendt til Frankrike, som var utpekt som 

rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) 

nr. 2229/2004. Tidsfristen for den framskyndede fram-

gangsmåten er overholdt. Spesifikasjonen til det aktive 

stoffet og planlagte bruksområder er de samme som var 

gjenstand for vedtak 2008/941/EØF. Denne søknaden 

oppfyller også kravene til innhold og framgangsmåte i 

artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

6)  Frankrike har vurdert tilleggsopplysningene som er 

framlagt av søkeren, og utarbeidet en tilleggsrapport. 

12. mars 2010 sendte medlemsstaten rapporten til Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») og til Kommisjonen. 

Myndigheten har sendt tilleggsrapporten til de andre 

medlemsstatene og søkeren for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 33/2008 og på anmodning fra 

Kommisjonen framlagt sin konklusjon om 1-naftylace-

tamid for Kommisjonen 15. februar 2011(7). Utkastet til 

vurderingsrapport, tilleggsrapporten og Myndighetens 

konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og 

Kommisjonen i Den faste komité for nærings-

middelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt 17. juni 2011 

i form av Kommisjonens sammenfattende rapport om 1-

naftylacetamid.  

  

(6) EUT L 335 av 13.12.2008, s. 91. 

(7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance 1-naphthylacetamidw», EFSA Journal 2011 

9(2):2020. [58 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2020. Tilgjengelig på 

internett: www.efsa.europa.eu. 

2019/EØS/35/19 
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7)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder 1-naftylacetamid, 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er 

undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammen-

fattende rapport. 1-naftylacetamid bør derfor god-

kjennes i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009. 

8)  I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling må det imidlertid tas med visse 

vilkår og begrensninger. 

9)  Uten at det berører konklusjonen om at 1-naftylacetamid 

bør godkjennes, bør det særlig kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

10)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

11)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særskilte situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder 1-naftylacetamid. 

Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle eksisterende godkjenninger. Som unntak fra 

nevnte frist bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av hele dokumentasjonen i henhold til 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte 

bruksformål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

12)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

  

(1) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye plikter i 

forhold til pliktene i direktivene om endring av vedlegg 

I som til nå er vedtatt, eller i forordningene om 

godkjenning av aktive stoffer. 

13)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(2) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

14)  I henhold til vedtak 2008/941/EF skal 1-naftylacetamid 

ikke oppføres i vedlegget, og godkjenninger for 

plantevernmidler som inneholder stoffet, skal tilbake-

kalles innen 31. desember 2011. Linjen som gjelder  

1-naftylacetamid, må utgå fra vedlegget til nevnte 

vedtak. Vedtak 2008/941/EF bør derfor endres. 

15)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet 1-naftylacetamid, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder  

1-naftylacetamid som aktivt stoff, innen 30. juni 2012. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1 til 4 i nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009.  

  

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 
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2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder 1-naftylacetamid 

som eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som 

alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2011, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de fastslå om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder 1-naftylacetamid som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder 1-naftylacetamid som ett av 

flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, 

avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Endring av vedtak 2008/941/EF 

Linjen som omhandler 1-naftylacetamid i vedlegget til vedtak 

2008/941/EØF, utgår. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 5. august 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

1-naftylacetamid 

CAS-nr. 86-86-2 

CIPAC-nr. 282 

2-(1-naftyl)acetamid ≥ 980 g/kg 1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

1-naftylacetamid, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste komité for nærings-

middelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

a)  være særlig oppmerksomme på risikoen for brukere og arbeidere og sikre at bruks-

vilkårene omfatter bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr når dette er relevant, 

b)  være særlig oppmerksomme på vern av grunnvannet når det aktive stoffet brukes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

c)  være særlig oppmerksomme på risikoen for vannorganismer, 

d)  være særlig oppmerksomme på risikoen for planter utenfor målgruppen, 

e)  være særlig oppmerksomme på risikoen for fugler. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  risikoen for planter utenfor målgruppen, 

2)  langtidsrisiko for fugler. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten innen 31. desember 2013. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«12 1-naftylacetamid 

CAS-nr. 86-86-2 

CIPAC-nr. 282 

2-(1-naftyl)acetamid ≥ 980 g/kg 1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

1-naftylacetamid, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

a)  være særlig oppmerksomme på risikoen for brukere og arbeidere og sikre at bruks-

vilkårene omfatter bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr når dette er relevant, 

b)  være særlig oppmerksomme på vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

c)  være særlig oppmerksomme på risikoen for vannorganismer, 

d)  være særlig oppmerksomme på risikoen for planter utenfor målgruppen, 

e)  være særlig oppmerksomme på risikoen for fugler. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  risikoen for planter utenfor målgruppen, 

2)  langtidsrisiko for fugler. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten innen 31. desember 2013.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 787/2011 

av 5. august 2011 

om godkjenning av det aktive stoffet 1-naftyleddiksyre 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 

2008/941/EF(*) 

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 og artikkel 78  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) få 

anvendelse på aktive stoffer som er fastslått å være 

fullstendige i henhold til artikkel 16 i kommisjons-

forordning (EF) nr. 33/2008(3) når det gjelder fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. 1-naf-

tyleddiksyre, tidligere kalt «naftyleddiksyre», er et 

aktivt stoff som er fastslått å være fullstendig i henhold 

til nevnte forordning. 

2)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1112/2002(4) og (EF) 

nr. 2229/2004(5) fastsetter nærmere regler for gjennom-

føringen av fjerde trinn i arbeidsprogrammet omhandlet 

i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF og fastsetter en 

liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 

på eventuell oppføring i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Denne listen omfattet 1-naftyleddiksyre. 

3)  Melderen har i samsvar med artikkel 24e i forordning 

(EF) nr. 2229/2004 trukket sin støtte til oppføringen av 

det aktive stoffet i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

innen to måneder fra mottak av utkast til vurderings-

rapport omhandlet i artikkel 24 nr. 2 i nevnte 

forordning. Det ble derfor ved kommisjonsvedtak 

2008/941/EF av 8. desember 2008 om at visse aktive 

stoffer ikke oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 203 av 6.8.2011, s. 16, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 168 av 27.6.2002, s. 14. 

(5) EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13. 

91/414/EØF og godkjenninger tilbakekalles for 

plantevernmidler som inneholder disse stoffene(6) 

vedtatt at 11-naftyleddiksyre ikke skal oppføres i 

vedlegget. 

4)  Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») har 

i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

inngitt en ny søknad og bedt om at framgangsmåten for 

behandling av hastesaker benyttes, i samsvar med 

artikkel 14 til 19 i forordning (EF) nr. 33/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av 

direktiv 91/414/EØF med hensyn til en alminnelig og 

framskyndet framgangsmåte for vurdering av aktive 

stoffer som er del av arbeidsprogrammet nevnt i 

direktivets artikkel 8 nr. 2, men ikke er oppført i 

vedlegg I. 

5)  Søknaden ble sendt til Frankrike, som var utpekt som 

rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) 

nr. 2229/2004. Tidsfristen for den framskyndede fram-

gangsmåten er overholdt. Spesifikasjonen til det aktive 

stoffet og planlagte bruksområder er de samme som var 

gjenstand for vedtak 2008/941/EØF. Denne søknaden 

oppfyller også kravene til innhold og framgangsmåte i 

artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

6)  Frankrike har vurdert tilleggsopplysningene som er 

framlagt av søkeren, og utarbeidet en tilleggsrapport. 

12. mars 2010 sendte medlemsstaten rapporten til Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») og til Kommisjonen. 

Myndigheten har sendt tilleggsrapporten til de andre 

medlemsstatene og søkeren for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 33/2008 og på anmodning fra 

Kommisjonen framlagt sin konklusjon om 1-naft-

yleddiksyre for Kommisjonen 15. februar 2011(7). 

Utkastet til vurderingsrapport, tilleggsrapporten og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt  

17. juni 2011 i form av Kommisjonens sammenfattende 

rapport om 1-naftyleddiksyre.  

  

(6) EUT L 335 av 13.12.2008, s. 91. 

(7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance 1-naphthylacetic acid», EFSA Journal 2011 

9(2):2019. [54 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2019. Tilgjengelig på 

internett: www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/20 
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7)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder 1-naftyleddiksyre, 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er 

undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammen-

fattende rapport. 1-naftyleddiksyre bør derfor god-

kjennes i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009. 

8)  I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling må det imidlertid tas med visse 

vilkår og begrensninger. 

9)  Uten at det berører konklusjonen om at 1-naf-

tyleddiksyre bør godkjennes, bør det særlig kreves 

ytterligere bekreftende opplysninger. 

10)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

11)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særskilte situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder 1-naftyleddiksyre. 

Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle eksisterende godkjenninger. Som unntak fra 

nevnte frist bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av hele dokumentasjonen i henhold til 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte 

bruksformål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

12)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter med tolkningen av 

de pliktene eksisterende innehavere har med hensyn til 

tilgang til data. For å unngå ytterligere vanskeligheter er 

det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes 

plikter, særlig plikten til å kontrollere at innehaveren av 

  

(1) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

en godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye plikter i forhold til pliktene i direktivene om 

endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

13)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(2) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

14)  I henhold til vedtak 2008/941/EF skal 1-naftyleddiksyre 

ikke oppføres i vedlegget, og godkjenninger for 

plantevernmidler som inneholder stoffet, skal tilbake-

kalles innen 31. desember 2011. Linjen som gjelder  

1-naftyleddiksyre, må utgå fra vedlegget til nevnte 

vedtak. Vedtak 2008/941/EF bør derfor endres. 

15)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet 1-naftyleddiksyre, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder  

1-naftyleddiksyre som aktivt stoff, innen 30. juni 2012. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1 til 4 i nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009.  

  

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 
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2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder 1-naftyleddiksyre 

som eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som 

alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2011, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder 1-naftyleddiksyre som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder 1-naftyleddiksyre som ett av 

flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, 

avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Endring av vedtak 2008/941/EF 

Linjen som omhandler 1-naftyleddiksyre i vedlegget til vedtak 

2008/941/EØF, utgår. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 5. august 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

1-naftyleddiksyre 

CAS-nr. 86-87-3 

CIPAC-nr. 313 

1-naftyleddiksyre ≥ 980 g/kg 1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammen-

fattende rapporten om 1-naftyleddiksyre, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

a)  være særlig oppmerksomme på risikoen for brukere og arbeidere og sikre at bruks-

vilkårene omfatter bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr når dette er relevant, 

b)  være særlig oppmerksomme på forbrukernes eksponering via kosten med tanke på 

framtidige endringer av grenseverdier for restmengder, 

c)  være særlig oppmerksomme på vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

d)  være særlig oppmerksomme på risikoen for vannorganismer, 

e)  være særlig oppmerksomme på risikoen for fugler. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  nedbrytningsvei og -hastighet i jord, herunder en vurdering av potensialet for fotolyse, 

2)  langtidsrisiko for fugler. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten innen 31. desember 2013. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«13 1-naftyleddiksyre 

CAS-nr. 86-87-3 

CIPAC-nr. 313 

1-naftyleddiksyre ≥ 980 g/kg 1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene 

i den sammenfattende rapporten om 1-naftyleddiksyre, særlig til vedlegg I 

og II, ferdigstilt av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

a)  være særlig oppmerksomme på risikoen for brukere og arbeidere og 

sikre at bruksvilkårene omfatter bruk av tilstrekkelig personlig 

verneutstyr når dette er relevant, 

b)  være særlig oppmerksomme på forbrukernes eksponering via kosten 

med tanke på framtidige endringer av grenseverdier for restmengder, 

c)  være særlig oppmerksomme på vern av grunnvannet når det aktive 

stoffet anvendes i områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

d)  være særlig oppmerksomme på risikoen for vannorganismer, 

e)  være særlig oppmerksomme på risikoen for fugler. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  nedbrytningsvei og -hastighet i jord, herunder en vurdering av poten-

sialet for fotolyse, 

2)  langtidsrisiko for fugler. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlems-

statene og Myndigheten innen 31. desember 2013.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 788/2011 

av 5. august 2011 

om godkjenning av det aktive stoffet fluazifop-P 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(*) 

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 og artikkel 78  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) få 

anvendelse på aktive stoffer som er fastslått å være 

fullstendige i henhold til artikkel 16 i kommisjons-

forordning (EF) nr. 33/2008(3) når det gjelder fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. Fluazifop-P 

er et aktivt stoff som er fastslått å være fullstendig i 

henhold til nevnte forordning. 

2)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(4) og 

(EF) nr. 1490/2002(5) fastsettes nærmere regler for 

gjennomføringen av annet og tredje trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF og fastsettes en liste over aktive stoffer 

som skal vurderes med henblikk på eventuell oppføring 

i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Denne listen 

omfattet fluazifop-P. 

3)  Melderen har i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1095/2007 av 

20. september 2007 om endring av forordning (EF) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 203 av 6.8.2011, s. 21, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

nr. 1490/2002 om fastsettelse av ytterligere gjennom-

føringsregler for tredje trinn i arbeidsprogrammet 

omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF 

og forordning (EF) nr. 2229/2004 om fastsettelse av 

ytterligere gjennomføringsregler for fjerde trinn av 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF(6) trukket tilbake sin støtte til oppføringen 

av det aktive stoffet i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

innen to måneder fra forordningens ikrafttredelse. Det 

ble derfor ved kommisjonsvedtak 2008/934/EF av  

5. desember 2008 om at visse aktive stoffer ikke 

oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og 

godkjenninger tilbakekalles for plantevernmidler som 

inneholder disse stoffene(7) vedtatt at fluazifop-P ikke 

skal oppføres i vedlegget. 

4)  Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») har 

i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

inngitt en ny søknad og bedt om at framgangsmåten for 

behandling av hastesaker benyttes, i samsvar med 

artikkel 14 til 19 i forordning (EF) nr. 33/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av 

rådsdirektiv 91/414/EØF med hensyn til en alminnelig 

og framskyndet framgangsmåte for vurdering av aktive 

stoffer som er del av arbeidsprogrammet nevnt i 

direktivets artikkel 8 nr. 2, men ikke er oppført i 

vedlegg I. 

5)  Søknaden ble sendt til Frankrike, som var utpekt som 

rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) 

nr. 1490/2002. Tidsfristen for den framskyndede fram-

gangsmåten er overholdt. Spesifikasjonen til det aktive 

stoffet og planlagte bruksområder er de samme som var 

gjenstand for vedtak 2008/934/EØF. Denne søknaden 

oppfyller også kravene til innhold og framgangsmåte i 

artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

6)  Frankrike har vurdert tilleggsopplysningene som er 

framlagt av søkeren, og utarbeidet en tilleggsrapport. 

19. februar 2010 sendte medlemsstaten rapporten til 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

  

(6) EUT L 246 av 21.9.2007, s. 19. 

(7) EUT L 333 av 11.12.2008, s. 11. 
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(heretter kalt «Myndigheten») og til Kommisjonen. 

Myndigheten har sendt tilleggsrapporten til de andre 

medlemsstatene og søkeren for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 33/2008 og på anmodning fra 

Kommisjonen framlagt sin konklusjon om fluazifop-P 

for Kommisjonen 17. november 2010(1). Utkastet til 

vurderingsrapport, tilleggsrapporten og Myndighetens 

konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og 

Kommisjonen i Den faste komité for nærings-

middelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt 17. juni 2011 

i form av Kommisjonens sammenfattende rapport om 

fluazifop-P. 

7)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder fluazifop-P, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, særlig med 

hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Fluazifop-P bør derfor godkjennes i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

8)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. 

9)  Uten at det berører konklusjonen om at fluazifop-P bør 

godkjennes, bør det særlig kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

10)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

11)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av 

overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde. Medlems-

statene bør få en frist på seks måneder etter godkjennin-

gen til å gjennomgå godkjenninger av plantevernmidler 

som inneholder fluazifop-P. Medlemsstatene bør ved 

behov endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance fluazifop-P-butyl». EFSA Journal 2010;8(11):  

[24 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1905. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

Som unntak fra nevnte frist bør det gis en lengre frist for 

framlegging og vurdering av hele dokumentasjonen i 

henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 

91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel for hvert 

tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige 

prinsipper. 

12)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(2), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter med tolkningen av 

de pliktene eksisterende innehavere har med hensyn til 

tilgang til data. For å unngå ytterligere vanskeligheter er 

det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes 

plikter, særlig plikten til å kontrollere at innehaveren av 

en godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne presiseringen pålegger imidlertid 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye forpliktelser sammenlignet med direktivene som er 

vedtatt fram til nå for endring av vedlegg I. 

13)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(3) endres 

tilsvarende. 

14)  I henhold til vedtak 2008/934/EF skal fluazifop-P ikke 

oppføres i vedlegget, og godkjenninger for plantevern-

midler som inneholder stoffet, skal tilbakekalles innen 

31. desember 2011. Linjen som gjelder fluazifop-P, må 

utgå fra vedlegget til nevnte vedtak. Vedtak 

2008/934/EF bør derfor endres. 

15)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet fluazifop-P, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget.  

  

(2) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

(3) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 
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Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle 

eksisterende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

fluazifop-P som aktivt stoff, innen 30. juni 2012. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1 til 4 i nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder fluazifop-P som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2011, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de fastslå om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder fluazifop-P som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder fluazifop-P som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, 

avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Endring av vedtak 2008/934/EF 

Linjen som omhandler fluazifop-P i vedlegget til vedtak 

2008/934/EØF, utgår. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 5. august 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjennin-

gen utløper 
Særlige bestemmelser 

Fluazifop-P 

CAS-nr. 83066-88-0 

(fluazifop-P) 

CIPAC-nr. 467 

(fluazifop-P) 

(R)-2-{4-[5-

(trifluormetyl)-2-

pyridyloksy]-

fenoksy}propionsyre 

(fluazifop-P) 

≥ 900 g/kg i fluazifop-P-

butyl 

Urenheten 2-klor-5-

(trifluormetyl)pyridin må 

ikke overstige 1,5 g/kg i 

det framstilte materialet. 

1. januar 

2012 

31. 

desember 

2021 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel til frukthager (nær bakken) med én behandling i året kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om fluazifop-P, særlig til 

vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— være særlig oppmerksomme på brukersikkerheten og sikre at bruksvilkårene omfatter bruk av tilstrekkelig 

personlig verneutstyr når dette er relevant, 

— være særlig oppmerksomme på vern av overflatevann og grunnvann i sårbare områder, 

— være særlig oppmerksomme på risikoen for planter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  spesifikasjonen til det tekniske materialet som framstilles kommersielt, herunder opplysninger om 

relevansen til urenheten R154719, 

2)  likeverdigheten mellom spesifikasjonene til det tekniske materialet som framstilles kommersielt, og 

spesifikasjonene til prøvingsmaterialet som brukes i toksisitetsundersøkelser, 

3)  potensiell langtidsrisiko for planteetende pattedyr, 

4)  skjebne og atferd i miljøet for metabolittforbindelsene X(2) og IV(3), 

5)  potensiell risiko for fisk og vannlevende virvelløse dyr for metabolittforbindelse IV. 

Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten framlegge opplysningene angitt i punkt 

1) og 2) innen 30. juni 2012 og opplysningene angitt i punkt 3), 4) og 5) innen 31. desember 2013. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

(2) 5-(trifluormetyl)-2(1H)-pyridinon. 

(3) 4-{[5-(trifluormetyl)-2-pyridinyl]oksy}fenol. 
  



   

 

2
.5

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
N

r. 3
5
/6

5
7
 

 

VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

«15 Fluazifop P 

CAS-nr. 83066-88-0 

(fluazifop-P) 

CIPAC-nr. 467 

(fluazifop-P) 

(R)-2-{4-[5-

(trifluormetyl)-2-

pyridyloksy]fenoksy}-

propionsyre 

(fluazifop-P) 

≥ 900 g/kg i fluazifop P-

butyl 

Urenheten 2-klor-5-

(trifluormetyl)pyridin må 

ikke overstige 1,5 g/kg i 

det framstilte materialet. 

1. januar 

2012 

31. desember 

2021 

DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel til frukthager (nær bakken) med én behandling i året kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om fluazifop-P, 

særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— være særlig oppmerksomme på brukersikkerheten og sikre at bruksvilkårene omfatter bruk av 

tilstrekkelig personlig verneutstyr når dette er relevant, 

— være særlig oppmerksomme på vern av overflatevann og grunnvann i sårbare områder, 

— være særlig oppmerksomme på risikoen for planter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  spesifikasjonen til det tekniske materialet som framstilles kommersielt, herunder opplysninger om 

relevansen til urenheten R154719, 

2)  likeverdigheten mellom spesifikasjonene til det tekniske materialet som framstilles kommersielt, 

og spesifikasjonene til prøvingsmaterialet som brukes i toksisitetsundersøkelser, 

3)  potensiell langtidsrisiko for planteetende pattedyr, 

4)  skjebne og atferd i miljøet for metabolittforbindelsene X(*) og IV(**), 

5)  potensiell risiko for fisk og vannlevende virvelløse dyr for metabolittforbindelse IV. 

Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten framlegge opplysningene angitt i 

punkt 1) og 2) innen 30. juni 2012 og opplysningene angitt i punkt 3), 4) og 5) innen 31. desember 2013.» 

(*) 5-(trifluormetyl)-2(1H)-pyridinon. 

(**) 4-{[5-(trifluormetyl)-2-pyridinyl]oksy}fenol. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 797/2011 

av 9. august 2011 

om godkjenning av det aktive stoffet spiroksamin 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(*) 

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 og artikkel 78  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) få 

anvendelse på aktive stoffer oppført i vedlegg I til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 737/2007 av 27. juni 2007 

om fastsettelse av en framgangsmåte for fornyelse av 

oppføringen av en første gruppe av aktive stoffer i vedlegg 

I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om fastsettelse av listen 

over disse stoffene(3) når det gjelder framgangsmåten og 

vilkårene for godkjenning. Spiroksamin er oppført i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 737/2007. 

2)  Godkjenningen av spiroksamin, som fastsatt i del A i 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(4), utløper  

31. desember 2011. En melding ble i samsvar med 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 737/2007 om fornyelse 

av oppføringen av spiroksamin i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF sendt innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3)  Denne meldingen ble ved kommisjonsvedtak 

2008/656/EF av 28. juli 2008 om godtakbarheten til 

meldinger om fornyelse av oppføringen i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF av de aktive stoffene 

azimsulfuron, azoksystrobin, fluroksypyr, imazalil, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 10.8.2011, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 169 av 29.6.2007, s. 10. 

(4) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

kresoksimmetyl, proheksadion-kalsium og spiroksamin, 

og om fastsettelse av listen over berørte meldere(5) 

funnet å kunne godtas. 

4)  Melderen har innen fristen fastsatt i artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 737/2007 framlagt de nødvendige 

data i samsvar med nevnte artikkel sammen med en 

forklaring på relevansen for hver undersøkelse som er 

framlagt. 

5)  Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurde-

ringsrapport i samråd med medrapporterende medlems-

stat og framlagt den for Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

og Kommisjonen 17. september 2009. I tillegg til 

vurdering av de aktive stoffene omfatter rapporten en 

liste over de undersøkelsene rapporterende medlemsstat 

har lagt til grunn for vurderingen. 

6)  Myndigheten har formidlet vurderingsrapporten til 

melderen og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har også gjort vurderingsrapporten 

tilgjengelig for allmennheten. 

7)  Vurderingsrapporten er på anmodning fra Kommisjonen 

undersøkt av medlemsstatene og Myndigheten. 

Myndigheten framla sin konklusjon om fagfellekontrol-

len av risikovurderingen av spiroksamin(6) for Kommi-

sjonen 1. september 2010. Vurderingsrapporten og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt  

17. juni 2011 i form av Kommisjonens sammenfattende 

rapport om spiroksamin. 

8)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder spiroksamin, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, særlig med 

hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Spiroksamin bør derfor godkjennes.  

  

(5) EUT L 214 av 9.8.2008, s. 70. 

(6) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance spiroxamine.» EFSA Journal 2010; 8(9)1719 

[102 s.], doi:10.2903/j.efsa.2010 1719. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/22 
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9)  I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling må det imidlertid tas med visse 

vilkår og begrensninger som ikke er fastsatt i vedlegg I 

til direktiv 91/414/EØF. 

10)  Uten at det berører konklusjonen om at spiroksamin bør 

godkjennes, bør det særlig kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

11)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

12)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særskilte situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder spiroksamin. Med-

lemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller tilbake-

kalle godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør 

det gis en lengre frist for framlegging og vurdering av 

den ajourførte fullstendige dokumentasjonen i henhold 

til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruks-

formål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

13)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye plikter i 

forhold til pliktene i direktivene om endring av vedlegg 

I som til nå er vedtatt, eller i forordningene om 

godkjenning av aktive stoffer. 

14)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 endres tilsvarende. 

  

(1) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

15)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet spiroksamin, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle 

eksisterende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

spiroksamin som aktivt stoff, innen 30. juni 2012. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1 til 4 i nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder spiroksamin som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2011, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder spiroksamin som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder spiroksamin som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, 

avhengig av hvilken dato som kommer sist. 
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Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

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

forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 9. august 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Spiroksamin 

CAS-nr. 1181134-30-8 

CIPAC-nr. 572 

8-tert-butyl-1,4-

dioksaspiro[4.5]dekan-2-

ylmetyl(etyl)-

(propyl)amin (ISO) 

≥ 940 g/kg 

(de diastereomere 

stoffene A og B til 

sammen) 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

spiroksamin, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot: 

1)  risikoen for brukere og arbeidere og sikre at bruksvilkårene omfatter bruk av tilstrekkelig 

personlig verneutstyr, 

2)  vern av grunnvannet når det aktive stoffet brukes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold, 

3)  risikoen for vannorganismer. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om: 

a)  potensielle virkninger på arbeidere og forbrukere samt foreta en miljørisikovurdering av 

potensiell stereoselektiv nedbrytning av hver isomer i planter, dyr og miljø, 

b)  giftigheten til plantemetabolittene som dannes i fruktvekster, og potensiell hydrolyse av 

restkonsentrasjoner i fruktvekster i bearbeidede varer, 

c)  vurdering av grunnvannseksponering for metabolitten M03(2), 

d)  risikoen for vannorganismer. 

Melderen skal overfor medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten framlegge 

opplysningene angitt i bokstav a) senest to år etter at særlige retningslinjer er vedtatt, og 

opplysningene angitt i bokstav b), c) og d) innen 31. desember 2013. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

(2) M03: [(8-tert-butyl-1,4-diokaaspiro[4.5]dek-2-yl)metyl]etyl(propyl)aminoksid. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A utgår posten for spiroksamin. 

2)  I del B tilføyes følgende post: 

«7 Spiroksamin 

CAS-nr. 1181134-30-8 

CIPAC-nr. 572 

8-tert-butyl-1,4-dioksaspiro[4.5]-

dekan-2-ylmetyl(etyl)(propyl)-

amin (ISO) 

≥ 940 g/kg 

(de diastereomere stoffene A 

og B til sammen) 

1. januar 2012 31. desember 

2021 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn 

til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om spiroksamin, 

særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot: 

1)  risikoen for brukere og arbeidere og sikre at bruksvilkårene 

omfatter bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr, 

2)  vern av grunnvannet når det aktive stoffet brukes i områder med 

sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

3)  risikoen for vannorganismer. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om: 

a)  potensielle virkninger på arbeidere og forbrukere samt foreta en 

miljørisikovurdering av potensiell stereoselektiv nedbrytning av 

hver isomer i planter, dyr og miljø, 

b)  giftigheten til plantemetabolittene som dannes i fruktvekster, og 

potensiell hydrolyse av restkonsentrasjoner i fruktvekster i 

bearbeidede varer, 

c)  vurdering av grunnvannseksponering for metabolitten M03(*), 
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      d)  risikoen for vannorganismer. 

Melderen skal overfor medlemsstatene, Kommisjonen og 

Myndigheten framlegge opplysningene angitt i bokstav a) senest to år 

etter at særlige retningslinjer er vedtatt, og opplysningene angitt i 

bokstav b), c) og d) innen 31. desember 2013.» 

(*) M03: [(8-tert-butyl-1,4-diokaaspiro[4.5]dek-2-yl)metyl]etyl(propyl)aminoksid. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 798/2011 

av 9. august 2011 

om godkjenning av det aktive stoffet oksyfluorfen 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(*) 

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 og artikkel 78  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) få 

anvendelse på aktive stoffer som er fastslått å være 

fullstendige i henhold til artikkel 16 i kommisjons-

forordning (EF) nr. 33/2008(3) når det gjelder fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. Oksyfluorfen 

er et aktivt stoff som er fastslått å være fullstendig i 

henhold til nevnte forordning. 

2)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(4) og 

(EF) nr. 1490/2002(5) fastsettes nærmere regler for 

gjennomføringen av annet og tredje trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF og fastsettes en liste over aktive stoffer 

som skal vurderes med henblikk på eventuell oppføring 

i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Denne listen 

omfattet oksyfluorfen. 

3)  Melderen har i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 1095/2007 av 20. september 

2007 om endring av forordning (EF) nr. 1490/2002 om 

fastsettelse av ytterligere gjennomføringsregler for 

tredje trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 

nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF og forordning (EF)  

nr. 2229/2004 om fastsettelse av ytterligere gjennom-

føringsregler for fjerde trinn av arbeidsprogrammet 

nevnt i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF(6) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 10.8.2011, s. 9, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

(6) EUT L 246 av 21.9.2007, s. 19. 

trukket tilbake sin støtte til oppføringen av det aktive 

stoffet i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF innen  

to måneder fra forordningens ikrafttredelse. Det ble 

derfor ved kommisjonsvedtak 2008/934/EF av  

5. desember 2008 om at visse aktive stoffer ikke 

oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og 

godkjenninger tilbakekalles for plantevernmidler som 

inneholder disse stoffene(7) vedtatt at oksyfluorfen ikke 

skal oppføres i vedlegget. 

4)  Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») har 

i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

inngitt en ny søknad og bedt om at framgangsmåten for 

behandling av hastesaker benyttes, i samsvar med 

artikkel 14 til 19 i forordning (EF) nr. 33/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av 

direktiv 91/414/EØF med hensyn til en alminnelig og 

framskyndet framgangsmåte for vurdering av aktive 

stoffer som er del av arbeidsprogrammet nevnt i 

direktivets artikkel 8 nr. 2, men ikke er oppført i 

vedlegg I. 

5)  Søknaden ble sendt til Spania, som var utpekt som 

rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) 

nr. 1490/2002. Tidsfristen for den framskyndede fram-

gangsmåten er overholdt. Spesifikasjonen til det aktive 

stoffet og planlagte bruksområder er de samme som var 

gjenstand for vedtak 2008/934/EØF. Denne søknaden 

oppfyller også kravene til innhold og framgangsmåte i 

artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

6)  Spania har vurdert tilleggsdataene som er framlagt av 

søkeren, og utarbeidet en tilleggsrapport.  

13. januar 2010 sendte medlemsstaten rapporten til Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») og til Kommisjonen. 

Myndigheten har sendt tilleggsrapporten til de andre 

medlemsstatene og søkeren for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 33/2008 og på anmodning fra 

Kommisjonen framlagt sin konklusjon om oksyfluorfen 

for Kommisjonen 23. november 2010(8). Utkastet til 

vurderingsrapport, tilleggsrapporten og Myndighetens 

konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og 

  

(7) EUT L 333 av 11.12.2008, s. 11. 

(8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance oxyfluorfen». EFSA Journal 2010 8(11):1906.  

[78 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1906. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/23 
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Kommisjonen i Den faste komité for nærings-

middelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt 17. juni 2011 

i form av Kommisjonens sammenfattende rapport om 

oksyfluorfen. 

7)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder oksyfluorfen, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, særlig med 

hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Oksyfluorfen bør derfor godkjennes i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

8)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. 

9)  Uten at det berører konklusjonen om at oksyfluorfen bør 

godkjennes, bør det særlig kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

10)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

11)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særskilte situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder oksyfluorfen. Med-

lemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller tilbake-

kalle eksisterende godkjenninger. Som unntak fra 

nevnte frist bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av hele dokumentasjonen i henhold til 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruks-

formål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

12)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

  

(1) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye plikter i 

forhold til pliktene i direktivene om endring av vedlegg 

I som til nå er vedtatt, eller i forordningene om god-

kjenning av aktive stoffer. I samsvar med artikkel 13 

nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/ 

2011(2) endres tilsvarende. 

13)  I henhold til vedtak 2008/934/EF skal oksyfluorfen ikke 

oppføres i vedlegget, og godkjenninger for plantevern-

midler som inneholder stoffet, skal tilbakekalles innen 

31. desember 2011. Linjen som gjelder oksyfluorfen, 

må utgå fra vedlegget til nevnte vedtak. Vedtak 

2008/934/EF bør derfor endres. 

14)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet oksyfluorfen, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

oksyfluorfen som aktivt stoff, innen 30. juni 2012. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1 til 4 i nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009.  

  

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 
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2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder oksyfluorfen som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2011, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder oksyfluorfen som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder oksyfluorfen som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, 

avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Endring av vedtak 2008/934/EF 

Linjen som omhandler oksyfluorfen i vedlegget til vedtak 

2008/934/EØF, utgår. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 9. august 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Oksyfluorfen 

CAS-nr. 42874-03-3 

CIPAC-nr. 538 

2-klor-α,α,α-trifluor-p-tolyl 

3-etoksy-4-nitrofenyleter 

≥ 970 g/kg 

Urenheter: 

N,N-dimetylnitrosamin: 

høyst 50 μg/kg 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel til båndsprøyting nær bakken fra høst til tidlig vår kan 

tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om oksyfluorfen, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

a)  være særlig oppmerksomme på brukersikkerheten og sikre at bruksvilkårene 

foreskriver bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr når dette er relevant, 

b)  være særlig oppmerksomme på risikoen for vannorganismer, meitemarketende 

pattedyr, jordlevende makroorganismer, leddyr utenfor målgruppen og planter 

utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  spesifikasjonen av det tekniske materialet, slik det framstilles kommersielt, 

herunder opplysninger om relevansen til urenhetene, 

2)  likeverdigheten mellom spesifikasjonene til det tekniske materialet som framstilles 

kommersielt, og spesifikasjonene til prøvingsmaterialet som brukes i 

toksisitetsundersøkelser, 

3)  den potensielle risikoen som det aktive stoffet og metabolittene RH-45469(2), MW 

306(3), MW 347(4) og MW 274(5) samt den uidentifiserte metabolitten Deg 27 kan 

utgjøre for vannorganismer, 

4)  den potensielle risikoen som følge av bioakkumulering i den akvatiske 

næringskjeden, herunder for organismer som lever i sedimenter, 

5)  eksponeringsdata for båndsprøyting som egner seg til bruk som verdier for 

spredningsbegrensing. 

Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten framlegge 

opplysningene angitt i punkt 1) og 2) innen 30. juni 2012 og opplysningene angitt i 

punkt 3) til 5) innen 31. desember 2013. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

(2) 5-[2-klor-4-(triflurometyl)fenoksy]-2-[(metoksymetyl)amino]fenol. 

(3) 3-klor-4-[3-(etenyloksy)-4-hydroksyfenoksy]benzosyre. 

(4) 2-klor-1-(3-metoksy-4-nitrofenoksy)-4-(trifluormetyl)benzen. 

(5) 4-(3-etoksy-4-hydroksyfenoksy)benzosyre. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

«11 Oksyfluorfen 

CAS-nr. 42874-03-3 

CIPAC-nr. 538 

2-klor-α,α,α-trifluor-p-tolyl 3-

etoksy-4-nitrofenyleter 

≥ 970 g/kg 

Urenheter: 

N,N-dimetylnitrosamin: høyst 

50 μg/kg 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel til båndsprøyting nær bakken 

fra høst til tidlig vår kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende 

rapporten om oksyfluorfen, særlig til vedlegg I og II, 

ferdigstilt av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

a)  være særlig oppmerksomme på brukersikkerheten og 

sikre at bruksvilkårene foreskriver bruk av tilstrekkelig 

personlig verneutstyr når dette er relevant, 

b)  være særlig oppmerksomme på risikoen for 

vannorganismer, meitemarketende pattedyr, jordlevende 

makroorganismer, leddyr utenfor målgruppen og planter 

utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  spesifikasjonen av det tekniske materialet, slik det 

framstilles kommersielt, herunder opplysninger om 

relevansen til urenhetene, 

2)  likeverdigheten mellom spesifikasjonene til det tekniske 

materialet som framstilles kommersielt, og spesifi-

kasjonene til prøvingsmaterialet som brukes i toksisitets-

undersøkelser, 
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      3)  den potensielle risikoen som det aktive stoffet og 

metabolittene RH-45469(*), MW 306(**), MW 

347(***) og MW 274(****) samt den uidentifiserte 

metabolitten Deg 27 kan utgjøre for vannorganismer, 

4)  den potensielle risikoen som følge av bioakkumulering i 

den akvatiske næringskjeden, herunder for organismer 

som lever i sedimenter, 

5)  eksponeringsdata for båndsprøyting som egner seg til 

bruk som verdier for spredningsbegrensing. 

Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten framlegge opplysningene angitt i punkt 1) og 

2) innen 30. juni 2012 og opplysningene angitt i punkt 3) til 

5) innen 31. desember 2013.» 

(*) 5-[2-klor-4-(triflurometyl)fenoksy]-2-[(metoksymetyl)amino]fenol. 

(**) 3-klor-4-[3-(etenyloksy)-4-hydroksyfenoksy]benzosyre. 

(***) 2-klor-1-(3-metoksy-4-nitrofenoksy)-4-(trifluormetyl)benzen. 

(****) 4-(3-etoksy-4-hydroksyfenoksy)benzosyre. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 800/2011 

av 9. august 2011 

om godkjenning av det aktive stoffet teflutrin 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(*) 

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 og artikkel 78  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) få 

anvendelse på aktive stoffer som er fastslått å være 

fullstendige i henhold til artikkel 16 i kommisjons-

forordning (EF) nr. 33/2008(3) når det gjelder fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. Teflutrin er 

et aktivt stoff som er fastslått å være fullstendig i 

henhold til nevnte forordning. 

2)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(4) og 

(EF) nr. 1490/2002(5) fastsettes nærmere regler for 

gjennomføringen av annet og tredje trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF og fastsettes en liste over aktive stoffer 

som skal vurderes med henblikk på eventuell oppføring 

i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Denne listen 

omfattet teflutrin. 

3)  Melderen har i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 1095/2007 av 20. september 2007 

om endring av forordning (EF) nr. 1490/2002 om 

fastsettelse av ytterligere gjennomføringsregler for tredje 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i 

rådsdirektiv 91/414/EØF og forordning (EF) nr. 2229/2004 

om fastsettelse av ytterligere gjennomføringsregler for 

fjerde trinn av arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 8 nr. 2 i 

rådsdirektiv 91/414/EØF(6) trukket tilbake sin støtte til 

oppføringen av det aktive stoffet i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF innen to måneder fra forordningens 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 10.8.2011,  

s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

(6) EUT L 246 av 21.9.2007, s. 19. 

ikrafttredelse. Det ble derfor ved kommisjonsvedtak 

2008/934/EF av 5. desember 2008 om at visse aktive 

stoffer ikke oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF og godkjenninger tilbakekalles for 

plantevernmidler som inneholder disse stoffene(7) 

vedtatt at teflutrin ikke skal oppføres i vedlegget. 

4)  Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») har 

i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

inngitt en ny søknad og bedt om at framgangsmåten for 

behandling av hastesaker benyttes, i samsvar med 

artikkel 14 til 19 i forordning (EF) nr. 33/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av 

direktiv 91/414/EØF med hensyn til en alminnelig og 

framskyndet framgangsmåte for vurdering av aktive 

stoffer som er del av arbeidsprogrammet nevnt i 

direktivets artikkel 8 nr. 2, men ikke er oppført i 

vedlegg I. 

5)  Søknaden ble sendt til Tyskland, som var utpekt som 

rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) 

nr. 1490/2002. Tidsfristen for den framskyndede fram-

gangsmåten er overholdt. Spesifikasjonen til det aktive 

stoffet og planlagte bruksområder er de samme som var 

gjenstand for vedtak 2008/934/EØF. Denne søknaden 

oppfyller også kravene til innhold og framgangsmåte i 

artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

6)  Tyskland har vurdert tilleggsdataene som er framlagt  

av søkeren, og utarbeidet en tilleggsrapport.  

9. desember 2009 sendte medlemsstaten rapporten til 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») og til Kommisjonen. 

Myndigheten har sendt tilleggsrapporten til de andre 

medlemsstatene og søkeren for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 33/2008 og på anmodning fra 

Kommisjonen framlagt sin konklusjon om teflutrin for 

Kommisjonen 20. august 2010(8). Utkastet til vurde-

ringsrapport, tilleggsrapporten og Myndighetens 

konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og 

Kommisjonen i Den faste komité for nærings-

middelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt 17. juni 2011 

i form av Kommisjonens sammenfattende rapport om 

teflutrin.  

  

(7) EUT L 333 av 11.12.2008, s. 11. 

(8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance tefluthrin». EFSA Journal (2010), 8(5), s. 1592. 

[67 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1592. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/24 
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7)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder teflutrin, generelt kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, særlig med 

hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Teflutrin bør derfor godkjennes i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

8)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. 

9)  Uten at det berører konklusjonen om at teflutrin bør 

godkjennes, bør det særlig kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

10)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

11)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særskilte situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder teflutrin. Medlems-

statene bør ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle 

eksisterende godkjenninger i samsvar med bestemmel-

sene i direktiv 91/414/EØF. Som unntak fra nevnte frist 

bør det gis en lengre frist for framlegging og vurdering 

av hele dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik 

det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert 

plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruksformål i 

samsvar med enhetlige prinsipper. 

12)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

  

(1) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye plikter i 

forhold til pliktene i direktivene om endring av vedlegg 

I som til nå er vedtatt, eller i forordningene om 

godkjenning av aktive stoffer. 

13)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(2) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

14)  I henhold til vedtak 2008/934/EF skal teflutrin ikke 

oppføres i vedlegget, og godkjenninger for plantevern-

midler som inneholder stoffet, skal tilbakekalles innen 

31. desember 2011. Linjen som gjelder teflutrin, må 

utgå fra vedlegget til nevnte vedtak. Vedtak 

2008/934/EF bør derfor endres. 

15)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet teflutrin, som oppført i vedlegg I, godkjennes 

på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

teflutrin som aktivt stoff, innen 30. juni 2012. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1 til 4 i nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder teflutrin som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2011, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

  

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 
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artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder teflutrin som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder teflutrin som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, 

avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Endring av vedtak 2008/934/EF 

Linjen som omhandler teflutrin i vedlegget til vedtak 

2008/934/EØF, utgår. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 9. august 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vilkår for godkjenning som aktivt stoff i henhold til forordning (EØF) nr. 1107/2009: 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Teflutrin 

CAS-nr.: 79538-32-2 

CIPAC-nr.: 451 

2,3,5,6-tetrafluor-4-

metylbenzyl-(1RS, 3RS)-3-[(Z)-

2-klor-3,3,3-trifluorprop-1-

enyl]-2,2-dimetylsyklopropan-

karboksylat 

Teflutrin er en 1:1-blanding av 

enantiomerene Z-(1R, 3R) og 

Z-(1S, 3S) 

≥ 920 g/kg 

Heksaklor-

benzen: 

høyst 

1 mg/kg 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

Frøbeising skal bare utføres i profesjonelle frøbehandlingsanlegg. Disse anleggene skal bruke 

de beste tilgjengelige teknikker for å utelukke utslipp av støvskyer under lagring, transport og 

bruk. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

teflutrin, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

— brukernes og arbeidernes sikkerhet; bruksvilkårene skal foreskrive bruk av relevant 

personlig verneutstyr samt åndedrettsvern, 

— risikoen for fugler og pattedyr. Det bør treffes risikoreduserende tiltak for å sikre høy grad 

av jordgjennomtrengning og unngå tap, 

— sikre at etiketten til behandlede frø har med en angivelse av at frøene er behandlet med 

teflutrin, og gjør rede for risikoreduserende tiltak som er fastsatt i godkjenningen. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  spesifikasjonen av det tekniske materialet slik det framstilles kommersielt, 

2)  en validert analysemetode for vann, 

3)  mulig miljøinnvirkning av isomerenes preferansenedbrytning/-omdanning av isomerene og 

et overslag over den relative giftigheten samt risikovurdering for arbeiderne. 

Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten framlegge opplysningene 

angitt i punkt 1) innen 30. juni 2012, opplysningene angitt i punkt 2 innen 31. desember 2012 

og opplysningene angitt i punkt 3) to år etter at det er vedtatt særskilte retningslinjer for 

vurdering av isomerblandingen. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

«10 Teflutrin 

CAS-nr.: 79538-32-2 

CIPAC-nr.: 451 

2,3,5,6-tetrafluor-4-metylbenzyl-

(1RS, 3RS)-3-[(Z)-2-klor-3,3,3-

trifluorprop-1-enyl]-2,2-

dimetylsyklopropankarboksylat 

Teflutrin er en 1:1-blanding av 

enantiomerene Z-(1R, 3R) og Z-

(1S, 3S). 

≥ 920 g/kg 

Heksaklorbenzen: 

høyst 1 mg/kg 

1. januar 2012 31. desember 

2021 

DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

Frøbeising skal bare utføres i profesjonelle frøbehandlingsanlegg. Disse anleggene 

skal bruke de beste tilgjengelige teknikker for å utelukke utslipp av støvskyer under 

lagring, transport og bruk. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om teflutrin, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot 

— brukernes og arbeidernes sikkerhet; bruksvilkårene skal foreskrive bruk av 

relevant personlig verneutstyr samt åndedrettsvern, 

— risikoen for fugler og pattedyr. Det bør treffes risikoreduserende tiltak for å 

sikre høy grad av jordgjennomtrengning og unngå tap, 

— sikre at etiketten til behandlede frø har med en angivelse av at frøene er 

behandlet med teflutrin, og gjør rede for risikoreduserende tiltak som er fastsatt 

i godkjenningen. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  spesifikasjonen av det tekniske materialet slik det framstilles kommersielt, 

2)  en validert analysemetode for vann, 

3)  mulig miljøinnvirkning av isomerenes preferansenedbrytning/-omdanning av 

isomerene og et overslag over den relative giftigheten samt risikovurdering for 

arbeiderne. 

Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten framlegge 

opplysningene angitt i punkt 1) innen 30. juni 2012, opplysningene angitt i punkt  

2 innen 31. desember 2012 og opplysningene angitt i punkt 3) to år etter at det er 

vedtatt særskilte retningslinjer for vurdering av isomerblandingen.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 806/2011 

av 10. august 2011 

om godkjenning av det aktive stoffet flukinkonazol 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(*) 

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 og artikkel 78  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) få 

anvendelse på aktive stoffer som er fastslått å være 

fullstendige i henhold til artikkel 16 i kommisjons-

forordning (EF) nr. 33/2008(3) når det gjelder fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. Flu-

kinkonazol er et aktivt stoff som er fastslått å være 

fullstendig i henhold til nevnte forordning. 

2)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(4) og 

(EF) nr. 1490/2002(5) fastsettes nærmere regler for 

gjennomføringen av annet og tredje trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF og fastsettes en liste over aktive stoffer 

som skal vurderes med henblikk på eventuell oppføring 

i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Denne listen 

omfattet flukinkonazol. 

3)  Melderen har i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1095/2007 av 

20. september 2007 om endring av forordning (EF)  

nr. 1490/2002 om fastsettelse av ytterligere gjennom-

føringsregler for tredje trinn i arbeidsprogrammet 

omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF 

og forordning (EF) nr. 2229/2004 om fastsettelse av 

ytterligere gjennomføringsregler for fjerde trinn av 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 206 av 11.8.2011,  

s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

91/414/EØF(6) trukket tilbake sin støtte til oppføringen 

av det aktive stoffet i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

innen to måneder fra forordningens ikrafttredelse. Det 

ble derfor ved kommisjonsvedtak 2008/934/EF av  

5. desember 2008 om at visse aktive stoffer ikke 

oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og 

godkjenninger tilbakekalles for plantevernmidler som 

inneholder disse stoffene(7) vedtatt at flukinkonazol 

ikke skal oppføres i vedlegget. 

4)  Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») har 

i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

inngitt en ny søknad og bedt om at framgangsmåten for 

behandling av hastesaker benyttes, i samsvar med 

artikkel 14 til 19 i forordning (EF) nr. 33/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av 

direktiv 91/414/EØF med hensyn til en alminnelig og 

framskyndet framgangsmåte for vurdering av aktive 

stoffer som er del av arbeidsprogrammet nevnt i 

direktivets artikkel 8 nr. 2, men ikke er oppført i 

vedlegg I. 

5)  Søknaden ble sendt til Irland, som var utpekt som 

rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) 

nr. 1490/2002. Tidsfristen for den framskyndede fram-

gangsmåten er overholdt. Spesifikasjonen til det aktive 

stoffet og planlagte bruksområder er de samme som var 

gjenstand for vedtak 2008/934/EØF. Denne søknaden 

oppfyller også kravene til innhold og framgangsmåte i 

artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

6)  Irland har vurdert tilleggsopplysningene som er framlagt 

av søkeren, og utarbeidet en tilleggsrapport.  

13. april 2010 sendte medlemsstaten rapporten til Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») og til Kommisjonen. 

Myndigheten har sendt tilleggsrapporten til de andre 

medlemsstatene og søkeren for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 33/2008 og på anmodning fra 

Kommisjonen framlagt sin konklusjon om flu-

kinkonazol for Kommisjonen 25. februar 2011(8). 

Utkastet til vurderingsrapport, tilleggsrapporten og 

  

(6) EUT L 246 av 21.9.2007, s. 19. 

(7) EUT L 333 av 11.12.2008, s. 11. 

(8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance fluquinconazole». EFSA Journal 2011 

9(5):2096. [112 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2096. Tilgjengelig på 

internett: www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/25 
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Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt  

17. juni 2011 i form av Kommisjonens sammenfattende 

rapport om flukinkonazol. 

7)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder flukinkonazol, 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er 

undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammen-

fattende rapport. Flukinkonazol bør derfor godkjennes i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009. 

8)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. 

9)  Uten at det berører konklusjonen om at flukinkonazol 

bør godkjennes, bør det særlig kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

10)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

11)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av 

overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde. Medlems-

statene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder flukinkonazol. Med-

lemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle eksisterende godkjenninger. Som unntak fra 

nevnte frist bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av hele dokumentasjonen i henhold til 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte 

bruksformål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

12)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

  

(1) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye plikter i 

forhold til pliktene i direktivene om endring av vedlegg 

I som til nå er vedtatt, eller i forordningene om 

godkjenning av aktive stoffer. 

13)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) endres 

tilsvarende. 

14)  I henhold til vedtak 2008/934/EF skal flukinkonazol 

ikke oppføres i vedlegget, og godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder stoffet, skal tilbake-

kalles innen 31. desember 2011. Linjen som gjelder 

flukinkonazol, må utgå fra vedlegget til nevnte vedtak. 

Vedtak 2008/934/EF bør derfor endres. 

15)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet flukinkonazol, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

flukinkonazol som aktivt stoff, innen 30. juni 2012. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1 til 4 i nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009.  

  

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 
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2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder flukinkonazol som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2011, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder flukinkonazol som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder flukinkonazol som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, 

avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Endring av vedtak 2008/934/EF 

Linjen som omhandler flukinkonazol i vedlegget til vedtak 

2008/934/EØF, utgår. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. august 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Flukinkonazol 

CAS-nr. 136426-54-5 

CIPAC-nr. 474 

3-(2,4-diklorfenyl)-6-

fluor-2-(1H-1,2,4-triazol-

1-yl)kinazolin-4(3H)-on 

≥ 955 g/kg 1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende 

rapporten om flukinkonazol, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

a)  være særlig oppmerksomme på risikoen for brukere og arbeidere og sikre at 

bruksvilkårene omfatter bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr når dette er relevant, 

b)  være særlig oppmerksomme på forbrukernes eksponering gjennom kosten for rester av 

metabolitter av triazolderivater (TDM-er), 

c)  være særlig oppmerksomme på risikoen for fugler og pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  rester av metabolitter av triazolderivater (TDM-er) i hovedvekster, rotasjonsvekster og 

produkter av animalsk opprinnelse, 

2)  i hvilken grad potensielle rester av metabolitten dion i rotasjonsvekster bidrar til 

forbrukerens samlede eksponering, 

3)  akutt risiko for insektetende pattedyr, 

4)  langtidsrisiko for insektetende og planteetende fugler og pattedyr, 

5)  risiko for pattedyr som eter meitemark, 

6)  risikoen for hormonherming hos vannorganismer (livssyklusstudier hos fisk). 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten innen 31. desember 2013. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«14 Flukinkonazol 

CAS-nr. 136426-54-5 

CIPAC-nr. 474 

3-(2,4-diklorfenyl)-6-fluor-2-

(1H-1,2,4-triazol-1-

yl)kinazolin-4(3H)-on 

≥ 955 g/kg 1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om flukinkonazol, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt 

av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

a)  være særlig oppmerksomme på risikoen for brukere og arbeidere og sikre at 

bruksvilkårene omfatter bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr når dette 

er relevant, 

b)  være særlig oppmerksomme på forbrukernes eksponering gjennom kosten 

for rester av metabolitter av triazolderivater (TDM-er), 

c)  være særlig oppmerksomme på risikoen for fugler og pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  rester av metabolitter av triazolderivater (TDM-er) i hovedvekster, 

rotasjonsvekster og produkter av animalsk opprinnelse, 

2)  i hvilken grad potensielle rester av metabolitten dion i rotasjonsvekster 

bidrar til forbrukerens samlede eksponering, 

3)  akutt risiko for insektetende pattedyr, 

4)  langtidsrisiko for insektetende og planteetende fugler og pattedyr, 

5)  risiko for pattedyr som eter meitemark, 

6)  risikoen for hormonherming hos vannorganismer (livssyklusstudier hos 

fisk). 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten innen 31. desember 2013.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 807/2011 

av 10. august 2011 

om godkjenning av det aktive stoffet triazoksid 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(*) 

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 og 

artikkel 78 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) få 

anvendelse på aktive stoffer som er fastslått å være 

fullstendige i henhold til artikkel 16 i kommisjonsfor-

ordning (EF) nr. 33/2008(3) når det gjelder fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. Triazoksid 

er et aktivt stoff som er fastslått å være fullstendig i 

henhold til nevnte forordning. 

2)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(4) og (EF) 

nr. 1490/2002(5) fastsetter nærmere regler for 

gjennomføringen av tredje trinn i arbeidsprogrammet 

omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF og 

fastsetter en liste over aktive stoffer som skal vurderes 

med henblikk på eventuell oppføring i vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF. Denne listen omfattet triazoksid. 

Det er ved kommisjonsvedtak 2009/860/EF(6) besluttet 

ikke å oppføre triazoksid i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. 

3)  Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») 

har i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF inngitt en ny søknad og bedt om at 

framgangsmåten for behandling av hastesaker 

benyttes, i samsvar med artikkel 14 til 19 i forordning 

(EF) nr. 33/2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføringen av direktiv 91/414/EØF med hensyn 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 206 av 11.8.2011,  

s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

(6) EUT L 314 av 1.12.2009, s. 81. 

til en alminnelig og framskyndet framgangsmåte for 

vurdering av aktive stoffer som er del av arbeids-

programmet nevnt i direktivets artikkel 8 nr. 2, men 

ikke er oppført i vedlegg I. 

4)  Søknaden ble sendt til Det forente kongerike, som var 

utpekt som rapporterende medlemsstat ved forordning 

(EF) nr. 1490/2002. Tidsfristen for den framskyndede 

framgangsmåten er overholdt. Spesifikasjonen til det 

aktive stoffet og planlagte bruksområder er de samme 

som var gjenstand for vedtak 2009/860/EØF. Denne 

søknaden oppfyller også kravene til innhold og fram-

gangsmåte i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

5)  Det forente kongerike har vurdert tilleggsdataene som 

er framlagt av søkeren, og utarbeidet en tilleggs-

rapport. 10. juni 2010 sendte medlemsstaten rapporten 

til Den europeiske myndighet for næringsmiddel-

trygghet (heretter kalt «Myndigheten») og til Kommi-

sjonen. 

6)  Myndigheten har sendt tilleggsrapporten til de andre 

medlemsstatene og søkeren for kommentarer og over-

sendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Medlemsstaten og Myndigheten har i samsvar med 

artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 33/2008 og på 

anmodning fra Kommisjonen foretatt en fagfellevur-

dering av tilleggsrapporten. Myndigheten har framlagt 

sin konklusjon om triazoksid for Kommisjonen  

15. februar 2011(7). Utkastet til vurderingsrapport, til-

leggsrapporten og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen og ferdigstilt 17. juni 2011 i form av 

Kommisjonens sammenfattende rapport om triazoksid. 

7)  Tilleggsrapporten fra rapporterende medlemsstat og 

Myndighetens nye konklusjon dreier seg først og 

fremst om betenkelighetene som førte til at stoffet ikke 

ble oppført. Disse betenkelighetene dreide seg særlig 

om at det ikke var mulig å utføre pålitelige risikovur-

deringer for forbrukeren, siden det manglet data til å 

fastslå arten av rester i planteprodukter og mulig 

overføring av rester til animalske produkter.  

  

(7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 

of the active substance triazoxide». EFSA Journal 2011;9(3):  

[86 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2018. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

2019/EØS/35/26 
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8)  De nye opplysningene som søkeren har framlagt, viser 

at forbrukernes eksponering kan anses som akseptabel. 

9)  Tilleggsopplysningene som søkeren har oppgitt, gjør 

det derfor mulig å utelukke de konkrete beten-

kelighetene som førte til at stoffet ikke ble oppført. Det 

har ikke oppstått andre uavklarte vitenskapelige 

spørsmål. 

10)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder triazoksid, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, særlig 

med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Triazoksid bør derfor godkjennes i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

11)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. 

12)  Uten at det berører konklusjonen om at triazoksid  

bør godkjennes, bør det særlig kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

13)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsfor-

ordning med hensyn til listen over godkjente aktive 

stoffer(1) bør i samsvar med artikkel 13 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 endres tilsvarende. 

14)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet triazoksid, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. oktober 2011. 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlems-

stater. 

Utferdiget i Brussel 10. august 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Triazoksid 

CAS-nr. 72459-58-6 

CIPAC-nr. 729 

7-klor-3-imidazol-1-yl-

1,2,4-benzotriazin-1-

oksid 

≥ 970 g/kg 

Urenheter: 

Toluen: høyst 3 g/kg 

1. oktober 2011 30. september 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel ved frøbehandling kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om triazoksid, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

a)  være særlig oppmerksomme på vern av brukere og arbeidere og sikre at 

bruksvilkårene omfatter bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr når dette er 

relevant, 

b)  være særlig oppmerksomme på risikoen for frøetende fugler og sikre at 

godkjenningsvilkårene omfatter risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal innen 30. september 2013 framlegge bekreftende opplysninger om 

langtidsrisikoen for frøetende pattedyr for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nr. 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«17 Triazoksid 

CAS-nr. 72459-58-6 

CIPAC-nr. 729 

7-klor-3-imidazol-1-yl-

1,2,4-benzotriazin-1-

oksid 

≥ 970 g/kg 

Urenheter: 

Toluen: høyst 3 g/kg 

1. oktober 2011 30. september 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel ved frøbehandling kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om triazoksid, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

a)  være særlig oppmerksomme på vern av brukere og arbeidere og sikre at 

bruksvilkårene omfatter bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr når dette er 

relevant, 

b)  være særlig oppmerksomme på risikoen for frøetende fugler og sikre at 

godkjenningsvilkårene omfatter risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal innen 30. september 2013 framlegge bekreftende opplysninger om 

langtidsrisikoen for frøetende pattedyr for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 810/2011 

av 11. august 2011 

om godkjenning av det aktive stoffet kresoksimmetyl 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(*) 

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 og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) få 

anvendelse på aktive stoffer oppført i vedlegg I til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 737/2007 av  

27. juni 2007 om fastsettelse av en framgangsmåte for 

fornyelse av oppføringen av en første gruppe av aktive 

stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om 

fastsettelse av listen over disse stoffene(3) når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. 

Kresoksimmetyl er oppført i vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 737/2007. 

2)  Godkjenningen av kresoksimmetyl, som fastsatt i del 

A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsfor-

ordning med hensyn til listen over godkjente aktive 

stoffer(4), utløper 31. desember 2011. En melding ble i 

samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 737/2007 

om fornyelse av oppføringen av kresoksimmetyl i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF sendt innen fristen 

fastsatt i nevnte artikkel. 

3)  Denne meldingen ble ved kommisjonsvedtak 

2008/656/EF av 28. juli 2008 om godtakbarheten til 

meldinger om fornyelse av oppføringen i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF av de aktive stoffene azim-

sulfuron, azoksystrobin, fluroksypyr, imazalil, kres-

oksimmetyl, proheksadion og spiroksamin, og om 

fastsettelse av listen over berørte meldere(5) funnet å 

kunne godtas. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 207 av 12.8.2011,  

s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 169 av 29.6.2007, s. 10. 

(4) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(5) EUT L 214 av 9.8.2008, s. 70. 

4)  Melderen har innen fristen fastsatt i artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 737/2007 framlagt de nødvendige 

data i samsvar med nevnte artikkel sammen med en 

forklaring på relevansen for hver undersøkelse som er 

framlagt. 

5)  Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurde-

ringsrapport i samråd med medrapporterende med-

lemsstat og framlagt den for Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten») og Kommisjonen. I tillegg til 

vurdering av de aktive stoffene omfatter rapporten en 

liste over de undersøkelsene rapporterende medlems-

stat har lagt til grunn for vurderingen. 

6)  Myndigheten har formidlet vurderingsrapporten til 

melderen og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har også gjort vurderingsrapporten 

tilgjengelig for allmennheten. 

7)  Vurderingsrapporten er på anmodning fra Kommi-

sjonen undersøkt av medlemsstatene og Myndigheten. 

Myndigheten framla sin konklusjon om fag-

fellekontrollen av risikovurderingen av kresoksim-

metyl(6) for Kommisjonen. Vurderingsrapporten og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt  

17. juni 2011 i form av Kommisjonens sammen-

fattende rapport om kresoksimmetyl. 

8)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder kresoksimmetyl, 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er 

undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammen-

fattende rapport. Kresoksimmetyl bør derfor 

godkjennes. 

9)  I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling må det imidlertid tas med 

visse vilkår og begrensninger som ikke er fastsatt i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF.  

  

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 

of the active substance kresoxim-methyl». EFSA Journal 2010 

8(11):1891. [88 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1891. Tilgjengelig på 

internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

2019/EØS/35/27 
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10)  Uten at det berører konklusjonen om at kresoksim-

metyl bør godkjennes, bør det særlig kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

11)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

12)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særskilte situasjonen som 

følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende 

gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder 

etter godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder kresoksimmetyl. 

Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne 

fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av den ajourførte fullstendige dokumenta-

sjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i 

direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel for 

hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige 

prinsipper. 

13)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumenta-

sjon som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte 

direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke 

medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

plikter i forhold til pliktene i direktivene om endring 

av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i forordningene 

om godkjenning av aktive stoffer. 

14)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 endres tilsvarende. 

15)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

  

(1) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet kresoksimmetyl, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

kresoksimmetyl som aktivt stoff, innen 30. juni 2012. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II 

til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1 til 4 i nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder kresoksimmetyl 

som eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som 

alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2011, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag 

av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til 

direktiv 91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i 

kolonnen med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne 

forordning. På grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre 

om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder kresoksimmetyl som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder kresoksimmetyl som ett av 

flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen 

datoen som er fastsatt for en slik endring eller tilbake-

kalling i den eller de respektive rettsaktene der det eller de 

relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 
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Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

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

forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 11. august 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vilkår for godkjenning som aktivt stoff i henhold til forordning (EØF) nr. 1107/2009: 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Kresoksimmetyl 

CAS-nr. 143 390-89-0 

CIPAC-nr. 568 

metyl-(E)-metoksyimino[a-(o-

tolyloksy)-o-tolyl]acetat 

≥ 910 g/kg 

Metanol: høyst 5 g/kg 

Metylklorid: høyst 1 g/kg 

Toluen: høyst 1 g/kg 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn 

til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om kresoksim-

metyl, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Medlemsstatene skal være særlig oppmerksomme på vern av 

grunnvann under sårbare forhold; bruksvilkårene skal eventuelt 

omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

grunnvannets eksponeringsrisiko, særlig om 

— lysimeterundersøkelsen til støtte for påstanden om at to 

uidentifiserte observerte høydepunkter ikke samsvarer med 

metabolitter som hver for seg overskrider utløserverdien på 

0,1 μg/l, 

— gjenfinningen av metabolitten BF 490-5 for å bekrefte dens 

fravær i lysimetersigevannet på nivåer over 0,1 μg/l, 

— grunnvannets eksponeringsrisikovurdering for sen bruk på epler, 

pærer og druer. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for medlemsstatene, 

Kommisjonen og Myndigheten innen 31. desember 2013. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A utgår posten for kresoksimmetyl. 

2)  I del B tilføyes følgende post: 

Nr. 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«8 Kresoksimmetyl 

CAS-nr. 143 390-89-0 

CIPAC-nr. 568 

metyl-(E)-metoksyimino[a-

(o-tolyloksy)-o-tolyl]acetat 

≥ 910 g/kg 

Metanol: høyst 5 g/kg 

Metylklorid: høyst 1 g/kg 

Toluen: høyst 1 g/kg 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn 

til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om kresok-

simmetyl, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Medlemsstatene skal være særlig oppmerksomme på vern av 

grunnvann under sårbare forhold; bruksvilkårene skal eventuelt 

omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

grunnvannets eksponeringsrisiko, særlig om 

— lysimeterundersøkelsen til støtte for påstanden om at to uidentifi-

serte observerte høydepunkter ikke samsvarer med metabolitter 

som hver for seg overskrider utløserverdien på 0,1 μg/l, 

— gjenfinningen av metabolitten BF 490-5 for å bekrefte dens 

fravær i lysimetersigevannet på nivåer over 0,1 μg/l, 

— grunnvannets eksponeringsrisikovurdering for sen bruk på epler, 

pærer og druer. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for medlemsstatene, 

Kommisjonen og Myndigheten innen 31. desember 2013.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 820/2011 

av 16. august 2011 

om godkjenning av det aktive stoffet terbutylazin 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(*) 

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 og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) få 

anvendelse på aktive stoffer som er fastslått å være 

fullstendige i henhold til artikkel 16 i kommisjons-

forordning (EF) nr. 33/2008(3) når det gjelder fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. Terbu-

tylazin er et aktivt stoff som er fastslått å være 

fullstendig i henhold til nevnte forordning. 

2)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(4) og 

(EF) nr. 1490/2002(5) fastsettes nærmere regler for 

gjennomføringen av annet og tredje trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF og fastsettes en liste over aktive stoffer 

som skal vurderes med henblikk på eventuell 

oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Denne 

listen omfattet terbutylazin. 

3)  Melderen har i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 1095/2007 av 20. september 

2007 om endring av forordning (EF) nr. 1490/2002 om 

fastsettelse av ytterligere gjennomføringsregler for 

tredje trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 

nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF og forordning (EF)  

nr. 2229/2004 om fastsettelse av ytterligere gjennom-

føringsregler for fjerde trinn av arbeidsprogrammet 

nevnt i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF(6) 

trukket tilbake sin støtte til oppføringen av det aktive 

stoffet i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF innen to 

måneder fra forordningens ikrafttredelse. Det ble 

derfor ved kommisjonsvedtak 2008/934/EF av  

5. desember 2008 om at visse aktive stoffer ikke 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 209 av 17.8.2011,  

s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

(6) EUT L 246 av 21.9.2007, s. 19. 

oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og 

godkjenninger tilbakekalles for plantevernmidler som 

inneholder disse stoffene(7) vedtatt at terbutylazin ikke 

skal oppføres i vedlegget. 

4)  Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») 

har i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF inngitt en ny søknad og bedt om at fram-

gangsmåten for behandling av hastesaker benyttes, i 

samsvar med artikkel 14 til 19 i forordning (EF) 

nr. 33/2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføringen av direktiv 91/414/EØF med hensyn 

til en alminnelig og framskyndet framgangsmåte for 

vurdering av aktive stoffer som er del av arbeids-

programmet nevnt i direktivets artikkel 8 nr. 2, men 

ikke er oppført i vedlegg I. 

5)  Søknaden ble sendt til Det forente kongerike, som var 

utpekt som rapporterende medlemsstat ved forordning 

(EF) nr. 1490/2002. Tidsfristen for den framskyndede 

framgangsmåten er overholdt. Spesifikasjonen til det 

aktive stoffet og planlagte bruksområder er de samme 

som var gjenstand for vedtak 2008/934/EØF. Denne 

søknaden oppfyller også kravene til innhold og fram-

gangsmåte i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

6)  Det forente kongerike har vurdert tilleggsdataene som 

er framlagt av søkeren, og utarbeidet en tilleggs-

rapport. 3. februar 2010 sendte medlemsstaten rappor-

ten til Den europeiske myndighet for næringsmiddel-

trygghet (heretter kalt «Myndigheten») og til Kommi-

sjonen. Myndigheten har sendt tilleggsrapporten til de 

andre medlemsstatene og søkeren for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 33/2008 og på anmodning fra 

Kommisjonen framlagt sin konklusjon om terbutylazin 

for Kommisjonen 20. desember 2010(8). Utkastet til 

vurderingsrapport, tilleggsrapporten og Myndighetens 

konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og 

Kommisjonen i Den faste komité for nærings-

middelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt  

17. juni 2011 i form av Kommisjonens sammen-

fattende rapport om terbutylazin. 

7)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder terbutylazin, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

  

(7) EUT L 333 av 11.12.2008, s. 11. 

(8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 

of the active substance terbuthylazine». EFSA Journal 2011; 

9(1):1969 [133 s.], doi:10.2903/j.efsa.2010.1969. Tilgjengelig på 

internett: www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/28 
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nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, særlig 

med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Terbutylazin bør derfor godkjennes i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

8)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. 

9)  Uten at det berører konklusjonen om at terbutylazin 

bør godkjennes, bør det særlig kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

10)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

11)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av 

overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde. Medlems-

statene bør få en frist på seks måneder etter god-

kjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder terbutylazin. Med-

lemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle eksisterende godkjenninger. Som unntak fra 

nevnte frist bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av hele dokumentasjonen i henhold til 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for 

hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruksformål i 

samsvar med enhetlige prinsipper. 

12)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeidsprogrammet 

omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF 

om omsetning av plantevernmidler(1), har vist at det kan 

oppstå vanskeligheter i forbindelse med tolkning av 

pliktene til innehaverne av eksisterende godkjenninger 

med hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå 

ytterligere vanskeligheter er det derfor nødvendig å 

klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å 

kontrollere at innehaveren av en godkjenning kan vise at 

denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller 

kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. Denne klargjø-

ringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene eller 

innehavere av godkjenninger nye plikter i forhold til 

pliktene i direktivene om endring av vedlegg I som til nå 

er vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av 

aktive stoffer. 

13)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens 

  

(1) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) endres 

tilsvarende. 

14)  I henhold til vedtak 2008/934/EF skal terbutylazin ikke 

oppføres i vedlegget, og godkjenninger for plantevern-

midler som inneholder stoffet, skal tilbakekalles innen 

31. desember 2011. Linjen som gjelder terbutylazin, 

må utgå fra vedlegget til nevnte vedtak. Vedtak 

2008/934/EF bør derfor endres. 

15)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet terbutylazin, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

terbutylazin som aktivt stoff, innen 30. juni 2012. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II 

til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1 til 4 i nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder terbutylazin som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2011, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag 

av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til 

direktiv 91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i 

kolonnen med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne 

forordning. På grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre 

om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Etter denne avgjørelsen skal 

medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder terbutylazin som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. desember 2015, eller  

  

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 
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b)  dersom produktet inneholder terbutylazin som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen 

datoen som er fastsatt for en slik endring eller tilbake-

kalling i den eller de respektive rettsaktene der det eller de 

relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Endring av vedtak 2008/934/EF 

Linjen som omhandler terbutylazin i vedlegget til vedtak 

2008/934/EØF, utgår. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 16. august 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Terbutylazin 

CAS-nr. 5915-41-3 

CIPAC-nr. 234 

N2-tert-butyl-6-klor-N4-

etyl-1,3,5-triazin-2,4-

diamin 

≥ 950 g/kg 

Urenheter: 

Propazin: høyst 10 g/kg 

Atrazin: høyst 1 g/kg 

Simazin: høyst 30 g/kg 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om terbutylazin, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

a)  vern av grunnvannet når det aktive stoffet brukes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold, 

b)  risikoen for pattedyr og meitemark. 

Bruksvilkårene skal foreskrive risikoreduserende tiltak og eventuelt forpliktelse til å 

gjennomføre overvåkingsprogrammer for å kontrollere potensiell grunnvannsforurensning 

i sårbare områder. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  spesifikasjonen av det tekniske materialet, slik det framstilles kommersielt, herunder 

opplysninger om relevansen til urenhetene, 

2)  likeverdigheten mellom spesifikasjonene til det tekniske materialet som framstilles 

kommersielt, og spesifikasjonene til prøvingsmaterialet som brukes i 

toksisitetsundersøkelser, 

3)  vurdering av grunnvannets eksponering for de uidentifiserte metabolittene LM1, 

LM2, LM3, LM4, LM5 og LM6, 

4)  relevansen til metabolittene MT1 (N-tert-butyl-6-klor-1,3,5-triazin-2,4-diamin), MT 

13 (4-(tert-butylamino)-6-(etylamino)-1,3,5-triazin-2-ol eller 6-hydroksy-N2-etyl-N4-

tert-butyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin), MT14 (4-amino-6-(tert-butylamino)-1,3,5-triazin-

2-ol eller N-tert-butyl-6-hydroksy-1,3,5-triazin-2,4-diamin), og til de uidentifiserte 

metabolittene LM1, LM2, LM3, LM4, LM5 og LM6 med hensyn til kreft, dersom 

terbutylazin er klassifisert i henhold til forordning (EF) No 1272/2008 som 

«mistenkes for å være kreftframkallende». 

Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten framlegge 

opplysningene angitt i punkt 1) og 2) innen 30. juni 2012, opplysningene angitt i punkt 3 

innen 30. juni 2013 og opplysningene angitt i punkt 4) innen seks måneder fra meldingen 

om klassifiseringsbeslutningen for stoffet. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«16 Terbutylazin 

CAS-nr. 5915-41-3 

CIPAC-nr. 234 

N2-tert-butyl-6-klor-N4-

etyl-1,3,5-triazin-2,4-

diamin 

≥ 950 g/kg 

Urenheter: 

Propazin: høyst 10 g/kg 

Atrazin: høyst 1 g/kg 

Simazin: høyst 30 g/kg 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om terbutylazin, særlig til vedlegg I og II, 

ferdigstilt av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. juni 

2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

a)  vern av grunnvannet når det aktive stoffet brukes i områder med sårbare 

jord- og/eller klimaforhold, 

b)  risikoen for pattedyr og meitemark. 

Bruksvilkårene skal foreskrive risikoreduserende tiltak og eventuelt 

forpliktelse til å gjennomføre overvåkingsprogrammer for å kontrollere 

potensiell grunnvannsforurensning i sårbare områder. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  spesifikasjonen av det tekniske materialet, slik det framstilles kom-

mersielt, ved relevante analysedata, herunder opplysninger om relevansen 

til urenhetene, 

2)  likeverdigheten mellom spesifikasjonene til det tekniske materialet som 

framstilles kommersielt, og spesifikasjonene til prøvingsmaterialet som 

brukes i toksisitetsundersøkelser, 

3)  vurdering av grunnvannets eksponering for de uidentifiserte metabolittene 

LM1, LM2, LM3, LM4, LM5 og LM6, 

4)  relevansen til metabolittene MT1 (N-tert-butyl-6-klor-1,3,5-triazin-2,4-

diamin), MT 13 (4-(tert-butylamino)-6-(etylamino)-1,3,5-triazin-2-ol eller 

6-hydroksy-N2-etyl-N4-tert-butyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin), MT14 (4-

amino-6-(tert-butylamino)-1,3,5-triazin-2-ol eller N-tert-butyl-6-hydroksy-

1,3,5-triazin-2,4-diamin), og til de uidentifiserte metabolittene LM1, LM2, 

LM3, LM4, LM5 og LM6 med hensyn til kreft, dersom terbutylazin er 

klassifisert i henhold til forordning (EF) No 1272/2008 som «mistenkes 

for å være kreftframkallende». 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

      Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

framlegge opplysningene angitt i punkt 1) og 2) innen 30. juni 2012, 

opplysningene angitt i punkt 3 innen 30. juni 2013 og opplysningene angitt i 

punkt 4) innen seks måneder fra meldingen om klassifiseringsbeslutningen for 

stoffet.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 942/2011 

av 22. september 2011 

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

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

kommisjonsvedtak 2008/934/EF(*) 

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 og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for 

godkjenning, skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) i 

samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 få anvendelse på aktive stoffer for 

hvilke det er fastslått at søknadene er fullstendige i 

samsvar med artikkel 16 i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 33/2008 av 17. januar 2008 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 

91/414/EØF med hensyn til en alminnelig og 

framskyndet framgangsmåte for vurdering av aktive 

stoffer som er del av arbeidsprogrammet nevnt i 

direktivets artikkel 8 nr. 2, men ikke er oppført i 

vedlegg I(3). Flufenoksuron er et aktivt stoff som er 

fastslått å være fullstendig i henhold til nevnte 

forordning. 

2)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(4) og (EF) 

nr. 1490/2002(5) fastsetter nærmere regler for 

gjennomføringen av andre og tredje trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF og fastsetter lister over aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på eventuell oppføring i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Disse listene 

omfattet flufenoksuron. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 246 av 23.8.2011,  

s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

3)  Melderen har i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 1095/2007 av  

20. september 2007 om endring av forordning (EF)  

nr. 1490/2002 om fastsettelse av ytterligere gjennom-

føringsregler for tredje trinn i arbeidsprogrammet 

omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF 

og forordning (EF) nr. 2229/2004 om fastsettelse av 

ytterligere gjennomføringsregler for fjerde trinn av 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 8 nr. 2 i råds-

direktiv 91/414/EØF(6) trukket tilbake sin støtte til 

oppføringen av det aktive stoffet i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF innen to måneder fra ikrafttredelsen til 

forordning (EF) nr. 1095/2007. Det ble derfor ved 

kommisjonsvedtak 2008/934/EF av 5. desember 2008 

om at visse aktive stoffer ikke oppføres i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF og godkjenninger tilbake-

kalles for plantevernmidler som inneholder disse 

stoffene(7) vedtatt at flufenoksuron ikke skal oppføres i 

vedlegget. 

4)  Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») 

har i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF inngitt en ny søknad der det anmodes om 

bruk av framskyndet framgangsmåte i samsvar med 

artikkel 14 til 19 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

5)  Søknaden ble sendt til Frankrike, som var utpekt som 

rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) 

nr. 1490/2002. Tidsfristen for den framskyndede fram-

gangsmåten er overholdt. Spesifikasjonen til det aktive 

stoffet og planlagte bruksområder er de samme som 

var gjenstand for vedtak 2008/934/EØF. Denne 

søknaden oppfyller også kravene til innhold og fram-

gangsmåte i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

6)  Frankrike har vurdert tilleggsopplysningene som er 

framlagt av søkeren, og utarbeidet en tilleggsrapport. 

8. mars 2010 sendte medlemsstaten rapporten til Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») og til Kommisjonen. 

  

(6) EUT L 246 av 21.9.2007, s. 19. 

(7) EUT L 333 av 11.12.2008, s. 11. 

2019/EØS/35/29 
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Myndigheten har sendt tilleggsrapporten til de andre 

medlemsstatene og søkeren for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 33/2008 og på anmodning fra 

Kommisjonen framlagt sin konklusjon om risikovur-

deringen av flufenoksuron for Kommisjonen  

23. februar 2011(1). Utkastet til vurderingsrapport, 

tilleggsrapporten og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen og ferdigstilt 15. juli 2011 i form av 

Kommisjonens sammenfattende rapport om flufen-

oksuron. 

7)  Ved evalueringen ble det fastslått enkelte beten-

keligheter. Det gjelder særlig følgende: Det var ikke 

mulig å ferdigstille forbrukerrisikovurderingen, for 

forbrukernes eksponering kunne ikke vurderes 

pålitelig, særlig med hensyn til de forskjellige 

metabolittenes mengde og toksikologiske relevans. 

Dessuten har flufenoksuron et stort potensial for 

bioakkumulering i næringsmiddelkjeden. I tillegg er 

det fastslått høy risiko for vannorganismer. 

8)  Kommisjonen har oppfordret søkeren til å framlegge 

sine kommentarer til Myndighetens konklusjon. 

Videre har Kommisjonen i samsvar med artikkel 21  

nr. 1 i forordning (EF) nr. 33/2008 oppfordret søkeren 

til å framlegge kommentarer til utkastet til sammen-

fattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, 

som er blitt grundig gjennomgått. 

9)  Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, 

har det imidlertid ikke vært mulig å rydde beten-

kelighetene nevnt i betraktning 7 av veien. Det er 

dermed ikke påvist at plantevernmidler som inneholder 

flufenoksuron, 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. 

10)  Flufenoksuron bør derfor ikke godkjennes i henhold til 

artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

11)  For plantevernmidler som inneholder flufenoksuron, 

der medlemsstatene kan innvilge en henstandsperiode i 

samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør denne perioden utløpe senest 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 

of the active substance flufenoxron». EFSA Journal (2011), 9(3), 

s. 2088. [72 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2088. Tilgjengelig på 

internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

31. desember 2012, som fastsatt i artikkel 3 annet ledd 

i vedtak 2008/934/EF. 

12)  Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en 

ny søknad om flufenoksuron i henhold til artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

13)  Av klarhetshensyn bør posten for flufenoksuron i 

vedlegget til vedtak 2008/934 utgå. 

14)  Vedtak 2008/934/EF bør derfor endres. 

15)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på søknad om godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet flufenoksuron godkjennes ikke. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger av plantevern-

midler som inneholder flufenoksuron, tilbakekalles innen  

31. desember 2011. 

Artikkel 3 

Henstand 

En eventuell henstandsperiode som medlemsstatene innvilger 

i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal være kortest mulig, og skal utløpe senest 31. desember 

2012. 

Artikkel 4 

Endring av vedtak 2008/934/EF 

I vedlegget til vedtak 2008/934/EF utgår posten for 

«flufenoksuron». 
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Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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 22. september 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 943/2011 

av 22. september 2011 

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

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

kommisjonsvedtak 2008/934/EF(*) 

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 og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) 

med hensyn til framgangsmåte og vilkår for 

godkjenning få anvendelse på aktive stoffer som er 

fastslått å være fullstendige i henhold til artikkel 16 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 33/2008 av  

17. januar 2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføringen av rådsdirektiv 91/414/EØF med 

hensyn til en alminnelig og framskyndet fram-

gangsmåte for vurdering av aktive stoffer som er del 

av arbeidsprogrammet nevnt i direktivets artikkel 8  

nr. 2, men ikke er oppført i vedlegg I(3). Propargitt er 

et aktivt stoff som er fastslått å være fullstendig i 

henhold til nevnte forordning. 

2)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(4) og (EF) 

nr. 1490/2002(5) fastsetter nærmere regler for 

gjennomføringen av andre og tredje trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF og fastsetter lister over aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på eventuell oppføring i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Disse listene 

omfattet propargitt. 

3)  Melderen har i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 1095/2007 av 20. september 

2007 om endring av forordning (EF) nr. 1490/2002 om 

fastsettelse av ytterligere gjennomføringsregler for 

tredje trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 

nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF og forordning (EF) 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 246 av 23.9.2011,  

s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

nr. 2229/2004 om fastsettelse av ytterligere gjennom-

føringsregler for fjerde trinn av arbeidsprogrammet 

nevnt i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF(6) 

trukket tilbake sin støtte til oppføringen av det aktive 

stoffet i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF innen to 

måneder fra ikrafttredelsen til forordning (EF) 

nr. 1095/2007. Det ble derfor ved kommisjonsvedtak 

2008/934/EF av 5. desember 2008 om at visse aktive 

stoffer ikke oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF og godkjenninger tilbakekalles for 

plantevernmidler som inneholder disse stoffene(7) 

vedtatt at propargitt ikke skal oppføres i vedlegget. 

4)  Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») 

har i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF inngitt en ny søknad der det anmodes om 

bruk av framskyndet framgangsmåte i samsvar med 

artikkel 14 til 19 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

5)  Søknaden ble sendt til Italia, som utførte vurderingen 

etter avtale med Frankrike, som var utpekt som 

rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) 

nr. 1490/2002. Tidsfristen for den framskyndede fram-

gangsmåten er overholdt. Spesifikasjonen til det aktive 

stoffet og planlagte bruksområder er de samme som 

var gjenstand for vedtak 2008/934/EØF. Denne 

søknaden oppfyller også kravene til innhold og fram-

gangsmåte i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

6)  Italia har vurdert tilleggsdataene som er framlagt av 

søkeren, og utarbeidet en tilleggsrapport. 4. mars 2010 

sendte medlemsstaten rapporten til Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten») og til Kommisjonen. Myndigheten 

har sendt tilleggsrapporten til de andre medlemsstatene 

og søkeren for kommentarer og oversendt mottatte 

kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten har i 

samsvar med artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 33/2008 og på anmodning fra Kommisjonen 

framlagt sin konklusjon om risikovurderingen av 

propargitt for Kommisjonen 23. februar 2011(8). 

Utkastet til vurderingsrapport, tilleggsrapporten og 

  

(6) EUT L 246 av 21.9.2007, s. 19. 

(7) EUT L 333 av 11.12.2008, s. 11. 

(8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 

of the active substance propargite». EFSA Journal (2011), 9(3), 

s. 2087. [71 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2087. Tilgjengelig på 

internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

2019/EØS/35/30 
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Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt  

15. juli 2011 i form av Kommisjonens sammenfattende 

rapport om propargitt. 

7)  Ved evalueringen ble det fastslått enkelte beten-

keligheter. Det gjelder særlig følgende: Det har ikke 

vært mulig å utføre pålitelige risikovurderinger for 

forbrukere, brukere, arbeidere og tilskuere. Dessuten 

har det ikke vært mulig å ferdigstille den økotoksi-

kologiske risikovurderingen. Særlig er det fastslått høy 

langtidsrisiko for pattedyr, risiko for sekundær-

forgiftning av fugler og høy risiko for vannorganismer. 

8)  Kommisjonen har oppfordret søkeren til å framlegge 

sine kommentarer til Myndighetens konklusjon. 

Videre har Kommisjonen i samsvar med artikkel 21  

nr. 1 i forordning (EF) nr. 33/2008 oppfordret søkeren 

til å framlegge kommentarer til utkastet til sammen-

fattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, 

som er blitt grundig gjennomgått. 

9)  Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, 

har det imidlertid ikke vært mulig å rydde beten-

kelighetene nevnt i betraktning 7 av veien. Det er 

dermed ikke påvist at plantevernmidler som inneholder 

propargitt, 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. 

10)  Propargitt bør derfor ikke godkjennes i henhold til 

artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

11)  For plantevernmidler som inneholder propargitt, der 

medlemsstatene kan innvilge en henstandsperiode i 

samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør denne perioden utløpe senest  

31. desember 2012, som fastsatt i artikkel 3 annet ledd 

i vedtak 2008/934/EF. 

12)  Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en 

ny søknad om propargitt i henhold til artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

13)  Av klarhetshensyn bør posten for propargitt i 

vedlegget til vedtak 2008/934 utgå. 

14)  Vedtak 2008/934/EF bør derfor endres. 

15)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på søknad om godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet propargitt godkjennes ikke. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger av plantevern-

midler som inneholder propargitt, tilbakekalles innen  

31. desember 2011. 

Artikkel 3 

Henstand 

En eventuell henstandsperiode som medlemsstatene innvilger 

i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal være kortest mulig, og skal utløpe senest  

31. desember 2012. 

Artikkel 4 

Endring av vedtak 2008/934/EF 

I vedlegget til vedtak 2008/934/EF utgår posten for 

«propargitt». 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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 22. september 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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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(*) 

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 og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal direktiv 91/414/EØF(2) med 

hensyn til framgangsmåte og vilkår for godkjenning få 

anvendelse på aktive stoffer som er fastslått å være 

fullstendige i henhold til artikkel 16 i kommisjons-

forordning (EF) nr. 33/2008 av 17. januar 2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av 

rådsdirektiv 91/414/EØF med hensyn til en alminnelig 

og framskyndet framgangsmåte for vurdering av aktive 

stoffer som er del av arbeidsprogrammet nevnt i 

direktivets artikkel 8 nr. 2, men ikke er oppført i 

vedlegg I(3). Akrinatrin er et aktivt stoff som er 

fastslått å være fullstendig i henhold til nevnte 

forordning. 

2)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(4) og 

(EF) nr. 1490/2002(5) fastsettes nærmere regler for 

gjennomføringen av annet og tredje trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 255 av 1.10.2011, 

 s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

91/414/EØF og fastsettes en liste over aktive stoffer 

som skal vurderes med henblikk på eventuell oppfø-

ring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Denne listen 

omfattet akrinatrin. 

3)  Melderen har i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 1095/2007 av  

20. september 2007 om endring av forordning (EF)  

nr. 1490/2002 om fastsettelse av ytterligere gjennom-

føringsregler for tredje trinn i arbeidsprogrammet 

omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF 

og forordning (EF) nr. 2229/2004 om fastsettelse av 

ytterligere gjennomføringsregler for fjerde trinn av 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 8 nr. 2 i råds-

direktiv 91/414/EØF(6) trukket tilbake sin støtte til 

oppføringen av det aktive stoffet i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF innen to måneder fra forordningens 

ikrafttredelse. Det ble derfor ved kommisjonsvedtak 

2008/934/EF av 5. desember 2008 om at visse aktive 

stoffer ikke oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF og godkjenninger tilbakekalles for 

plantevernmidler som inneholder disse stoffene(7) 

vedtatt at akrinatrin ikke skal oppføres i vedlegget. 

4)  Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») 

har i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF inngitt en ny søknad der det anmodes om 

bruk av framskyndet framgangsmåte i samsvar med 

artikkel 14 til 19 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

5)  Søknaden ble sendt til Frankrike, som var utpekt som 

rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) 

nr. 1490/2002. Tidsfristen for den framskyndede fram-

gangsmåten er overholdt. Spesifikasjonen til det aktive 

stoffet og planlagte bruksområder er de samme som 

var gjenstand for vedtak 2008/934/EØF. Denne 

søknaden oppfyller også kravene til innhold og fram-

gangsmåte i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008.  

  

(6) EUT L 246 av 21.9.2007, s. 19. 

(7) EUT L 333 av 11.12.2008, s. 11. 

2019/EØS/35/31 
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6)  Frankrike har vurdert tilleggsopplysningene som er 

framlagt av søkeren, og utarbeidet en tilleggsrapport. 

14. januar 2010 sendte medlemsstaten rapporten til 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») og til Kommisjonen. 

Myndigheten har sendt tilleggsrapporten til de andre 

medlemsstatene og søkeren for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 33/2008 og på anmodning fra 

Kommisjonen framlagt sin konklusjon om akrinatrin 

for Kommisjonen 21. oktober 2010(1). Utkastet til 

vurderingsrapport, tilleggsrapporten og Myndighetens 

konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og 

Kommisjonen i Den faste komité for nærings-

middelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt  

17. juni 2011 i form av Kommisjonens sammen-

fattende rapport om akrinatrin. 

7)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder akrinatrin, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, særlig 

med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Akrinatrin bør derfor godkjennes i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

8)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. 

9)  Uten at det berører konklusjonen om at akrinatrin bør 

godkjennes, bør det særlig kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

10)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

11)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som 

følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende 

gjelde. Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder 

etter godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder akrinatrin. Medlems-

statene bør ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle 

eksisterende godkjenninger. Som unntak fra nevnte 

frist bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av hele dokumentasjonen i henhold til 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 

of the active substance acrinathrin». EFSA Journal 

2010;8(12):1872 [72 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1872. 

Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte 

bruksformål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

12)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(2), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter med tolkningen 

av de pliktene eksisterende innehavere har med hensyn 

til tilgang til data. For å unngå ytterligere vans-

keligheter er det derfor nødvendig å klargjøre med-

lemsstatenes plikter, særlig plikten til å kontrollere at 

innehaveren av en godkjenning kan vise at denne har 

tilgang til dokumentasjon som oppfyller kravene i 

vedlegg II til nevnte direktiv. Denne presiseringen 

pålegger imidlertid ikke medlemsstatene eller inn-

ehavere av godkjenninger nye forpliktelser sammen-

lignet med direktivene som er vedtatt fram til nå for 

endring av vedlegg I. 

13)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsforord-

ning med hensyn til listen over godkjente aktive 

stoffer(3) bør i samsvar med artikkel 13 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 endres tilsvarende. 

14)  I henhold til vedtak 2008/934/EF skal akrinatrin ikke 

oppføres i vedlegget, og godkjenninger for plantevern-

midler som inneholder stoffet, skal tilbakekalles innen 

31. desember 2011. Linjen som gjelder akrinatrin, må 

utgå fra vedlegget til nevnte vedtak. Vedtak 

2008/934/EF bør derfor endres. 

15)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet akrinatrin, som oppført i vedlegg I, god-

kjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

akrinatrin som aktivt stoff, innen 30. juni 2012.  

  

(2) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

(3) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 



Nr. 35/702 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II 

til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1 til 4 i nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder akrinatrin som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2011, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag 

av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til 

direktiv 91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i 

kolonnen med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne 

forordning. På grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre 

om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Etter denne avgjørelsen skal 

medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder akrinatrin som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder akrinatrin som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen 

datoen som er fastsatt for en slik endring eller 

tilbakekalling i den eller de respektive rettsaktene der det 

eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF, avhengig av hvilken dato som 

kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Endring av vedtak 2008/934/EF 

Linjen som omhandler akrinatrin i vedlegget til vedtak 

2008/934/EØF, utgår. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. september 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Akrinatrin 

CAS-nr. 101007-06-1 

CIPAC-nr. 678 

(S)-α-cyano-3-fenoksybenzyl  

(Z)-(1R,3S)-2,2-dimetyl-3-[2-

(2,2,2-trifluor-1-

trifluormetyletoksykarbonyl)-

vinyl]syklopropankarboksylat eller 

(S)-α-cyano-3-fenoksybenzyl (Z)-

(1R)-cis-2,2-dimetyl-3-[2-(2,2,2-

trifluor-1-

trifluormetyletoksykarbonyl)-

vinyl]syklopropankarboksylat 

≥ 970 g/kg 

Urenheter: 

1,3-disykloheksylurea: 

høyst 2 g/kg 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates i doser på høyst 

22,5 g/ha per behandling. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 

29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om akrinatrin, særlig til 

vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen 15. juli 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

a)  være særlig oppmerksomme på vern av brukere og arbeidere og 

sikre at bruksvilkårene omfatter bruk av tilstrekkelig personlig 

verneutstyr når dette er relevant, 

b)  være særlig oppmerksomme på risikoen for vannorganismer, særlig 

fisk, og sikre at godkjenningsvilkårene eventuelt omfatter 

risikoreduserende tiltak, 

c)  være særlig oppmerksomme på risikoen for leddyr utenfor 

målgruppen samt bier, og sikre at godkjenningsvilkårene omfatter 

risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  den potensielle risikoen metabolitten 3-PBAld(*) utgjør for 

grunnvannet, 

2)  den kroniske risikoen for fisk, 

3)  risikovurdering for leddyr utenfor målgruppen, 

4)  potensielle virkninger på arbeidere og forbrukere samt foreta en 

miljørisikovurdering av potensiell stereoselektiv nedbrytning av 

hver isomer i planter, dyr og miljø. 

Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

framlegge opplysningene angitt i punkt 1), 2) og 3) innen 31. desember 

2013, og opplysningene angitt i punkt 4) to år etter at særskilte 

retningslinjer er vedtatt. 

(*) 3-fenoksybenzaldehyd. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nr. 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«19 Akrinatrin 

CAS-nr. 101007-06-1 

CIPAC-nr. 678 

(S)-α-cyano-3-fenoksy-

benzyl (Z)-(1R,3S)-2,2-

dimetyl-3-[2-(2,2,2-

trifluor-1-

trifluormetyletoksykarbo-

nyl)vinyl]syklopropan-

karboksylat eller 

(S)-α-cyano-3-

fenoksybenzyl (Z)-(1R)-

cis-2,2-dimetyl-3-[2-

(2,2,2-trifluor-1-

trifluormetyletoksykarb-

onyl)vinyl]syklopropan-

karboksylat 

≥ 970 g/kg 

Urenheter: 

1,3-disykloheksylurea: 

høyst 2 g/kg 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates i doser på høyst 22,5 g/ha 

per behandling. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om akrinatrin, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. juli 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

a)  være særlig oppmerksomme på vern av brukere og arbeidere og sikre at 

bruksvilkårene omfatter bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr når dette er 

relevant, 

b)  være særlig oppmerksomme på risikoen for vannorganismer, særlig fisk, og 

sikre at godkjenningsvilkårene eventuelt omfatter risikoreduserende tiltak, 

c)  være særlig oppmerksomme på risikoen for leddyr utenfor målgruppen samt 

bier, og sikre at godkjenningsvilkårene omfatter risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  den potensielle risikoen som metabolitten 3-PBAld(*) utgjør for grunnvannet, 

2)  den kroniske risikoen for fisk, 

3)  risikovurdering for leddyr utenfor målgruppen, 

4)  potensielle virkninger på arbeidere og forbrukere samt foreta en miljørisiko-

vurdering av potensiell stereoselektiv nedbrytning av hver isomer i planter, dyr 

og miljø. 

Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten framlegge 

opplysningene angitt i punkt 1), 2) og 3) innen 31. desember 2013, og opplysningene 

angitt i punkt 4) to år etter at særskilte retningslinjer er vedtatt.» 

(*) 3-fenoksybenzaldehyd. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 993/2011 

av 6. oktober 2011 

om godkjenning av det aktive stoffet 8-hydroksykinolin 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(*) 

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 og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) 

med hensyn til framgangsmåte og vilkår for god-

kjenning få anvendelse på aktive stoffer som er 

fastslått å være fullstendige i henhold til artikkel 6 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 33/2008 av  

17. januar 2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføringen av rådsdirektiv 91/414/EØF med 

hensyn til en alminnelig og framskyndet fram-

gangsmåte for vurdering av aktive stoffer som er del 

av arbeidsprogrammet nevnt i direktivets artikkel 8  

nr. 2, men ikke er oppført i vedlegg I(3). 8-hydroksy-

kinolin er et aktivt stoff som er fastslått å være 

fullstendig i henhold til nevnte forordning. 

2)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(4) og (EF) 

nr. 1490/2002(5) fastsetter nærmere regler for 

gjennomføringen av andre og tredje trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 263 av 7.10.2011,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

91/414/EØF og fastsetter lister over aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på eventuell oppføring i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Disse listene 

omfattet 8-hydroksykinolin. 

3)  Det ble ikke framlagt fullstendig dokumentasjon for 8-

hydroksykinolin innen fastsatt tidsfrist. Det ble derfor 

ved kommisjonsvedtak 2006/797/EF av  

22. november 2006 om at visse aktive stoffer ikke 

oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og 

godkjenninger tilbakekalles for plantevernmidler som 

inneholder disse stoffene(6) vedtatt at 8-hydroksy-

kinolin ikke skal oppføres i vedlegget. 

4)  Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») 

har i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF inngitt en ny søknad der det anmodes om 

bruk av vanlig framgangsmåte i samsvar med artikkel 

3 til 12 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

5)  Søknaden ble sendt til Spania, som var utpekt som 

rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) 

nr. 1490/2002. Denne søknaden oppfyller kravene til 

innhold og framgangsmåte i artikkel 3 og 4 i forord-

ning (EF) nr. 33/2008. 

6)  Spania har vurdert opplysningene som er framlagt, og 

utarbeidet et utkast til vurderingsrapport.  

3. august 2009 sendte medlemsstaten rapporten til Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») og til Kommisjonen. 

Myndigheten har sendt utkastet til vurderingsrapport 

til de andre medlemsstatene og søkeren for 

kommentarer og oversendt mottatte kommentarer til 

Kommisjonen. Myndigheten har også gjort utkastet til 

  

(6) EUT L 324 av 23.11.2006, s. 8. 
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vurderingsrapport tilgjengelig for allmennheten. 

Myndigheten har i samsvar med artikkel 10 i 

forordning (EF) nr. 33/2008 og på anmodning fra 

Kommisjonen framlagt sin konklusjon om 

risikovurderingen av 8-hydroksykinolin for Kommi-

sjonen 17. desember 2010(1). Vurderingsrapporten og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt  

15. juli 2011 i form av Kommisjonens sammenfattende 

rapport om 8-hydroksykinolin. 

7)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder 8-hydroksykinolin, 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er 

undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammen-

fattende rapport. 8-hydroksykinolin bør derfor god-

kjennes i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009. 

8)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. 

9)  Uten at det berører konklusjonen om at 8-hydroksy-

kinolin bør godkjennes, bør det særlig kreves ytter-

ligere bekreftende opplysninger. 

10)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 

of the active substance 8-hydroxyquinoline». EFSA Journal 

2011;9(1):1964 [49 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1964. Tilgjengelig 

på internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

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(2) endres 

tilsvarende. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet 8-hydroksykinolin, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

  

(2) EFT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlems-

stater. 

Utferdiget i Brussel 6. oktober 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

8-hydroksykinolin 

CAS-nr. 

148-24-3 (8-hydroksykinolin) 

CIPAC-nr. 677 

(8-hydroksykinolin) 

8-hydroksykinolin ≥ 990 g/kg 1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel og bakteriedrepende middel i drivhus 

kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om 8-hydroksykinolin, særlig til vedlegg I og 

II, ferdigstilt av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

15. juli 2011. 

Ved denne overordnede vurderingen skal medlemsstatene være særlig 

oppmerksomme på brukersikkerheten og sikre at bruksvilkårene omfatter bruk 

av tilstrekkelig personlig verneutstyr når dette er relevant, 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 8-hydroksykinolin og 

dets salter med hensyn til 

1)  analysemetodene for luft, 

2)  ny lagringsstabilitet som omfatter lagringstidene for prøvene fra både 

metabolismeundersøkelsen og de overvåkede restkonsentrasjonsunder-

søkelsene. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene 

og Myndigheten innen 31. desember 2013. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«18 8-hydroksykinolin 

CAS-nr. 

148-24-3 (8-

hydroksykinolin) 

CIPAC-nr. 677 

(8-hydroksykinolin) 

8-hydroksykinolin ≥ 990 g/kg 1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel og bakteriedrepende middel i drivhus kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

8-hydroksykinolin, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. juli 2011. 

Ved denne overordnede vurderingen skal medlemsstatene være særlig oppmerksomme på 

brukersikkerheten og sikre at bruksvilkårene omfatter bruk av tilstrekkelig personlig 

verneutstyr når dette er relevant, 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 8-hydroksykinolin og dets salter med 

hensyn til 

1)  analysemetodene for luft, 

2)  ny lagringsstabilitet som omfatter lagringstidene for prøvene fra både metabolisme-

undersøkelsen og de overvåkede restkonsentrasjonsundersøkelsene. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

innen 31. desember 2013.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1022/2011 

av 14. oktober 2011 

om avslag på fornyelse av godkjenning av det aktive stoffet syklanilid 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 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 

79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 og artikkel 

78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det aktive stoffet syklanilid ble oppført i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om 

omsetning av plantevernmidler(2) for et tidsrom som 

utløper 31. oktober 2011. 

2)  For å gjøre det mulig for søkerne å utarbeide sine 

søknader og for Kommisjonen å vurdere og treffe 

beslutning om slike søknader er oppføringen forlenget 

til 31. desember 2015 ved kommisjonsdirektiv 

2010/77/EU av 10. november 2010 om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF med hensyn til utløpsdatoene 

for oppføring i vedlegg I av visse aktive stoffer(3). 

3)  I samsvar med artikkel 78 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 ble dette stoffet oppført i del A i 

vedlegget til 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(4) og skal anses som godkjent i henhold 

til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4)  Kommisjonen har imidlertid ikke mottatt noen 

søknader for det aktuelle aktive stoffet, og fristen for 

inngivelse av slike søknader, som fastsatt i artikkel 4 

nr. 1 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 

7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten 

for fornyet oppføring av en annen gruppe aktive stoffer 

i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om 

fastsettelse av listen over disse stoffene(5), er utløpt. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 270 av 15.10.2011,  

s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 293 av 11.11.2010, s. 48. 

(4) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(5) EUT L 322 av 8.12.2010, s. 10. 

5)  Godkjenningen av det aktive stoffet bør derfor ikke 

fornyes, og stoffet bør fjernes fra del A i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 fra 

datoen da godkjenningen ville ha utløpt dersom den 

ikke hadde blitt forlenget ved direktiv 2010/77/EU. 

6)  Medlemsstatene bør gis tilstrekkelig tid til å 

tilbakekalle godkjenninger som er gitt for plantevern-

midler som inneholder syklanilid. 

7)  Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en 

søknad for dette stoffet i henhold til artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning fornyes ikke 

Godkjenningen av det aktive stoffet fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger av plantevern-

midler som inneholder syklanilid, tilbakekalles innen  

30. april 2012. 

Artikkel 3 

Avviklingsperioder 

En eventuell henstandsperiode som en medlemsstat innvilger 

for plantevernmidler som inneholder syklanilid, skal utløpe 

senest 31. oktober 2012 for salg og distribusjon og senest  

31. oktober 2013 for avhending, lagring og bruk av 

eksisterende lagre. 

Artikkel 4 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

2019/EØS/35/33 
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Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft 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 14. oktober 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EØF) nr. 540/2011 skal rad 21 lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 

IUPAC-

betegnelse 
Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«21 Syklanilid 

CAS-nr. 113136-77-9 

CIPAC-nr. 586 

Ikke 

tilgjengelig 

960 g/kg 1. november 2001 31. oktober 2011 Bare bruk som vekstregulerende middel 

kan tillates. 

Høyeste innhold at urenheten 2,4-

dikloranilin (2,4-DCA) i det aktive stoffet 

slik det framstilles, bør være 1 g/kg. 

Datoen da den sammenfattende rapporten 

ble avsluttet av Den faste komité for 

plantehelse: 29. juni 2001.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om de aktive stoffenes identitet og spesifikasjoner. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1045/2011 

av 19. oktober 2011 

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

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

kommisjonsvedtak 2008/934/EF(*) 

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 og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) 

med hensyn til framgangsmåte og vilkår for god-

kjenning få anvendelse på aktive stoffer som er 

fastslått å være fullstendige i henhold til artikkel 16 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 33/2008 av  

17. januar 2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføringen av rådsdirektiv 91/414/EØF med 

hensyn til en alminnelig og framskyndet fram-

gangsmåte for vurdering av aktive stoffer som er del 

av arbeidsprogrammet nevnt i direktivets artikkel 8  

nr. 2, men ikke er oppført i vedlegg I(3). Asulam er et 

aktivt stoff som er fastslått å være fullstendig i henhold 

til nevnte forordning. 

2)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(4) og (EF) 

nr. 1490/2002(5) fastsetter nærmere regler for 

gjennomføringen av andre og tredje trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF og fastsetter lister over aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på eventuell oppføring i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Disse listene 

omfattet asulam. 

3)  Melderen har i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 1095/2007 av  

20. september 2007 om endring av forordning (EF)  

nr. 1490/2002 om fastsettelse av ytterligere gjennom-

føringsregler for tredje trinn i arbeidsprogrammet 

omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF 

og forordning (EF) nr. 2229/2004 om fastsettelse av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 275 av 20.10.2011,  

s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

ytterligere gjennomføringsregler for fjerde trinn av 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF(6) trukket tilbake sin støtte til oppføringen 

av det aktive stoffet i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

innen to måneder fra ikrafttredelsen til forordning (EF) 

nr. 1095/2007. Det ble derfor ved kommisjonsvedtak 

2008/934/EF av 5. desember 2008 om at visse aktive 

stoffer ikke oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF og godkjenninger tilbakekalles for 

plantevernmidler som inneholder disse stoffene(7) 

vedtatt at asulam ikke skal oppføres i vedlegget. 

4)  Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») 

har i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF inngitt en ny søknad der det anmodes om 

bruk av framskyndet framgangsmåte i samsvar med 

artikkel 14 til 19 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

5)  Søknaden ble sendt til Det forente kongerike, som var 

utpekt som rapporterende medlemsstat ved forordning 

(EF) nr. 1490/2002. Tidsfristen for den framskyndede 

framgangsmåten er overholdt. Spesifikasjonen til det 

aktive stoffet og planlagte bruksområder er de samme 

som var gjenstand for vedtak 2008/934/EØF. Denne 

søknaden oppfyller også kravene til innhold og fram-

gangsmåte i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

6)  Det forente kongerike har vurdert tilleggsdataene som er 

framlagt av søkeren, og utarbeidet en tilleggsrapport.  

6. november 2009 sendte medlemsstaten rapporten til 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») og til Kommisjonen. 

Myndigheten har sendt tilleggsrapporten til de andre 

medlemsstatene og søkeren for kommentarer og over-

sendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 33/2008 og på anmodning fra 

Kommisjonen framlagt sin konklusjon om risikovur-

deringen av asulam for Kommisjonen 23. september 

2010(8). Utkastet til vurderingsrapport, tilleggsrapporten 

og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt  

14. juli 2011 i form av Kommisjonens sammenfattende 

rapport om asulam.  

  

(6) EUT L 246 av 21.9.2007, s. 19. 

(7) EUT L 333 av 11.12.2008, s. 11. 

(8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 

of the active substance asulam». EFSA Journal 2010 8(12):1822. 

[71 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1822. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 
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7)  Ved evalueringen ble det fastslått enkelte beten-

keligheter. Det gjelder særlig følgende: Det var ikke 

mulig å foreta en pålitelig vurdering av forbrukerens 

eksponering, for det manglet data om forekomst og 

giftighet for metabolitten sulfanilamid samt data om 

forekomst av andre potensielt signifikante metabolitter 

som ikke ble analysert i de tilgjengelige resteforsøkene 

og bearbeidingsundersøkelsene. Dessuten forelå ingen 

data om den toksikologiske relevansen til urenhetene i 

den tekniske spesifikasjonen av det aktive stoffet. I 

tillegg er det fastslått høy risiko for fugler. 

8)  Kommisjonen har oppfordret søkeren til å framlegge 

sine kommentarer til Myndighetens konklusjon. 

Videre har Kommisjonen i samsvar med artikkel 21  

nr. 1 i forordning (EF) nr. 33/2008 oppfordret søkeren 

til å framlegge kommentarer til utkastet til sammen-

fattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, 

som er blitt grundig gjennomgått. 

9)  Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, 

har det imidlertid ikke vært mulig å rydde beten-

kelighetene nevnt i betraktning 7 av veien. Det er 

dermed ikke påvist at plantevernmidler som inneholder 

asulam, 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. 

10)  Asulam bør derfor ikke godkjennes i henhold til 

artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

11)  For plantevernmidler som inneholder asulam, der med-

lemsstatene kan innvilge en henstandsperiode i 

samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør denne perioden utløpe senest  

31. desember 2012, som fastsatt i artikkel 3 annet ledd 

i vedtak 2008/934/EF. 

12)  Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en 

ny søknad om asulam i henhold til artikkel 7 i forord-

ning (EF) nr. 1107/2009. 

13)  Av klarhetshensyn bør posten for asulam i vedlegget 

til vedtak 2008/934 utgå. 

14)  Vedtak 2008/934/EF bør derfor endres. 

15)  Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen har ikke avgitt uttalelse. En gjennom-

føringsrettsakt ble ansett som nødvendig, og lederen 

har framlagt utkast til gjennomføringsrettsakt for 

klageinstansen for videre drøfting. Klageinstansen har 

ikke avgitt uttalelse. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på søknad om godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet asulam godkjennes ikke. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger av plantevern-

midler som inneholder asulam, tilbakekalles innen  

31. desember 2011. 

Artikkel 3 

Henstand 

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 31. desember 2012. 

Artikkel 4 

Endring av vedtak 2008/934/EF 

I vedlegget til vedtak 2008/934/EF utgår posten for «asulam». 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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 19. oktober 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1078/2011 

av 25. oktober 2011 

om avslag på godkjenning av det aktive stoffet propanil 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 

plantevernmidler 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 henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) 

med hensyn til framgangsmåte og vilkår for god-

kjenning få anvendelse på aktive stoffer som er 

fastslått å være fullstendige i henhold til artikkel  

16 i kommisjonsforordning (EF) nr. 33/2008 av  

17. januar 2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføringen av rådsdirektiv 91/414/EØF med 

hensyn til en alminnelig og framskyndet fram-

gangsmåte for vurdering av aktive stoffer som er del 

av arbeidsprogrammet nevnt i direktivets artikkel 8 nr. 

2, men ikke er oppført i vedlegg I(3). Propanil er et 

aktivt stoff som er fastslått å være fullstendig i henhold 

til nevnte forordning. 

2)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(4) og (EF) 

nr. 1490/2002(5) fastsetter nærmere regler for 

gjennomføringen av andre og tredje trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 26.10.2011,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

91/414/EØF og fastsetter lister over aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på eventuell oppføring i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Disse listene 

omfattet propanil. 

3)  I samsvar med artikkel 11f i forordning (EF) 

nr. 1490/2002 samt forordningens artikkel 12 nr. 1 

bokstav a) og nr. 2 bokstav b) er kommisjonsvedtak 

2008/769/EF av 30. september 2008 om at propanil 

ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF og godkjenninger skal tilbakekalles for 

plantevernmidler som inneholder dette stoffet(6) 

vedtatt. 

4)  Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») 

har i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF inngitt en ny søknad der det anmodes om 

bruk av framskyndet framgangsmåte i samsvar med 

artikkel 14 til 19 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

5)  Søknaden ble sendt til Italia, som var utpekt som 

rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) 

nr. 1490/2002. Tidsfristen for den framskyndede fram-

gangsmåten er overholdt. Spesifikasjonen til det aktive 

stoffet og planlagte bruksområder er de samme som 

var gjenstand for vedtak 2008/769/EØF. Denne 

søknaden oppfyller også kravene til innhold og fram-

gangsmåte i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

6)  Italia har vurdert tilleggsdataene som er framlagt  

av søkeren, og utarbeidet en tilleggsrapport.  

26. februar 2010 sendte medlemsstaten rapporten til 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») og til Kommisjonen. 

Myndigheten har sendt tilleggsrapporten til de andre 

medlemsstatene og søkeren for kommentarer og over-

sendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 33/2008 og på anmodning fra 

  

(6) EUT L 263 av 2.10.2008, s. 14. 

2019/EØS/35/35 



Nr. 35/714 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

 

Kommisjonen framlagt sin konklusjon om risikovur-

deringen av propanil for Kommisjonen  

23. februar 2011(1). Utkastet til vurderingsrapport, 

tilleggsrapporten og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen og ferdigstilt 27. september 2011 i form av 

Kommisjonens sammenfattende rapport om propanil. 

7)  På grunnlag av de nye dataene som søkeren har 

framlagt og tatt med i tilleggsrapporten, kunne det ha 

vært fastsatt et akseptabelt nivå for brukereksponering. 

Ved vurderingen av dette aktive stoffet er det imid-

lertid fastslått en rekke andre betenkeligheter. Særlig 

er det ikke mulig å utføre en pålitelig vurdering av 

forbrukerens eksponering, siden det mangler data om 

giftigheten til metabolitten 3,4-DCA, som kan være 

høyere enn utgangsforbindelsen. Videre kunne ikke 

øvre grenseverdier for restkonsentrasjoner for tiltenkt 

bruk på ris foreslås, siden framlagte prøver ikke er 

utført i samsvar med kriteriene for god landbruks-

praksis. Høy risiko for fugler og pattedyr er fastslått, 

mens høy risiko for vannorganismer og leddyr utenfor 

målgruppen ikke kan utelukkes på grunnlag av dataene 

som søkeren har framlagt. I tillegg kan spredning over 

store avstander i atmosfæren ikke utelukkes. 

8)  Kommisjonen har oppfordret søkeren til å framlegge 

sine kommentarer til Myndighetens konklusjon. 

Videre har Kommisjonen i samsvar med artikkel 21  

nr. 1 i forordning (EF) nr. 33/2008 oppfordret søkeren 

til å framlegge kommentarer til utkastet til sammen-

fattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, 

som er blitt grundig gjennomgått. 

9)  Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, 

har det imidlertid ikke vært mulig å rydde beten-

kelighetene nevnt i betraktning 7 av veien. Det er 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 

of the active substance propanil». EFSA Journal 2011; 9(3):2085 

[63 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2085. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

dermed ikke påvist at plantevernmidler som inneholder 

propanil, 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. 

10)  Propanil bør derfor ikke godkjennes i henhold til 

artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

11)  Av klarhetshensyn bør vedtak 2008/769/EF oppheves. 

12)  Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en 

ny søknad om propanil i henhold til artikkel 7 i forord-

ning (EF) nr. 1107/2009. 

13)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på søknad om godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet propanil godkjennes ikke. 

Artikkel 2 

Oppheving 

Vedtak 2008/769/EF oppheves. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlems-

stater. 

Utferdiget i Brussel 25. oktober 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1100/2011 

av 31. oktober 2011 

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

godkjenning av de aktive stoffene dikamba, difenokonazol og imazakin(*) 

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, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  De aktive stoffene dikamba, difenokonazol and 

imazakin ble oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2008/69/EF(3) 

etter framgangsmåten i artikkel 11b i kommisjons-

forordning (EF) nr. 1490/2002 av 14. August 2002 om 

fastsettelse av ytterligere gjennomføringsregler for 

tredje trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 

nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF og om endring av 

forordning (EF) nr. 451/2000(4). Etter at direktiv 

91/414/EØF ble erstattet med forordning (EF)  

nr. 1107/2009, anses disse stoffene å ha blitt godkjent i 

henhold til nevnte forordning og er oppført i del A i 

vedlegget til 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(5). 

2)  I samsvar med artikkel 12a i forordning (EF)  

nr. 1490/2002 framla Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 285 av 1.11.2011,  

s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 172 av 2.7.2008, s. 9. 

(4) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

(5) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

konklusjonene fra fagfellevurderingen for 

difenokonazol(6), dikamba(7) og imazakin(8)  

17. desember 2010. Disse konklusjonene ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og 

ferdigstilt 27. september 2011 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapporter om dikamba, difenokonazol 

og imazakin. 

3)  Kommisjonen har i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfordret melderne til 

å framlegge kommentarer til Myndighetens konklu-

sjoner. Videre har Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 13 nr. 1 i nevnte forordning oppfordret 

melderne til å framlegge kommentarer til utkastet til 

rapporter for dikamba, difenokonazol og imazakin. 

Melderne har framlagt sine kommentarer, som er blitt 

grundig gjennomgått. 

4)  Det bekreftes at de aktive stoffene dikamba, difeno-

konazol og imazakin skal anses å ha blitt godkjent i 

henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

5)  I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling er det nødvendig å endre 

vilkårene for godkjenning av dikamba, difenokonazol 

og imazakin. Særlig bør det kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

6)  Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 bør derfor endres. 

7)  Det bør gis en rimelig frist før denne forordning får 

anvendelse, slik at medlemsstatene, melderne og 

innehaverne av godkjenninger for plantevernmidler 

kan oppfylle kravene som følger av endringen av 

godkjenningsvilkårene. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

  

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 

of the active substance difenoconazole». EFSA Journal 2011; 

9(1):1967. [71 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.1967. Tilgjengelig på 

internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

(7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 

of the active substance dicamba». EFSA Journal 2011; 9(1):1965. 

[52 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1965. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

(8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 

of the active substance imazaquin». EFSA Journal 2011; 

9(1):1968. [57 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.1968. Tilgjengelig på 

internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

2019/EØS/35/36 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til 

denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. mai 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 31. oktober 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



   

 

 

2
.5

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 3

5
/7

1
7
 

 

VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  Nummer 172 vedrørende det aktive stoffet dikamba skal lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«172 Dikamba 

CAS-nr. 1918-00-9 

CIPAC-nr. 85 

3,6-diklor-2-

metoksybenzosyre 

≥ 850 g/kg 1. januar 2009 31. desember 2018 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om dikamba, særlig til vedlegg I og II som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

27. september 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene ta særlig hensyn til vern 

av planter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal eventuelt omfatte egnede risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av en gruppe jordtransporte-

ringsprodukter som dannes i en jordinkubasjonsundersøkelse, 

b)  potensialet for spredning over store avstander i atmosfæren. 

Melderen skal framlegge slike opplysninger for medlemsstatene, Kommi-

sjonen og Myndigheten innen 30. november 2013.» 

2)  Nummer 173 vedrørende det aktive stoffet difenokonazol skal lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«173 Difenokonazol 

CAS-nr. 119446-68-3 

CIPAC-nr. 687 

3-klor-4-

[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-

metyl-2-(1H-1,2,4-

triazol-1-ylmetyl)-1,3-

dioksolan-2-yl]fenyl 4-

klorfenyleter 

≥ 940g/kg 

Maksimalt innhold av 

toluen: 5 g/kg 

1. januar 2009 31. desember 2018 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføring 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 difenokonazol, særlig vedlegg I og II som  
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

      sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

27. september 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot vern av vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal eventuelt omfatte egnede risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  ytterligere data med spesifikasjon av det tekniske materialet, 

b)  rester av metabolitter av triazolderivater (TDM-er) i hovedvekster, 

rotasjonsvekster og bearbeidede produkter av animalsk opprinnelse, 

c)  risikoen for hormonforstyrrende virkninger på fisk (fullskala 

livssyklusundersøkelse for fisk) og kronisk risiko for meitemark ved det 

aktive stoffet og metabolitten CGA 205375(*), 

d)  mulige konsekvenser av det variable isomerforholdet i det tekniske 

materialet og preferensiell nedbrytning og/eller omdanning av 

isomerblandingen på vurderingen av sikkerheten for arbeiderne, 

forbrukerne og miljøet. 

Melderen skal overfor medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten 

framlegge opplysningene angitt i punkt a) innen 31. mai 2012, opplysningene 

angitt i punkt b) og c) innen 30. november 2013 og opplysningene angitt i 

punkt a) innen to år fra vedtakelsen av særskilte retningslinjer.» 

(*) 1-[2-[2-klor-4-(4-klor-fenoksy)-fenyl]-2-1H-[1,2,4]triazol-yl]-etanol. 

3)  Nummer 175 vedrørende det aktive stoffet imazakin skal lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«175 Imazakin 

CAS-nr. 81335-37-7 

CIPAC-nr. 699 

2-[(RS)-4-isopropyl-4-

metyl-5-okso-2-

imidazolin-2-yl]kinolin-

3-karboksylsyre 

≥ 960 g/kg (racemisk 

blanding) 

1. januar 2009 31. desember 2018 DEL A 

Bare bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som omhandlet i artikkel 

29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene 

i den sammenfattende 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

      rapporten om imazakin, og særlig til vedlegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

27. september 2011. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  ytterligere data med spesifikasjon av det tekniske materialet, 

b)  mulige konsekvenser av det variable isomerforholdet i det tekniske 

materialet og preferensiell nedbrytning og/eller omdanning av 

isomerblandingen på vurderingen av sikkerheten for arbeiderne, 

forbrukerne og miljøet. 

Melderen skal overfor medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten 

framlegge opplysningene angitt i punkt a) innen 31. mai 2012 og 

opplysningene angitt i punkt b) innen to år fra vedtakelsen av særskilte 

retningslinjer.» 

 



Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1127/2011 

av 7. november 2011 

om avslag på godkjenning av det aktive stoffet 2-naftyloksyeddiksyre 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 

plantevernmidler 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 henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) 

med hensyn til framgangsmåte og vilkår for god-

kjenning få anvendelse på aktive stoffer som er 

fastslått å være fullstendige i henhold til artikkel 16 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 33/2008 av  

17. januar 2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføringen av rådsdirektiv 91/414/EØF med 

hensyn til en alminnelig og framskyndet fram-

gangsmåte for vurdering av aktive stoffer som er del 

av arbeidsprogrammet nevnt i direktivets artikkel  

8 nr. 2, men ikke er oppført i vedlegg I(3). 2-naftylok-

syeddiksyre er et aktivt stoff som er fastslått å være 

fullstendig i henhold til nevnte forordning. 

2)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1112/2002(4) og (EF) 

nr. 2229/2004(5) fastsetter nærmere regler for 

gjennomføringen av fjerde trinn i arbeidsprogrammet 

omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF og 

fastsetter en liste over aktive stoffer som skal vurderes, 

med henblikk på eventuell oppføring i vedlegg I  

til direktiv 91/414/EØF. Denne listen omfattet  

2-naftyloksyeddiksyre. 

3)  I samsvar med artikkel 24f i forordning (EF) 

nr. 2229/2004 samt forordningens artikkel 25 nr. 1 

bokstav a) og nr. 2 bokstav b) er kommisjonsvedtak 

2009/65/EF av 26. januar 2009 om at 2-naftylok-

syeddiksyre ikke skal oppføres i vedlegg I til 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 8.11.2011,  

s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 168 av 27.6.2002, s. 14. 

(5) EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13. 

rådsdirektiv 91/414/EØF og godkjenninger tilbake-

kalles for plantevernmidler som inneholder dette 

stoffet(6) vedtatt. 

4)  Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») 

har i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF inngitt en ny søknad der det anmodes om 

bruk av framskyndet framgangsmåte i samsvar med 

artikkel 14 til 19 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

5)  Søknaden ble sendt til Italia, som erstatter Frankrike, 

som opprinnelig var utpekt som rapporterende med-

lemsstat ved forordning (EF) nr. 2229/2004. 

Tidsfristen for den framskyndede framgangsmåten er 

overholdt. Spesifikasjonen til det aktive stoffet og 

planlagte bruksområder er de samme som var 

gjenstand for vedtak 2009/65/EØF. Denne søknaden 

oppfyller også kravene til innhold og framgangsmåte i 

artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

6)  Italia har vurdert tilleggsdataene som er framlagt av 

søkeren, og utarbeidet en tilleggsrapport. 21. mai 2010 

sendte medlemsstaten rapporten til Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten») og til Kommisjonen. Myndigheten 

har sendt tilleggsrapporten til de andre medlemsstatene 

og søkeren for kommentarer og oversendt mottatte 

kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten har i 

samsvar med artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 33/2008 og på anmodning fra Kommisjonen 

framlagt sin konklusjon om risikovurderingen av  

2-naftyloksyeddiksyre for Kommisjonen  

28. april 2011(7). Utkastet til vurderingsrapport, 

tilleggsrapporten og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen og ferdigstilt 27. september 2011 i form av 

Kommisjonens sammenfattende rapport om  

2-naftyloksyeddiksyre. 

7)  På grunnlag av de nye dataene som søkeren har framlagt 

og tatt med i tilleggsrapporten, kunne det ha vært fastsatt 

et akseptabelt daglig inntak. Ved vurderingen av dette 

aktive stoffet er det imidlertid fastslått en rekke andre 

betenkeligheter. Særlig var det ikke mulig å foreta en 

vurdering av forbrukerens eksponering, siden nød-

vendige opplysninger manglet med hensyn til buskapens 

  

(6) EUT L 23 av 27.1.2009, s. 33. 

(7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 

of the active substance 2-naphthyloxyacetic acid», EFSA Journal 

2011; 9(5):2152 [52 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2152. 

Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

2019/EØS/35/37 
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eksponering, plantemetabolismen, restforsøk, be-

arbeidingsundersøkelser og definisjon av restkon-

sentrasjoner i planter. Det manglet også data til å fastslå 

risikoen for bier, meitemark og jordlevende makroor-

ganismer. 

8)  Kommisjonen har oppfordret søkeren til å framlegge 

sine kommentarer til Myndighetens konklusjon. 

Videre har Kommisjonen i samsvar med artikkel 21  

nr. 1 i forordning (EF) nr. 33/2008 oppfordret søkeren 

til å framlegge kommentarer til utkastet til sammen-

fattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, 

som er blitt grundig gjennomgått. 

9)  Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, 

har det imidlertid ikke vært mulig å rydde beten-

kelighetene nevnt i betraktning 7 av veien. Det er 

dermed ikke påvist at plantevernmidler som inneholder 

2-naftyloksyeddiksyre, ved de foreslåtte bruks-

vilkårene generelt kan forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 

91/414/EØF. 

10)  2-naftyloksyeddiksyre bør derfor ikke godkjennes i 

henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

11)  Av klarhetshensyn bør vedtak 2009/65/EF oppheves. 

12)  Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en 

ny søknad om 2-naftyloksyeddiksyre i henhold til 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

13)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på søknad om godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet 2-naftyloksyeddiksyre godkjennes ikke. 

Artikkel 2 

Oppheving 

Vedtak 2009/65/EF oppheves. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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 7. november 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1134/2011 

av 9. november 2011 

om avslag på fornyelse av godkjenning av det aktive stoffet cinidon-etyl 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 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 

79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det aktive stoffet cinidon-etyl ble oppført i vedlegg I 

til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om 

omsetning av plantevernmidler(2) for et tidsrom som 

utløper 30. september 2012. 

2)  For å gjøre det mulig for søkerne å utarbeide sine 

søknader og for Kommisjonen å vurdere og treffe 

beslutning om slike søknader er oppføringen forlenget 

til 31. desember 2015 ved kommisjonsdirektiv 

2010/77/EU av 10. november 2010 om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF med hensyn til utløpsdatoene 

for oppføring i vedlegg I av visse aktive stoffer(3). 

3)  I samsvar med artikkel 78 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 ble dette stoffet oppført i del A i 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 292 av 10.11.2011,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 293 av 11.11.2010, s. 48. 

vedlegget til 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(4) og skal anses som godkjent i henhold 

til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4)  Kommisjonen har imidlertid ikke mottatt noen 

søknader for det aktuelle aktive stoffet, og fristen for 

inngivelse av slike søknader, som fastsatt i artikkel 4 

nr. 1 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 

7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten 

for fornyet oppføring av en annen gruppe aktive stoffer 

i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om 

fastsettelse av listen over disse stoffene(5), er utløpt. 

5)  Godkjenningen av det aktive stoffet bør derfor ikke 

fornyes, og det bør fjernes fra del A i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 fra 

datoen da godkjenningen ville ha utløpt dersom den 

ikke hadde blitt forlenget ved direktiv 2010/77/EU. 

6)  Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en 

søknad for dette stoffet i henhold til artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen.  

  

(4) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(5) EUT L 322 av 8.12.2010, s. 10. 

2019/EØS/35/38 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning fornyes ikke 

Godkjenningen av det aktive stoffet cinidon-etyl fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Avviklingsperioder 

En eventuell henstandsperiode som en medlemsstat innvilger 

for plantevernmidler som inneholder cinidon-etyl, skal utløpe 

senest 31. mars 2013 for salg og distribusjon og senest  

31. mars 2014 for avhending, lagring og bruk av eksisterende 

lagre. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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 9. november 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EØF) nr. 540/2011 skal rad 33 lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«33 Cinidon-etyl 

CAS-nr. 142891-20-1 

CIPAC-nr. 598 

(Z)-etyl 2-klor-3-[2-klor-5-

(sykloheks-1-en-1,2-

dikarboksimido)fenyl]-

akrylat 

940 g/kg 1. oktober 2002 30. september 2012 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om cinidon-etyl, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 19. april 2002. Ved 

denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— være særlig oppmerksomme på risikoen for forurensning av grunnvannet når 

det aktive stoffet brukes i områder med sårbart jordsmonn (f.eks. jordsmonn 

med nøytral eller høy pH-verdi) og/eller klimaforhold, 

— være særlig oppmerksomme på vern av vannorganismer. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om de aktive stoffenes identitet og spesifikasjoner. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1143/2011 

av 10. november 2011 

om godkjenning av det aktive stoffet prokloraz 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(*) 

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 og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for god-

kjenning, skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) i samsvar 

med artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 få anvendelse på aktive stoffer for 

hvilke det er fastslått at søknadene er fullstendige i 

samsvar med artikkel 16 i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 33/2008 av 17. januar 2008 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 

91/414/EØF med hensyn til en alminnelig og fram-

skyndet framgangsmåte for vurdering av aktive stoffer 

som er del av arbeidsprogrammet nevnt i direktivets 

artikkel 8 nr. 2, men ikke er oppført i vedlegg I(3). 

Prokloraz er et aktivt stoff som er fastslått å være 

fullstendig i henhold til nevnte forordning. 

2)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(4) og 

(EF) nr. 1490/2002(5) fastsettes nærmere regler for 

gjennomføringen av annet og tredje trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF og fastsettes en liste over aktive stoffer 

som skal vurderes med henblikk på eventuell 

oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Denne 

listen omfattet prokloraz. 

3)  Melderen har i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1095/2007 av  

20. september 2007 om endring av forordning (EF)  

nr. 1490/2002 om fastsettelse av ytterligere gjennom-

føringsregler for tredje trinn i arbeidsprogrammet 

omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 11.11.2011,  

s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

og forordning (EF) nr. 2229/2004 om fastsettelse av 

ytterligere gjennomføringsregler for fjerde trinn av 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 8 nr. 2 i råds-

direktiv 91/414/EØF(6) trukket tilbake sin støtte til 

oppføringen av det aktive stoffet i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF innen to måneder fra forordningens 

ikrafttredelse. Det ble derfor ved kommisjonsvedtak 

2008/934/EF av 5. desember 2008 om at visse aktive 

stoffer ikke oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF og godkjenninger tilbakekalles for 

plantevernmidler som inneholder disse stoffene(7) 

vedtatt at prokloraz ikke skal oppføres i vedlegget. 

4)  Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») 

har i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF inngitt en ny søknad der det anmodes om 

bruk av framskyndet framgangsmåte i samsvar med 

artikkel 14 til 19 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

5)  Søknaden ble sendt til Irland, som var utpekt som 

rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) 

nr. 1490/2002. Tidsfristen for den framskyndede fram-

gangsmåten er overholdt. Spesifikasjonen til det aktive 

stoffet og planlagte bruksområder er de samme som 

var gjenstand for vedtak 2008/934/EØF. Denne 

søknaden oppfyller også kravene til innhold og fram-

gangsmåte i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

6)  Irland har vurdert tilleggsopplysningene som er framlagt 

av søkeren, og utarbeidet en tilleggsrapport.  

3. august 2010 sendte medlemsstaten rapporten til Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») og til Kommisjonen. 

Myndigheten har sendt tilleggsrapporten til de andre 

medlemsstatene og søkeren for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 33/2008 og på anmodning fra 

Kommisjonen framlagt sin konklusjon om prokloraz for 

Kommisjonen 13. juli 2011(8). Utkastet til vurderings-

rapport, tilleggsrapporten og Myndighetens konklusjon 

ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen og ferdigstilt 27. september 2011 i form av 

Kommisjonens sammenfattende rapport om prokloraz.  

  

(6) EUT L 246 av 21.9.2007, s. 19. 

(7) EUT L 333 av 11.12.2008, s. 11. 

(8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 

of the active substance prochloraz». EFSA Journal 2011, 

9(7):2323 [120 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2323. Tilgjengelig på 

internett: www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/39 
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7)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder prokloraz, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, særlig 

med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Prokloraz bør derfor godkjennes i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

8)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. 

9)  Uten at det berører konklusjonen om at prokloraz bør 

godkjennes, bør det særlig kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

10)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

11)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særskilte situasjonen som 

følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende 

gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder 

etter godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder prokloraz. Medlems-

statene bør ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle 

eksisterende godkjenninger. Som unntak fra nevnte 

frist bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av hele dokumentasjonen i henhold til 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte 

bruksformål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

12)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumenta-

sjon som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte 

  

(1) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke 

medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

plikter i forhold til pliktene i direktivene om endring 

av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i forordningene 

om godkjenning av aktive stoffer. 

13)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) endres 

tilsvarende. 

14)  I henhold til vedtak 2008/934/EF skal prokloraz ikke 

oppføres i vedlegget, og godkjenninger for plantevern-

midler som inneholder stoffet, skal tilbakekalles innen 

31. desember 2011. Linjen som gjelder prokloraz, må 

utgå fra vedlegget til nevnte vedtak. Vedtak 

2008/934/EF bør derfor endres. 

15)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet prokloraz, som oppført i vedlegg I, god-

kjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

prokloraz som aktivt stoff, innen 30. juni 2012. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II 

til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1 til 4 i nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder prokloraz som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2011, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag 

av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til 

direktiv 91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i 

kolonnen med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne 

  

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 
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forordning. På grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre 

om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Etter denne avgjørelsen skal 

medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder prokloraz som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder prokloraz som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen 

datoen som er fastsatt for en slik endring eller tilbake-

kalling i den eller de respektive rettsaktene der det eller de 

relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Endring av vedtak 2008/934/EF 

Linjen som omhandler prokloraz i vedlegget til vedtak 

2008/934/EØF, utgår. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. november 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

IUPAC-betegnelse Renhet(1) 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Prokloraz 

CAS-nr. 67747-09-5 

CIPAC-nr. 407 

N-propyl-N-[2-(2,4,6-

triklorfenoksy)etyl]-

imidazol-1-karboksamid 

≥ 970 g/kg 

Urenheter: 

Sum av dioksiner og 

furaner (WHO-PCDD/T 

TEQ)(2): høyst 0,01 mg/kg 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. Ved utendørsbruk skal mengdene 

ikke overstige 450 g/ha per behandling. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om prokloraz, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. september 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

a)  være særlig oppmerksomme på vern av brukere og arbeidere og sikre at 

bruksvilkårene omfatter bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr når dette er 

relevant, 

b)  være særlig oppmerksomme på risikoen for vannorganismer og sikre at 

godkjenningsvilkårene eventuelt omfatter risikoreduserende tiltak, 

c)  være særlig oppmerksomme på langtidsrisikoen for pattedyr og sikre at 

godkjenningsvilkårene eventuelt omfatter risikoreduserende tiltak, 

Søkerne skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  sammenligning og verifisering av prøvingsmaterialet som brukes i 

toksisitetsundersøkelser for pattedyr, mot spesifikasjonen av det tekniske 

materialet, 

2)  miljørisikovurdering for metallkomplekser av prokloraz, 

3)  potensielt hormonforstyrrende egenskaper ved prokloraz på fugler. 

Melderen skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten framlegge 

opplysningene angitt i punkt 1) og 2) innen 31. desember 2013 og opplysningene 

angitt i punkt 3) to år etter at relevante OECD-retningslinjer for prøving av 

hormonherming er vedtatt. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

(2) Dioksiner (summen av polyklorerte dibenzo-para-dioksiner (PCDD) og polyklorerte dibenzofuraner (PCDF)), uttrykt i toksisitetsekvivalenter i henhold til Verdens helseorganisasjon (WHO), ved bruk av WHOs toksisitetsekvivalensfaktorer 

(WHO-TEF)). 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

«20 Prokloraz 

CAS-nr. 67747-09-5 

CIPAC-nr. 407 

N-propyl-N-[2-(2,4,6-

triklorfenoksy)etyl]-

imidazol-1-karboksamid 

≥ 970 g/kg 

Urenheter: 

Sum av dioksiner og furaner 

(WHO-PCDD/T TEQ)(*): 

høyst 0,01 mg/kg 

1. januar 2012 31. desember 2021 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates. Ved utendørsbruk 

skal mengdene ikke overstige 450 g/ha per behandling. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn 

til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om prokloraz, 

særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. september 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

a)  være særlig oppmerksomme på vern av brukere og arbeidere og 

sikre at bruksvilkårene omfatter bruk av tilstrekkelig personlig 

verneutstyr når dette er relevant, 

b)  være særlig oppmerksomme på risikoen for vannorganismer og 

sikre at godkjenningsvilkårene eventuelt omfatter risikoreduse-

rende tiltak, 

c)  være særlig oppmerksomme på langtidsrisikoen for pattedyr og 

sikre at godkjenningsvilkårene eventuelt omfatter risikoreduse-

rende tiltak, 

Søkerne skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  sammenligning og verifisering av prøvingsmaterialet som 

brukes i toksisitetsundersøkelser for pattedyr, mot spesifika-

sjonen av det tekniske materialet, 

2)  miljørisikovurdering for metallkomplekser av prokloraz, 

3)  potensielt hormonforstyrrende egenskaper ved prokloraz på 

fugler. 

Melderen skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten framlegge opplysningene angitt i punkt 1) og 2) innen 

31. desember 2013 og opplysningene angitt i punkt 3) to år etter at 

relevante OECD-retningslinjer for prøving av hormonherming er 

vedtatt.» 

(*) Dioksiner (summen av polyklorerte dibenzo-para-dioksiner (PCDD) og polyklorerte dibenzofuraner (PCDF)), uttrykt i toksisitetsekvivalenter i henhold til Verdens helseorganisasjon (WHO), ved bruk av WHOs toksisitetsekvivalensfaktorer 

(WHO-TEF)). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1372/2011 

av 21. desember 2011 

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

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

kommisjonsvedtak 2008/934/EF(*) 

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 og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) 

med hensyn til framgangsmåte og vilkår for god-

kjenning få anvendelse på aktive stoffer som er 

fastslått å være fullstendige i henhold til artikkel 16 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 33/2008 av  

17. januar 2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføringen av rådsdirektiv 91/414/EØF med 

hensyn til en alminnelig og framskyndet fram-

gangsmåte for vurdering av aktive stoffer som er del 

av arbeidsprogrammet nevnt i direktivets artikkel 8  

nr. 2, men ikke er oppført i vedlegg I(3). Acetoklor er 

et aktivt stoff som er fastslått å være fullstendig i 

henhold til nevnte forordning. 

2)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(4) og (EF) 

nr. 1490/2002(5) fastsetter nærmere regler for 

gjennomføringen av andre og tredje trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF og fastsetter lister over aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på eventuell oppføring i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Acetoklor er oppført 

på en av disse listene. 

3)  Melderen har i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1095/2007 av 

20. september 2007 om endring av forordning (EF)  

nr. 1490/2002 om fastsettelse av ytterligere gjennom-

føringsregler for tredje trinn i arbeidsprogrammet 

omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF 

og forordning (EF) nr. 2229/2004 om fastsettelse av 

ytterligere gjennomføringsregler for fjerde trinn av 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 8 nr. 2 i råds-

direktiv 91/414/EØF(6) trukket tilbake sin støtte til 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 341 av 22.12.2011,  

s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

(6) EUT L 246 av 21.9.2007, s. 19. 

oppføringen av det aktive stoffet i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF innen to måneder fra ikrafttredelsen til 

forordning (EF) nr. 1095/2007. Det ble derfor ved 

kommisjonsvedtak 2008/934/EF av 5. desember 2008 

om at visse aktive stoffer ikke oppføres i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF og godkjenninger tilbake-

kalles for plantevernmidler som inneholder disse 

stoffene(7) vedtatt at acetoklor ikke skal oppføres i 

vedlegget. 

4)  Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») 

har i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF inngitt en ny søknad der det anmodes om 

bruk av framskyndet framgangsmåte i samsvar med 

artikkel 14 til 19 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

5)  Søknaden ble sendt til Spania, som var utpekt som 

rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) 

nr. 1490/2002. Tidsfristen for den framskyndede fram-

gangsmåten er overholdt. Spesifikasjonen til det aktive 

stoffet og planlagte bruksområder er de samme som 

var gjenstand for vedtak 2008/934/EØF. Denne 

søknaden oppfyller også kravene til innhold og fram-

gangsmåte i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

6)  Spania har vurdert tilleggsdataene som er framlagt av 

søkeren, og utarbeidet en tilleggsrapport.  

22. april 2010 sendte medlemsstaten rapporten til Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») og til Kommisjonen. 

Myndigheten har sendt tilleggsrapporten til de andre 

medlemsstatene og søkeren for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 33/2008 og på anmodning fra 

Kommisjonen framlagt sin konklusjon om risikovur-

deringen av acetoklor for Kommisjonen  

18. april 2011(8). Utkastet til vurderingsrapport, 

tilleggsrapporten og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen og ferdigstilt 11. oktober 2011 i form av 

Kommisjonens sammenfattende rapport om acetoklor. 

7)  Ved evalueringen ble det fastslått enkelte beten-

keligheter. Det gjelder særlig følgende: Det er fastslått 

at menneskers eksponering kan overstige akseptabelt 

daglig inntak. Dessuten kan mennesker bli eksponert 

  

(7) EUT L 333 av 11.12.2008, s. 11. 

(8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 

of the active substance acetochlor.» EFSA Journal 2011; 

9(5):2143. [109 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2143. Tilgjengelig på 

internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

2019/EØS/35/40 
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for overflatevannmetabolitten t-norkloracetoklor, hvis 

genotoksisitet ikke kan utelukkes. Det er en høy risiko 

for grunnvannsforurensning med flere metabolitter, en 

høy risiko for vannorganismer og en høy langtidsrisiko 

for planteetende fugler. Endelig forelå det ikke 

tilstrekkelige opplysninger til å trekke konklusjoner 

om risikovurderingen for grunnvannsforurensning  

med metabolittene t-norkloracetoklor og t-hydroks-

yacetoklor. 

8)  Kommisjonen har oppfordret søkeren til å framlegge 

sine kommentarer til Myndighetens konklusjon. 

Videre har Kommisjonen i samsvar med artikkel 21  

nr. 1 i forordning (EF) nr. 33/2008 oppfordret søkeren 

til å framlegge kommentarer til utkastet til sammen-

fattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, 

som er blitt grundig gjennomgått. 

9)  Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, 

har det imidlertid ikke vært mulig å rydde beten-

kelighetene nevnt i betraktning 7 av veien. Det er 

dermed ikke påvist at plantevernmidler som inneholder 

acetoklor, 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. 

10)  Acetoklor bør derfor ikke godkjennes i henhold til 

artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

11)  For at medlemsstatene skal få tid til å tilbakekalle 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

acetoklor, bør det gis unntak fra forordning (EF)  

nr. 1490/2002. 

12)  For plantevernmidler som inneholder acetoklor, der 

medlemsstatene kan innvilge en henstandsperiode i 

samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør denne perioden utløpe senest ett år 

etter at den aktuelle godkjenning er tilbakekalt. 

13)  Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en 

ny søknad om acetoklor i henhold til artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

14)  Av klarhetshensyn bør posten for acetoklor i vedlegget 

til vedtak 2008/934 utgå. 

15)  Vedtak 2008/934/EF bør derfor endres. 

16)  Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen har ikke avgitt uttalelse. En gjennom-

føringsrettsakt ble ansett som nødvendig, og lederen 

har framlagt utkast til gjennomføringsrettsakt for 

klageinstansen for videre drøfting. Tiltakene fastsatt i 

denne forordning er i samsvar med uttalelse fra 

klageinstansen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på søknad om godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet acetoklor godkjennes ikke. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Som unntak fra artikkel 12 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1490/2002 skal medlemsstatene sikre at godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder acetoklor, tilbakekalles 

innen 23. juni 2012. 

Artikkel 3 

Henstand 

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 godkjenning er tilbakekalt. 

Artikkel 4 

Endring av vedtak 2008/934/EF 

I vedlegget til vedtak 2008/934/EF utgår posten for 

«acetoklor». 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft 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 21. desember 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1381/2011 

av 22. desember 2011 

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

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

2008/934/EF(*) 

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 og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) 

med hensyn til framgangsmåte og vilkår for 

godkjenning få anvendelse på aktive stoffer som er 

fastslått å være fullstendige i henhold til artikkel 16 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 33/2008 av  

17. januar 2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføringen av rådsdirektiv 91/414/EØF med 

hensyn til en alminnelig og framskyndet fram-

gangsmåte for vurdering av aktive stoffer som er del 

av arbeidsprogrammet nevnt i direktivets artikkel 8  

nr. 2, men ikke er oppført i vedlegg I(3). Klorpikrin er 

et aktivt stoff som er fastslått å være fullstendig i 

henhold til nevnte forordning. 

2)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(4) og (EF) 

nr. 1490/2002(5) fastsetter nærmere regler for 

gjennomføringen av andre og tredje trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF og fastsetter lister over aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på eventuell oppføring i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Disse listene 

omfattet klorpikrin. 

3)  Melderen har i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1095/2007 av 

20. september 2007 om endring av forordning (EF)  

nr. 1490/2002 om fastsettelse av ytterligere gjennom-

føringsregler for tredje trinn i arbeidsprogrammet 

omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF 

og forordning (EF) nr. 2229/2004 om fastsettelse av 

ytterligere gjennomføringsregler for fjerde trinn av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 343 av 23.12.2011,  

s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 8 nr. 2 i råds-

direktiv 91/414/EØF(6) trukket tilbake sin støtte til 

oppføringen av det aktive stoffet i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF innen to måneder fra ikrafttredelsen til 

forordning (EF) nr. 1095/2007. Det ble derfor ved 

kommisjonsvedtak 2008/934/EF av 5. desember 2008 

om at visse aktive stoffer ikke oppføres i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF og godkjenninger tilbake-

kalles for plantevernmidler som inneholder disse 

stoffene(7) vedtatt at klorpikrin ikke skal oppføres i 

vedlegget. 

4)  Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») 

har i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF inngitt en ny søknad der det anmodes om 

bruk av framskyndet framgangsmåte i samsvar med 

artikkel 14 til 19 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

5)  Søknaden ble sendt til Italia, som var utpekt som 

rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) 

nr. 1490/2002. Tidsfristen for den framskyndede fram-

gangsmåten er overholdt. Spesifikasjonen til det aktive 

stoffet og planlagte bruksområder er de samme som 

var gjenstand for vedtak 2008/934/EØF. Denne 

søknaden oppfyller også kravene til innhold og fram-

gangsmåte i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

6)  Italia har vurdert tilleggsdataene som er framlagt av 

søkeren, og utarbeidet en tilleggsrapport.  

11. mars 2010 sendte medlemsstaten rapporten til Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») og til Kommisjonen. 

Myndigheten har sendt tilleggsrapporten til de andre 

medlemsstatene og søkeren for kommentarer og over-

sendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 33/2008 og på anmodning fra 

Kommisjonen framlagt sin konklusjon om risikovur-

deringen av klorpikrin for Kommisjonen  

23. februar 2011(8). Utkastet til vurderingsrapport, 

tilleggsrapporten og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen og ferdigstilt 11. oktober 2011 i form av 

Kommisjonens sammenfattende rapport om klorpikrin. 

7)  Ved evalueringen ble det fastslått enkelte beten-

keligheter. Det gjelder særlig følgende: Risikoen for 

  

(6) EUT L 246 av 21.9.2007, s. 19. 

(7) EUT L 333 av 11.12.2008, s. 11. 

(8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance chloropicrin». EFSA Journal 2011;9(3):2084. 

[58 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2084. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

2019/EØS/35/41 
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brukerne er uakseptabel. Det har ikke vært mulig å 

utføre en pålitelig grunnvannseksponeringsvurdering, 

ettersom det har manglet data for metabolitten 

diklornitrometan og det aktive stoffets urenheter slik 

det framstilles. Det forelå utilstrekkelige data til å 

trekke konklusjoner om risikoen for organismer som 

lever i sedimenter, bier, meitemark og planter utenfor 

målgruppen. Det er fastslått høy risiko for vannor-

ganismer, fugler og pattedyr. Det har ikke vært mulig å 

utføre pålitelige risikovurderinger for overflatevann og 

sedimenter, ettersom det har manglet data for 

klorpikrin og metabolitten diklormetan. Det har ikke 

vært mulig å utføre noen pålitelig vurdering av 

eksponeringskonsentrasjonene i luft for fosgen. Det er 

fastslått et høyt potensial for spredning over store 

avstander i atmosfæren. 

8)  Kommisjonen har oppfordret søkeren til å framlegge 

sine kommentarer til Myndighetens konklusjon. 

Videre har Kommisjonen i samsvar med artikkel 21  

nr. 1 i forordning (EF) nr. 33/2008 oppfordret søkeren 

til å framlegge kommentarer til utkastet til sammen-

fattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, 

som er blitt grundig gjennomgått. 

9)  Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, 

har det imidlertid ikke vært mulig å rydde beten-

kelighetene nevnt i betraktning 7 av veien. Det er 

dermed ikke påvist at plantevernmidler som inneholder 

klorpikrin, 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. 

10)  Klorpikrin bør derfor ikke godkjennes i henhold til 

artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

11)  For at medlemsstatene skal få tid til å tilbakekalle 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

klorpikrin, bør det gis unntak fra forordning (EF)  

nr. 1490/2002. 

12)  For plantevernmidler som inneholder klorpikrin, der 

medlemsstatene kan innvilge en henstandsperiode i 

samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør denne perioden utløpe senest ett år 

etter at den aktuelle godkjenning er tilbakekalt. 

13)  Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en 

ny søknad om klorpikrin i henhold til artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

14)  Av klarhetshensyn bør posten for klorpikrin i 

vedlegget til vedtak 2008/934 utgå. 

15)  Vedtak 2008/934/EF bør derfor endres. 

16)  Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen har ikke avgitt uttalelse. En gjennom-

føringsrettsakt ble ansett som nødvendig, og lederen 

har framlagt utkast til gjennomføringsrettsakt for 

klageinstansen for videre drøfting. Tiltakene fastsatt i 

denne forordning er i samsvar med uttalelse fra 

klageinstansen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på søknad om godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet klorpikrin godkjennes ikke. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Som unntak fra artikkel 12 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1490/2002 skal medlemsstatene sikre at godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder klorpikrin, tilbakekalles 

innen 23. juni 2012. 

Artikkel 3 

Henstand 

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 godkjenning er tilbakekalt. 

Artikkel 4 

Endring av vedtak 2008/934/EF 

I vedlegget til vedtak 2008/934/EF utgår posten for 

«klorpikrin». 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft 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 22. desember 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 735/2012 

av 14. august 2012 

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

godkjenning av det aktive stoffet kaliumhydrogenkarbonat(*) 

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 kaliumhydrogenkarbonat ble oppført 

i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommi-

sjonsdirektiv 2008/127/EF(3) etter framgangsmåten i 

artikkel 24b i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 2229/2004 av 3. desember 2004 om fastsettelse av 

ytterligere gjennomføringsregler for fjerde trinn i 

arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i 

rådsdirektiv 91/414/EØF(4). Etter at direktiv 

91/414/EØF ble erstattet med forordning (EF)  

nr. 1107/2009, anses dette stoffet å ha blitt godkjent i 

henhold til nevnte forordning og er oppført i del A i 

vedlegget til 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(5). 

2)  I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF)  

nr. 2229/2004 framla Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 

sitt utkast til rapport for kaliumhydrogenkarbonat(6) 

16. desember 2011. Utkastet til sammenfattende 

rapport og Myndighetens uttalelse ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité 

for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt 

13. juli 2012 i form av Kommisjonens sammenfattende 

rapport om kaliumhydrogenkarbonat. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 218 av 15.8.2012,  

s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89. 

(4) EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13. 

(5) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(6) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 

of the active substance potassium hydrogen carbonate», EFSA 

Journal 2012; 10(1):2524. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

3)  Myndigheten har underrettet melderen om sitt stand-

punkt om kaliumhydrogenkarbonat, og Kommisjonen 

har oppfordret melderen til å framlegge kommentarer 

til den sammenfattende rapporten. 

4)  Det bekreftes at det aktive stoffet kalkiumhydrogen-

karbonat skal anses å ha blitt godkjent i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

5)  I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling er det nødvendig å endre 

vilkårene for godkjenning av kaliumhydrogenkarbonat. 

Tatt i betraktning at bruken av kaliumhydrogenkarbonat 

som insektmiddel ble vurdert av Belgia og ikke har 

framvist ytterligere risiko, bør denne bruken tillates i 

tillegg til bruken som soppdrepende middel. 

6)  Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 bør derfor endres. 

7)  Det bør gis en rimelig frist før anvendelsen av denne 

forordning, slik at medlemsstatene, melderen og 

innehaverne av godkjenninger for plantevernmidler 

som inneholder kaliumhydrogenkarbonat, kan oppfylle 

kravene som følger av endringen av godkjennings-

vilkårene. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. februar 2013. 

2019/EØS/35/42 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. august 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EØF) nr. 540/2011 skal rad 244 om det aktive stoffet kaliumhydrogenkarbonat lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«244 Kaliumhydrogen-

karbonat 

CAS-nr. 298-14-6 

CIPAC-nr. 853 

Kaliumhydrogen-

karbonat 

≥ 99,5 % 

Urenheter: 

Pb høyst 10 mg/kg 

As høyst 3 mg/kg 

1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel og insektmiddel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om kaliumhydrogenkarbonat 

(SANCO/2625/2008), særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. juli 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene ta særlig hensyn til 

risikoen for honningbier. Bruksvilkårene skal eventuelt omfatte 

risikoreduserende tiltak.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjoner. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 746/2012 

av 16. august 2012 

om godkjenning av det aktive stoffet Adoxophyes orana granulovirus 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(*) 

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 og 

artikkel 78 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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For 

Adoxophyes orana granulovirus er vilkårene i artikkel 

80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 

oppfylt ved kommisjonsvedtak 2007/669/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Tyskland 29. november 2004 en søknad fra 

Andermatt Biocontrol GmbH om oppføring av det 

aktive stoffet Adoxophyes orana granulovirus i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 

2007/669/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 

bestemmelsene 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 13. august 2008. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om fagfellevur-

deringen av risikovurderingen av det aktive stoffet 

Adoxophyes orana granulovirus i plantevernmidler(4) 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 219 av 17.8.2012,  

s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 274 av 18.10.2007, s. 15. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(4):2654. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

for Kommisjonen 4. april 2012. Utkastet til vurde-

ringsrapport ble gjennomgått av medlemsstatene og 

Kommisjonen i Den faste komité for nærings-

middelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt 13. juli 2012 

i form av Kommisjonens sammenfattende rapport om 

Adoxophyes orana granulovirus. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder Adoxophyes orana 

granulovirus, generelt kan forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og 

artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, særlig med 

hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Adoxophyes orana granulovirus bør derfor 

godkjennes. 

6)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forord-

ning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, 

og idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som 

følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende 

gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder 

etter godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder Adoxophyes orana 

granulovirus. Medlemsstatene bør ved behov endre, 

erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. Som unntak 

fra denne fristen bør det gis en lengre frist for fram-

legging og vurdering av den ajourførte fullstendige 

dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er 

fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevern-

middel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med 

enhetlige prinsipper. 

7)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumenta-

sjon som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte 

direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke 

medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

plikter i forhold til pliktene i direktivene om endring 

av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i forordningene 

om godkjenning av aktive stoffer.  

  

(5) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 
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8)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsforord-

ning med hensyn til listen over godkjente aktive 

stoffer(1) bør i samsvar med artikkel 13 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 endres tilsvarende. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet Adoxophyes orana granulovirus, som 

oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i 

vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

Adoxophyes orana granulovirus som aktivt stoff, innen  

31. juli 2013. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i kolonnen om særlige bestemmelser i vedlegget, 

og at innehaveren av godkjenningen har, eller har tilgang til, 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 

91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1 til 4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder Adoxophyes 

orana granulovirus som eneste aktive stoff eller som ett av 

flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget til 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 senest  

31. januar 2013, vurdere produktet på nytt i samsvar med de 

ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 nr. 6 i forord-

ning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumentasjon som 

oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, 

samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige 

bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På grunnlag av 

denne vurderingen skal de avgjøre om produktet oppfyller 

vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder Adoxophyes orana 

granulovirus som eneste aktive stoff, om nødvendig endre 

eller tilbakekalle godkjenningen innen 31. juli 2014, eller 

b)  dersom produktet inneholder Adoxophyes orana 

granulovirus som ett av flere aktive stoffer, om nødvendig 

endre eller tilbakekalle godkjenningen innen 31. juli 2014, 

eller innen datoen som er fastsatt for en slik endring eller 

tilbakekalling i den eller de respektive rettsaktene der det 

eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF, avhengig av hvilken dato som 

kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. februar 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 16. august 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Adoxophyes orana 

granulovirus 

Kultursamling nr. DSM BV-

0001 

CIPAC-nr. 782 

Ikke relevant Ingen relevante urenheter 1. februar 2013 31. januar 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene 

i den sammenfattende rapporten om Adoxophyes orana granulovirus, 

særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. juli 2012. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«26 Adoxophyes orana granulovirus 

Kultursamling nr. DSM BV-0001 

CIPAC-nr. 782 

Ikke relevant Ingen relevante urenheter 1. februar 2013 31. januar 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om Adoxophyes orana 

granulovirus, særlig til vedlegg I og II, ferdigstilt av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 13. juli 2012.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 823/2012 

av 14. september 2012 

om unntak fra gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til utløpsdatoene for 

godkjenning av de aktive stoffene 2,4-DB, benzosyre, beta-cyflutrin, karfentrazon-etyl, 

Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, cyflutrin, deltametrin, 

dimetenamid-P, etofumesat, etoksysulfuron, fenamidon, flazasulfuron, flufenacet, flurtamon, 

foramsulfuron, fostiazat, imazamox, jodsulfuron, iprodion, isoksaflutol, linuron, maleinhydrasid, 

mekoprop, mekoprop-P, mesosulfuron, mesotrion, oksadiargyl, oksasulfuron, pendimetalin, 

pikoksystrobin, propikonazol, propineb, propoksykarbason, propyzamid, pyraklostrobin, siltiofam, 

trifloksystrobin, warfarin og zoksamid(*) 

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 

plantefarmasøytiske produkter og om oppheving av råds-

direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 

annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For aktive stoffer som er oppført i del A i vedlegget til 

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(2), og som godkjenningene utløper for 

før 14. juni 2014, kunne ikke søkerne gi det varselet på 

tre år som kreves i henhold til artikkel 15 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til 

søknader om fornyelse. 

2)  Det er derfor nødvendig å utvide godkjennings-

perioden for nevnte stoffer, idet det tas hensyn til 

bestemmelsene i artikkel 17 tredje ledd i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

3)  Med tanke på formålet med artikkel 17 annet ledd i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 når det gjelder tilfeller 

der ingen søknad er inngitt tre år før den respektive 

utløpsdatoen fastsatt i artikkel 1 i denne forordning, vil 

Kommisjonen fastsette utløpsdatoen til samme dato 

som gjaldt før denne forordning, eller tidligst mulige 

dato deretter. 

4)  Med tanke på formålet med artikkel 17 annet ledd i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 når det gjelder tilfeller 

der Kommisjonen skal vedta en forordning om at 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 250 av 15.9.2012,  

s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

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

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i artikkel 1 i 

denne forordning ikke fornyes fordi godkjennings-

kriteriene ikke er oppfylt, vil Kommisjonen fastsette 

utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før denne 

forordning, eller til datoen for vedtakelse av forord-

ningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke 

fornyes, idet seneste dato velges. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller 

Rådet har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Utløpsdatoer 

Som unntak fra del A i vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 gjelder følgende utløpsdatoer: 

1) 31. juli 2016 for de aktive stoffene etofumesat (post 29), 

imazamoks (post 41), oksasulfuron (post 42), etoksy-

sulfuron (post 43), foramsulfuron (post 44), oksadiargyl 

(post 45), cyazofamid (post 46), linuron (post 51), 

pendimetalin (post 53), trifloksystrobin (post 59), 

karfentrazon-etyl (post 60), mesotrion (post 61), 

fenamidon (post 62), isoksaflutol (post 63) og warfarin 

(post 120), 

2) 31. oktober 2016 for de aktive stoffene deltametrin (post 

40), 2,4-DB (post 47), beta-cyflutrin (post 48), cyflutrin 

(post 49), iprodion (post 50), maleinhydrazid (post 52), 

flurtamon (post 64), flufenacet (post 65), jodsulfuron (post 

66), dimetenamid-P (post 67), pikoksystrobin (post 68), 

fostiazat (post 69), siltiofam (post 70) og Coniothyrium 

minitans, stamme CON/M/91-08 (DSM 9660) (post 71), 

3) 31. januar 2017 for de aktive stoffene propineb (post 54), 

propyzamid (post 55), mekoprop (post 56), mekoprop-P 

(post 57), propikonazol (post 58), mesosulfuron (post 75), 

propoksykarbason (post 76), zoksamid (post 77), 

benzosyre (post 79), flazasulfuron (post 80) og pyraklo-

strobin (post 81). 

2019/EØS/35/44 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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, 14. september 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 87/2012 

av 1. februar 2012 

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

godkjenning av det aktive stoffet kletodim(*) 

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) Ved kommisjonsdirektiv 2011/21/EU(2) ble kletodim 

oppført som aktivt stoff i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF til bruk som ugressmiddel på sukkerbete. 

Etter at direktiv 91/414/EØF ble erstattet med 

forordning (EF) nr. 1107/2009, anses dette stoffet å ha 

blitt godkjent i henhold til nevnte forordning og er 

oppført i del A i vedlegget til 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(3). 

2) 14. februar 2011 framla Arysta LifeScience, hvis 

søknad lå til grunn for oppføringen av kletodim i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, en søknad om 

endring av vilkårene for oppføring av kletodim til å 

omfatte bruk som ugressmiddel på andre vekster enn 

sukkerbete. Søknaden ble ledsaget av tilleggsopplys-

ninger. Den ble sendt til Nederland, som var utpekt 

som rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) 

nr. 1490/2002(4). 

3) Nederland har vurdert tilleggsopplysningene som er 

framlagt av søkeren, og utarbeidet en tilføyelse til 

utkastet til vurderingsrapport. Nederland framla 

tilføyelsen for Kommisjonen 28. mars 2011. 

Nederland sendte tilføyelsen til de andre medlems-

statene og Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet (heretter kalt «myndigheten») for 

kommentarer og oversendte mottatte kommentarer til 

Kommisjonen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 30 av 2.2.2012, s. 8, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

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

(2) EUT L 58 av 3.3.2011, s. 49. 

(3) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(4) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

4) Myndigheten gjennomførte et samråd med eksperter 

om tilføyelsen til utkastet til vurderingsrapport. 

15. oktober 2011 oversendte Myndigheten sin konklus-

jon til søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen og 

gjorde den tilgjengelig for offentligheten. Myndighe-

ten endret sin konklusjon på bakgrunn av kommentarer 

framlagt av søkeren. 18. november 2011 framla 

Myndigheten den endrede konklusjonen(5) for søkeren, 

medlemsstatene og Kommisjonen og gjorde den 

tilgjengelig for offentligheten. 

5) Kommisjonen har i samsvar med artikkel 13 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfordret søkeren til å 

framlegge kommentarer til den sammenfattende 

rapporten om kletodim. Melderen framla sine 

kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. 

6) Tilføyelsen til utkastet til vurderingsrapport og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og sluttbehandlet 

9. desember 2011 i form av Kommisjonens sammen-

fattende rapport om kletodim. 

7) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

restriksjonen der plantevernmidler som består av eller 

inneholder kletodim, bare kan anvendes på sukker-

beter, kan oppheves. 

8) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

  

(5) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 

of the active substance clethodim.» EFSA Journal 2011; 

9(10):2417. [99 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2417. Tilgjengelig på 

internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

2019/EØS/35/45 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft 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 1. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal rad 329 om det aktive stoffet kletodim lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«329 Kletodim 

CAS-nr. 99129-21-2 

CIPAC-nr. 508 

(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-

klorallyloksyimino]-

propyl}-5-[(2RS)-2-

(etyltio)propyl]-3-hydr-

oksysykloheks-2-en-1-on 

≥ 930 g/kg 

Urenheter: 

toluen: høyst 

4 g/kg 

1. juni 2011 31. mai 2021 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om kletodim, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

9. desember 2011. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot vern av vannorganismer, fugler og pattedyr, og sørge for at bruksvilkårene 

omfatter bruk av hensiktsmessige risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal kreve at det på grunnlag av den vitenskapelige 

utvikling framlegges bekreftende opplysninger om 

– vurderingen av eksponering av jord og grunnvann, 

– definisjonen av restmengder med hensyn til risikovurdering. 

De berørte medlemsstater skal sørge for at søkeren legger fram slike bekreftende 

opplysninger for Kommisjonen innen 31. mai 2013.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 127/2012 

av 14. februar 2012 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til utvidelse av bruken av 

det aktive stoffet metazaklor(*) 

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) Ved kommisjonsdirektiv 2008/116/EF(2) ble 

metazaklor oppført som aktivt stoff i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF(3) til bruk som ugressmiddel 

med en dosering på høyst 1,0 kg/ha og bare hvert 

tredje år på samme jorde. Etter at direktiv 91/414/EØF 

ble erstattet med forordning (EF) nr. 1107/2009, anses 

dette stoffet å ha blitt godkjent i henhold til nevnte 

forordning og er oppført i del A i vedlegget til 

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(4). 

2) 23. mars 2010 framla en av melderne hvis søknad lå til 

grunn for oppføringen av metazaklor i vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF, en søknad om endring av de 

særlige bestemmelsene om bruk av metazaklor slik at 

stoffet kan brukes oftere på samme jorde, men uten at 

samlet mengde overskrider 1,0 kg/ha over et tidsrom 

på tre år. Søknaden ble ledsaget av tilleggsopplys-

ninger. Den ble sendt til Det forente kongerike, som 

var utpekt som rapporterende medlemsstat ved forord-

ning (EF) nr. 1490/2002(5). 

3) Rapporterende medlemsstat har vurdert tilleggsopplys-

ningene som er framlagt av søkeren, og utarbeidet en 

tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport. Tilføyelsen 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 41 av 15.2.2012,  

s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

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

(2) EUT L 337 av 16.12.2008, s. 86. 

(3) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(4) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

ble framlagt for Kommisjonen 4. januar 2011, som 

sendte tilføyelsen til de andre medlemsstatene og Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet for 

kommentarer. Tilføyelsen til utkastet til vurderings-

rapport ble gjennomgått av medlemsstatene og 

Kommisjonen i Den faste komité for næringsmid-

delkjeden og dyrehelsen 24. januar 2012 i form av en 

tilføyelse til Kommisjonens sammenfattende rapport 

om metazaklor. 

4) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

endringen av de særlige bestemmelsene om bruk som 

søknaden gjelder, ikke medfører noen risiko ut over 

dem som det allerede er tatt hensyn til ved god-

kjenningen av metazaklor og i Kommisjonens 

sammenfattede rapport om stoffet. 

5) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I rad nr. 217 om metazaklor i del A i vedlegget skal del A i 

kolonnen «Særlige bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. Samlet dose skal 

være begrenset til høyst 1,0 kg metazaklor per hektar på 

samme jorde over et tidsrom på tre år.» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/35/46 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  



Nr. 35/748 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 287/2012 

av 30. mars 2012 

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

godkjenning av det aktive stoffet triflusulfuron(*) 

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) Ved kommisjonsdirektiv 2009/77/EF(2) ble triflu-

sulfuron oppført som aktivt stoff i vedlegg I til råds-

direktiv 91/414/EØF(3) til bruk som ugressmiddel på 

sukkerbete og fôrbete med en dosering på høyst 

60 g/ha og bare hvert tredje år på samme jorde. 

Oppføringen omfattet en ytterligere restriksjon i form 

av et forbud mot å bruke bladverk fra behandlede 

vekster som fôr til husdyr. Med hensyn til det aktive 

stoffets renhetsgrad ble det fastsatt en grenseverdi på 

6 g/kg for urenheten N,N-dimetyl-6-(2,2,2-trifluo-

retoksy)-1,3,5-triazin-2,4-diamin. 

2) Etter at direktiv 91/414/EØF ble erstattet med forord-

ning (EF) nr. 1107/2009, anses dette stoffet å ha blitt 

godkjent i henhold til nevnte forordning og er oppført i 

del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsforord-

ning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over 

godkjente aktive stoffer(4). 

3) 25. juni 2010 framla melderen hvis søknad lå til grunn 

for oppføringen av triflusulfuron i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF, en søknad om endring av vilkårene for 

godkjenning av triflusulfuron. Melderen anmodet om å 

få opphevet restriksjonene på bruk som ugressmiddel 

og grenseverdien for innhold av urenheten nevnt i 

betraktning 1. Søknaden ble ledsaget av tilleggsopplys-

ninger. Den ble sendt til Frankrike, som var utpekt som 

rapporterende medlemsstat ved forordning (EF)  

nr. 1490/2002(5). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 95 av 31.3.2012, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

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

(2) EUT L 172 av 2.7.2009, s. 23. 

(3) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(4) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

4) Rapporterende medlemsstat har vurdert tilleggsopplys-

ningene som er framlagt av søkeren, og utarbeidet en 

tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport. Tilføyelsen 

ble framlagt for Kommisjonen 17. desember 2010, 

som sendte tilføyelsen til de andre medlemsstatene og 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

for kommentarer. Tilføyelsen til utkastet til vurde-

ringsrapport ble gjennomgått av medlemsstatene og 

Kommisjonen i Den faste komité for næringsmid-

delkjeden og dyrehelsen 9. mars 2012 i form av en 

tilføyelse til Kommisjonens sammenfattende rapport 

om triflusulfuron. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at end-

ringen av vilkårene for godkjenning som søknaden 

gjelder, ikke medfører noen risiko ut over dem som det 

allerede er tatt hensyn til ved godkjenningen av triflu-

sulfuron og i Kommisjonens sammenfattede rapport 

om stoffet. 

6) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I rad nr. 289 om triflusulfuron i del A i vedlegget gjøres 

følgende endringer: 

1)  Kolonnen «Renhet» skal lyde: 

 «≥ 960 g/kg» 

2)  Del A i kolonnen «Særlige bestemmelser» skal lyde: 

 «DEL A 

 Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/35/47 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 359/2012 

av 25. april 2012 

om godkjenning av det aktive stoffet metam 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(*) 

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 og artikkel 78  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for 

godkjenning, skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) i samsvar 

med artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 få anvendelse på aktive stoffer for hvilke 

det er fastslått at søknadene er fullstendige i samsvar 

med artikkel 16 i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 33/2008 av 17. januar 2008 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 

91/414/EØF med hensyn til en alminnelig og 

framskyndet framgangsmåte for vurdering av aktive 

stoffer som er del av arbeidsprogrammet nevnt i 

direktivets artikkel 8 nr. 2, men ikke er oppført i 

vedlegg I(3). Metam er et aktivt stoff for hvilket det er 

fastslått at søknaden er fullstendig i samsvar med nevnte 

forordning. 

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(4) og 

(EF) nr. 1490/2002(5) fastsettes nærmere regler for 

gjennomføringen av annet og tredje trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF og fastsettes lister over aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på eventuell oppføring i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Disse listene omfattet 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 26.4.2012, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

metam. Ved kommisjonsvedtak 2009/562/EF av  

13. juli 2009 om at metam ikke skal oppføres i vedlegg I 

til direktiv 91/414/EØF, og om tilbakekalling av god-

kjenninger av plantevernmidler som inneholder dette 

stoffet(6) ble det besluttet ikke å oppføre metam i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 

3) Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») har 

i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

inngitt en ny søknad der det anmodes om bruk av fram-

skyndet framgangsmåte i samsvar med artikkel 14 til 19 

i forordning (EF) nr. 33/2008. 

4) Søknaden ble sendt til Belgia, som var utpekt som 

rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) 

nr. 1490/2002. Tidsfristen for den framskyndede fram-

gangsmåten er overholdt. Spesifikasjonen til det aktive 

stoffet og planlagte bruksområder er de samme som var 

gjenstand for vedtak 2009/562/EØF. Denne søknaden 

oppfyller også kravene til innhold og framgangsmåte i 

artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

5) Belgia har vurdert tilleggsopplysningene som er 

framlagt av søkeren, og utarbeidet en tilleggsrapport. 

31. august 2010 sendte medlemsstaten rapporten til Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») og til Kommisjonen. 

6) Myndigheten har sendt tilleggsrapporten til de andre 

medlemsstatene og søkeren for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 33/2008 og på anmodning fra 

Kommisjonen framlagt sin konklusjon om metam for 

Kommisjonen 8. august 2011(7). Utkastet til vurderings-

rapport, tilleggsrapporten og Myndighetens konklusjon 

  

(6) EUT L 196 av 28.7.2009, s. 22. 

(7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance metam». EFSA Journal 2011; 9(9):2334. [97 s.] 

doi:10.2903/j.efsa.2011.2334. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

2019/EØS/35/48 
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ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen og sluttbehandlet 9. mars 2012 i form av 

Kommisjonens sammenfattende rapport om metam. 

7) Tilleggsrapporten fra den rapporterende medlemsstaten 

og Myndighetens nye konklusjoner omhandler særlig 

betenkelighetene som førte til at stoffet ikke ble oppført. 

Disse betenkelighetene dreide seg særlig om at det ikke 

var mulig å påvise at forbrukereksponeringen ligger på 

et akseptabelt nivå, og om mangelen på opplysninger 

om atferden til urenheten N,N-dimetyltiourea (DMTU) i 

miljøet. 

8) De nye opplysningene som søkeren har framlagt, viser 

at forbrukernes eksponering kan anses som akseptabel 

og at DMTUs atferd i miljøet ikke medfører uakseptable 

virkninger. 

9) Tilleggsopplysningene som søkeren har framlagt, gjør 

det derfor mulig å utelukke de konkrete beten-

kelighetene som førte til at stoffet ikke ble oppført. 

10) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder metam, generelt kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, særlig med 

hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Metam bør derfor godkjennes i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

11) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. 

12) Uten at det berører konklusjonen om at metam bør 

godkjennes, bør det særlig kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

13) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan for-

berede seg på å oppfylle de nye kravene som følger av 

godkjenningen. 

14) Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av 

overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde. Med-

lemsstatene bør gis en frist etter godkjenningen til å 

gjennomgå godkjenninger av plantevernmidler som 

inneholder metam, som er blitt opprettholdt for visse 

bruksområder i samsvar med artikkel 3 i vedtak 

2009/562/EF. Det skal tas hensyn til denne bestem-

melsen ved beregning av denne fristen. Medlemsstatene 

bør ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger. 

15) I forbindelse med eventuelle overgangsperioder som 

medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 for plantevernmidler som 

inneholder metam, skal det tas hensyn til artikkel 4 i 

vedtak 2009/562/EF ved beregning av denne fristen. En 

slik overgangsperiode bør derfor utløpe senest 

31. desember 2014. 

16) Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye plikter i 

forhold til pliktene i direktivene om endring av vedlegg 

I som til nå er vedtatt, eller i forordningene om god-

kjenning av aktive stoffer. 

17) Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(2) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

18) Av klarhetshensyn bør vedtak 2009/562/EF oppheves. 

19) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet metam, som oppført i vedlegg I, godkjennes 

på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

metam som aktivt stoff, innen 31. desember 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

  

(1) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 
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tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1-4 i nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder metam som eneste 

aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle var 

oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. juni 2012, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder metam som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 30. juni 2016, 

b)  dersom produktet inneholder metam som ett av flere aktive 

stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjennin-

gen innen 30. juni 2016, eller innen datoen som er fastsatt 

for en slik endring eller tilbakekalling i den eller de 

respektive rettsaktene der det eller de relevante stoffene ble 

oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller godkjent, 

avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Avviklingsperiode 

Dersom medlemsstater tilbakekaller eller endrer en eksisterende 

godkjenning i samsvar med artikkel 2 nr. 1, skal en eventuell 

overgangsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med 

artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, være kortest mulig 

og utløpe senest 31. desember 2014. 

Artikkel 4 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 5 

Oppheving 

Vedtak 2009/562/EF oppheves. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. april 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Metam 

CAS-nr. 144-54-7 

CIPAC-nr. 20 

Metylditio-

karbaminsyre 

≥ 965 g/kg 

Uttrykt som metamnatrium, på 

tørrstoffbasis 

≥ 990 g/kg 

Uttrykt som metamkalium, på 

tørrstoffbasis 

Relevante urenheter: 

metylisotiocyanat (MITC) 

– høyst 12 g/kg på tørrstoffbasis 

(metamnatrium), 

– høyst 0,42 g/kg på tørrstoffbasis 

(metamkalium). 

N,N’-dimetyltiourea (DMTU) 

– høyst 23 g/kg på tørrstoffbasis 

(metamnatrium), 

– høyst 6 g/kg på tørrstoffbasis 

(metamkalium). 

1. juli 2012 30. juni 2022 DEL A 

Kan bare godkjennes til bruk som nematicid, soppdrepende middel, ugressmiddel og 

insektmiddel til utgassing av jord før planting, og begrenset til én behandling hvert tredje år 

på samme jorde. 

På friland kan bruk tillates gjennom innsprøyting i jord eller dryppvanning, og i veksthus 

bare gjennom dryppvanning. Bruk av gasstett plastfilm skal foreskrives for dryppvanning. 

Ved bruk på friland skal høyeste dosering være 153 kg/ha (tilsvarer 86,3 kg MITC per ha). 

Godkjenninger skal være begrenset til yrkesbrukere. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten 

om metam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 9. mars 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

a)  være særlig oppmerksomme på vern av brukere og sikre at bruksvilkårene omfatter 

risikoreduserende tiltak, f.eks. bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr og 

begrensninger i arbeidstid per dag, 

b)  være særlig oppmerksomme på vern av arbeidstakere og sikre at bruksvilkårene 

omfatter risikoreduserende tiltak, f.eks. bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr, en 

gjeninntredelsesperiode og begrensninger i arbeidstid per dag, 

c)  være særlig oppmerksomme på vern av beboere og andre tilstedeværende og sikre at 

bruksvilkårene omfatter risikoreduserende tiltak, f.eks. en hensiktsmessig buffersone 

under og fram til 24 timer etter behandling fra utkanten av det behandlede området til 

alle bebodde hus og områder som brukes av offentligheten, samt en plikt til å bruke 

varselskilt og markører på bakken, 

d)  være særlig oppmerksomme på vern av grunnvannet når det aktive stoffet brukes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, og sikre at bruksvilkårene omfatter 

risikoreduserende tiltak, f.eks. en hensiktsmessig buffersone, 

e)  være særlig oppmerksomme på risikoen for organismer utenfor målgruppen og sikre at 

bruksvilkårene eventuelt omfatter risikoreduserende tiltak. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

     Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om metylisotiocyanat med hensyn til 

1)  vurderingen av potensialet for spredning av metylisotiocyanat over lange avstander 

gjennom luften og tilknyttede miljørisikoer, 

2)  risikoen for forurensning av grunnvannet. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten innen 31. mai 2014. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nr. 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«22 Metam 

CAS-nr. 144-54-7 

CIPAC-nr. 20 

Metylditio-

karbaminsyre 

≥ 965 g/kg 

Uttrykt som metamnatrium, på 

tørrstoffbasis 

≥ 990 g/kg 

Uttrykt som metamkalium, på 

tørrstoffbasis 

Relevante urenheter: 

metylisotiocyanat (MITC) 

– høyst 12 g/kg på tørrstoffbasis 

(metamnatrium), 

– høyst 0,42 g/kg på 

tørrstoffbasis (metamkalium). 

N,N’-dimetyltiourea (DMTU) 

– høyst 23 g/kg på tørrstoffbasis 

(metamnatrium), 

– høyst 6 g/kg på tørrstoffbasis 

(metamkalium). 

1. juli 2012 30. juni 2022 DEL A 

Kan bare godkjennes til bruk som nematicid, soppdrepende middel, ugressmiddel og 

insektmiddel til utgassing av jord før planting, og begrenset til én behandling hvert 

tredje år på samme jorde. 

På friland kan bruk tillates gjennom innsprøyting i jord eller dryppvanning, og i 

veksthus bare gjennom dryppvanning. Bruk av gasstett plastfilm skal foreskrives for 

dryppvanning. 

Ved bruk på friland skal høyeste dosering være 153 kg/ha (tilsvarer 86,3 kg MITC per 

ha). 

Godkjenninger skal være begrenset til yrkesbrukere. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om metam, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 9. mars 

2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

a)  være særlig oppmerksomme på vern av brukere og sikre at bruksvilkårene omfatter 

risikoreduserende tiltak, f.eks. bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr og 

begrensninger i arbeidstid per dag, 

b)  være særlig oppmerksomme på vern av arbeidstakere og sikre at bruksvilkårene 

omfatter risikoreduserende tiltak, f.eks. bruk av hensiktsmessig personlig 

verneutstyr, en gjeninntredelsesperiode og begrensninger i arbeidstid per dag, 

c)  være særlig oppmerksomme på vern av beboere og andre tilstedeværende og sikre 

at bruksvilkårene omfatter risikoreduserende tiltak, f.eks. en hensiktsmessig 

buffersone under og fram til 24 timer etter behandling fra utkanten av det 

behandlede området til alle bebodde hus og områder som brukes av offentligheten, 

samt en plikt til å bruke varselskilt og markører på bakken, 

d)  være særlig oppmerksomme på vern av grunnvannet når det aktive stoffet brukes i 

områder med sårbare jord- og/eller klimaforhold, og sikre at bruksvilkårene 

omfatter risikoreduserende tiltak, f.eks. en hensiktsmessig buffersone, 
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Nr. 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      e)  være særlig oppmerksomme på risikoen for organismer utenfor målgruppen og sikre 

at bruksvilkårene eventuelt omfatter risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om metylisotiocyanat med hensyn til 

1)  vurderingen av potensialet for spredning av metylisotiocyanat over lange avstander 

gjennom luften og tilknyttede miljørisikoer, 

2)  risikoen for forurensning av grunnvannet. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten innen 31. mai 2014.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 369/2012 

av 27. april 2012 

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

godkjenning av de aktive stoffene blodmel, kalsiumkarbid, kalsiumkarbonat, kalkstein, pepper og 

kvartssand(*) 

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, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) De aktive stoffene blodmel, kalsiumkarbid, kalsium-

karbonat, kalkstein, pepper og kvartssand ble oppført i 

vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommi-

sjonsdirektiv 2008/127/EF(3) etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 24b i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 2229/2004(4) av 3. desember 2004 om fastsettelse av 

ytterligere nærmere regler for gjennomføringen av 

fjerde trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 

nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF. Etter at direktiv 

91/414/EØF ble erstattet med forordning (EF)  

nr. 1107/2009, anses disse stoffene å ha blitt godkjent i 

henhold til nevnte forordning og er oppført i del A i 

vedlegget til 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(5). 

2) I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF)  

nr. 2229/2004 har Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 

framlagt for Kommisjonen konklusjonene om fag-

fellevurderingen av blodmel(6) den 26. september 2011, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 116 av 28.4.2012,  

s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89. 

(4) EUT L. 379 av 24.12.2004, s. 13. 

(5) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance blood meal». EFSA Journal 2011; 9(10):2394.  

[36 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2396. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm. 

av kalsiumkarbid(7) den 17. oktober 2011, av kalsium-

karbonat(8) og kalkstein(9) den 6. juli 2011, av ekstrak-

sjonsrester av pepperstøv(10) den 4. juli 2011 og av 

kvartssand(11) den 6. juli 2011. Utkastene til vurderings-

rapporter og Myndighetens konklusjoner ble gjennom-

gått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og 

sluttbehandlet 9. mars 2012 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapporter om blodmel, kalsiumkarbid, 

kalsiumkarbonat, kalkstein, ekstraksjonsrester av 

pepperstøv og kvartssand. 

3) Kommisjonen har i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfordret melderne til å 

framlegge kommentarer til Myndighetens konklusjoner. 

Videre har Kommisjonen i samsvar med artikkel 13 

nr. 1 i nevnte forordning oppfordret melderne til å 

framlegge kommentarer til utkastene til sammenfattende 

rapporter om blodmel, kalsiumkarbid, kalsiumkarbonat, 

kalkstein, ekstraksjonsrester av pepperstøv og 

kvartssand. Melderne har framlagt sine kommentarer, 

som er blitt grundig gjennomgått. 

4) Det bekreftes at de aktive stoffene blodmel, kalsium-

karbid, kalsiumkarbonat, kalkstein, pepper og kvarts-

sand skal anses å ha blitt godkjent i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

5) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

  

(7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance calcium carbide». EFSA Journal 2011; 

9(10):2419. [48 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2419. Tilgjengelig på 

Internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm. 

(8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance calcium carbonate». EFSA Journal 2011; 

9(7):2298. [28 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2298. Tilgjengelig på 

Internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm. 

(9) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance limestone». EFSA Journal 2011; 9(7):2299.  

[33 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2299. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm. 

(10) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance pepper dust extraction residue». EFSA Journal 

2011; 9(7):2285. [37 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2285. Tilgjen-

gelig på Internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm. 

(11) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance quartz sand». EFSA Journal 2011; 9(7):2300.  

[40 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2300. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm. 

2019/EØS/35/49 
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artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling er det nødvendig å endre 

vilkårene for godkjenning av blodmel, kalsiumkarbid, 

kalsiumkarbonat, kalkstein, pepper og kvartssand. 

Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplys-

ninger om blodmel, kalsiumkarbonat og pepper. 

Samtidig bør visse tekniske tilpasninger gjøres, særlig 

bør navnet til det aktive stoffet «pepper» erstattes med 

navnet «ekstraksjonsrester av pepperstøv». 

6) Vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor 

endres. 

7) Det bør gis en rimelig frist før denne forordning får 

anvendelse, slik at medlemsstatene, melderne og 

innehaverne av godkjenninger for plantevernmidler kan 

oppfylle kravene som følger av endringen av god-

kjenningsvilkårene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. september 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 27. april 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) Rad 222 om det aktive stoffet blodmel skal lyde: 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«Blodmel 

CAS-nr. 90989-74-5 

CIPAC-nr.: 909 

Ikke tilgjengelig ≥ 990 g/kg 1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. Blodmel skal oppfylle kravene i forordning (EF)  

nr. 1069/2009(*) og forordning (EU) nr. 142/2011(**). 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

blodmel for annen bruk enn direkte anvendelse på enkeltplanter, skal de rette særlig 

oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal 

sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den endrede sammenfattende 

rapporten om blodmel (SANCO/2604/2008), særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 9. mars 2012. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om spesifikasjonen til det tekniske 

materialet for medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten innen 1. mars 2013.» 

(*) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1. 

(**) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

2)  Rad 223 om det aktive stoffet kalsiumkarbid skal lyde: 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«Kalsiumkarbid 

CAS-nr. 75-20-7 

CIPAC-nr.: 910 

kalsiumacetylid ≥ 765 g/kg 

Inneholder 

0,08-0,9 g/kg 

kalsiumfosfid 

1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den endrede sammenfattende 

rapporten om kalsiumkarbid (SANCO/2605/2008), særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 9. mars 2012. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

     Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

3)  Rad 224 om det aktive stoffet kalsiumkarbonat skal lyde: 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«Kalsiumkarbonat 

CAS-nr. 471-34-1 

CIPAC-nr.: 843 

Kalsiumkarbonat ≥ 995 g/kg 1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den endrede sammenfattende 

rapporten om kalsiumkarbonat (SANCO/2606/2008), særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 9. mars 2012. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om: 

– ytterligere opplysninger om spesifikasjonen til det tekniske materialet, 

– analysemetoder for bestemmelse av kalsiumkarbonat i den representative utformingen og 

av urenhetene i det tekniske materialet. 

Disse opplysningene skal framlegges for medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten 

innen 1. mars 2013.» 

4)  Rad 237 om det aktive stoffet kalkstein skal lyde: 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«Kalkstein 

CAS-nr. 1317-65-3 

CIPAC-nr.: 852 

Kalsiumkarbonat ≥ 980 g/kg 1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den endrede sammenfattende 

rapporten om kalkstein (SANCO/2618/2008), særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 9. mars 2012. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

     Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

5)  Rad 239 om det aktive stoffet pepper skal lyde: 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«Ekstraksjonsrester av 

pepperstøv 

CAS-nr. ikke tildelt 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Dampdestillert og 

løsemiddelekstrah

ert svart pepper – 

Piper nigrum 

Det er en 

kompleks 

blanding av 

kjemiske stoffer, 

og innholdet av 

bestanddelen 

piperin som 

markør bør være 

minst 4 % 

1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

ekstraksjonsrester av pepperstøv for annen bruk enn i private hager, skal de rette særlig 

oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal 

sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den endrede sammenfattende 

rapporten om pepper (SANCO/2620/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet 

av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 9. mars 2012. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om spesifikasjonen til det tekniske 

materialet for medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten innen 1. mars 2013.» 

6)  Rad 247 om det aktive stoffet kvartssand skal lyde: 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«Kvartssand 

CAS-nr. 14808-60-7, 

7637-86-9 

CIPAC-nr.: 855 

Kvarts, 

silisiumdioksid 

≥ 915 g/kg 

Høyst 0,1 % 

partikler av 

krystallinsk 

silisiumoksid 

(med diameter 

under 50 μm) 

1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 

kvartssand for annen bruk enn på trær i skogbruk, skal de rette særlig oppmerksomhet mot 

kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle 

nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

     Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene i vedlegg VI skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om kvartssand (SANCO/2628/2008), særlig 

tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 571/2012 

av 28. juni 2012 

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

godkjenning av de aktive stoffene aluminiumsilikat, hydrolyserte proteiner og 1,4-diaminobutan 

(putrescin)(*) 

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) De aktive stoffene aluminiumsilikat, hydrolyserte 

proteiner og 1,4-diaminobutan (putrescin) ble oppført i 

vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommi-

sjonsdirektiv 2008/127/EF(3) etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 24b i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 2229/2004 av 3. desember 2004 om fastsettelse av 

ytterligere nærmere regler for gjennomføringen av 

fjerde trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 

nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF(4). Etter at direktiv 

91/414/EØF ble erstattet med forordning (EF)  

nr. 1107/2009, anses disse stoffene å ha blitt godkjent i 

henhold til nevnte forordning og er oppført i del A i 

vedlegget til 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(5). 

2) I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF)  

nr. 2229/2004 framla Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 

den 16. desember 2011 sine synspunkter for Kommi-

sjonen på utkastene til sammenfattende rapporter om 

aluminiumsilikat(6), hydrolyserte proteiner(7) og 1,4-

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 169 av 29.6.2012,  

s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89. 

(4) EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13. 

(5) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(6) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance aluminium silicate». EFSA Journal 2012; 

10(1):2517. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu/ 

efsajournal. 

(7) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance hydrolysed proteins». EFSA Journal 2012; 

10(2):2545. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu/ 

efsajournal. 

diaminobutan (putrescin)(8). Utkastene til sammen-

fattende rapporter og Myndighetens synspunkter ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og 

sluttbehandlet 1. juni 2012 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapporter om aluminiumsilikat, 

hydrolyserte proteiner og 1,4-diaminobutan (putrescin). 

3) Myndigheten har underrettet melderne om sine 

synspunkter på aluminiumsilikat, hydrolyserte proteiner 

og 1,4-diaminobutan (putrescin), og Kommisjonen har 

oppfordret dem til å framlegge kommentarer til de 

sammenfattende rapportene. 

4) Det bekreftes at de aktive stoffene aluminiumsilikat, 

hydrolyserte proteiner og 1,4-diaminobutan (putrescin) 

skal anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

5) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling er det nødvendig å endre 

vilkårene for godkjenning av aluminiumsilikat, hydroly-

serte proteiner og 1,4-diaminobutan (putrescin). Særlig 

bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger om 

aluminiumsilikat og hydrolyserte proteiner. Samtidig 

bør visse tekniske tilpasninger gjøres, særlig bør navnet 

til det aktive stoffet «putrescin (1,4-diaminobutan)» 

erstattes med navnet «1,4-diaminobutan (putrescin)». 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor 

endres. 

6) Det bør gis en rimelig frist før denne forordning får 

anvendelse, slik at medlemsstatene, melderne og 

innehaverne av godkjenninger for plantevernmidler kan 

oppfylle kravene som følger av endringen av god-

kjenningsvilkårene. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

  

(8) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance 1,4-diaminobutane (putrescine)». EFSA 

Journal 2012 10(1):2516. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

2019/EØS/35/50 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. november 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 28. juni 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  Rad 220 om det aktive stoffet aluminiumsilikat skal lyde: 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«220 Aluminiumsilikat 

CAS-nr. 1332-58-7 

CIPAC-nr. 841 

Ikke tilgjengelig 

Kjemisk betegnelse: 

Aluminiumsilikat 

≥ 999,8 g/kg 1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om aluminiumsilikat 

(SANCO/2603/08), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 1. juni 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot vern av brukere, og bruksvilkårene skal omfatte 

bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr og åndedrettsvern når dette 

er relevant. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for 

Kommisjonen bekreftende opplysninger med hensyn til 

a)  spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres 

kommersielt, som støttes av relevante analysedata, 

b)  relevansen av forsøksmaterialet som brukes i toksisitets-

dokumentasjonen med sikte på å spesifisere det tekniske materialet. 

De berørte medlemsstater skal sørge for at søkeren legger fram slike 

opplysninger for Kommisjonen innen 1. mai 2013.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om de aktive stoffenes identitet og spesifikasjon. 

2)  Rad 234 om det aktive stoffet hydrolyserte proteiner skal lyde: 

«Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

234 Hydrolyserte proteiner 

CAS-nr. ikke tildelt 

CIPAC-nr. 901 

Ikke tilgjengelig Sammenfattende rapport 

(SANCO/2615/2008). 

1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som lokkestoff kan tillates. Hydrolyserte proteiner av 

animalsk opprinnelse skal oppfylle kravene i forordning (EF)  

nr. 1069/2009(**) og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(***). 
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«Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 

29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklu-

sjonene i den sammenfattende rapporten om hydrolyserte proteiner 

(SANCO/2615/08), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 1. juni 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig opp-

merksomhet mot vern av brukere og arbeidstakere, og bruksvilkårene 

skal omfatte bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr når dette er 

relevant. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal sørge for at søkeren framlegger for 

Kommisjonen bekreftende opplysninger med hensyn til 

a)  spesifikasjonene til det tekniske materialet som framstilles kom-

mersielt, som støttes av hensiktsmessige analysedata, 

b)  risikoen for vannorganismer. 

De berørte medlemsstater skal sørge for at søkeren legger fram for 

Kommisjonen opplysningene angitt i bokstav a) innen 1. mai 2013, og 

opplysningene angitt i bokstav b) innen 1. november 2013.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om de aktive stoffenes identitet og spesifikasjon. 

(**) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1. 

(***) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

3)  Rad 245 om det aktive stoffet 1,4-diaminobutan (putrescin) skal lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«245 1,4-diaminobutan 

(putrescin) 

CAS-nr. 110-60-1 

CIPAC-nr. 854 

butan-1,4-diamin ≥ 990 g/kg 1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som lokkestoff kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 1,4-diaminobutan 

(putrescin) (SANCO/2626/08), særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 1 juni 2012. 

Bruksvilkårene skal eventuelt omfatte risikoreduserende tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om de aktive stoffenes identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 578/2012 

av 29. juni 2012 

om avslag på godkjenning av det aktive stoffet difenylamin 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 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF 

og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for god-

kjenning, skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) i samsvar 

med artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 få anvendelse på aktive stoffer for hvilke 

det er fastslått at søknadene er fullstendige i samsvar 

med artikkel 16 i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 33/2008 av 17. januar 2008 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 

91/414/EØF med hensyn til en alminnelig og fram-

skyndet framgangsmåte for vurdering av aktive stoffer 

som er del av arbeidsprogrammet nevnt i direktivets 

artikkel 8 nr. 2, men ikke er oppført i vedlegg I(3). 

Difenylamin er et aktivt stoff for hvilket det er fastslått 

at søknaden er fullstendig i samsvar med nevnte 

forordning. 

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(4) og 

(EF) nr. 1490/2002(5) fastsettes nærmere regler for 

gjennomføringen av annet og tredje trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF og fastsettes en liste over aktive stoffer 

som skal vurderes med henblikk på eventuell oppføring 

i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Denne listen 

omfattet difenylamin. Ved kommisjonsvedtak 

2009/859/EF(6) ble det besluttet ikke å oppføre difeny-

lamin i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 

3) I samråd med den opprinnelige melderen har en annen 

person (heretter kalt «søkeren») i henhold til artikkel 6 

nr. 2 i direktiv 91/414/EØF inngitt en ny søknad der det 

anmodes om bruk av framskyndet framgangsmåte i 

samsvar med artikkel 14-19 i kommisjonsforordning 

(EF) nr. 33/2008. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 171 av 30.6.2012, s. 2, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

(6) EUT L 314 av 1.12.2009, s. 79. 

4) Søknaden ble sendt til Irland, som var utpekt som 

rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) 

nr. 1490/2002. Tidsfristen for den framskyndede fram-

gangsmåten er overholdt. Spesifikasjonen til det aktive 

stoffet og planlagte bruksområder er de samme som var 

gjenstand for vedtak 2009/859/EØF. Denne søknaden 

oppfyller også kravene til innhold og framgangsmåte i 

artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

5) Irland har vurdert tilleggsopplysningene som er framlagt 

av søkeren, og utarbeidet en tilleggsrapport. 3. desember 

2010 sendte medlemsstaten rapporten til Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten») og til Kommisjonen. 

6) Myndigheten har sendt tilleggsrapporten til de andre 

medlemsstatene og søkeren for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 33/2008 og på anmodning fra 

Kommisjonen framlagt sin konklusjon om risiko-

vurderingen av difenylamin for Kommisjonen  

5. desember 2011(7). Utkastet til vurderingsrapport, 

tilleggsrapporten og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og 

sluttbehandlet 1. juni 2012 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapport om difenylamin. 

7) Tilleggsopplysningene som søkeren har framlagt, gjorde 

det ikke mulig å utelukke de konkrete betenkelighetene 

som førte til at stoffet ikke ble oppført. Særlig var det 

ikke mulig å foreta en pålitelig vurdering av forbruker-

eksponering, ettersom opplysninger om restmengder i rå 

og bearbeidede epler manglet, og ettersom forekomsten 

av nitrosaminer i epler ikke kunne utelukkes. Nærmere 

bestemt kunne tre metabolitter ikke identifiseres, og 

deres toksikologiske egenskaper kunne derfor ikke 

vurderes. Videre var bearbeidingsundersøkelsen som ble 

framlagt av søkeren, ikke representativ for de 

hydrolytiske standardforholdene og gjorde det ikke 

mulig å identifisere nedbrytings- og reaksjonsprodukter, 

herunder de tre ukjente metabolittene. Endelig gav 

tilleggsdokumentasjonen som ble framlagt om nit-

rosaminer, ingen klare resultater ettersom analyse-

metoden ikke var validert og hadde utilstrekkelig opp-

løsning og mangelfull selektivitet.  

  

(7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance diphenylamine». EFSA Journal 2012; 

10(1):2486 [59 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2486. Tilgjengelig på 

internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

2019/EØS/35/51 
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8) Kommisjonen har oppfordret søkeren til å framlegge 

sine kommentarer til Myndighetens konklusjon. Videre 

har Kommisjonen i samsvar med artikkel 21 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 33/2008 oppfordret søkeren til å 

framlegge kommentarer til utkastet til sammenfattende 

rapport. Søkeren framla sine kommentarer, som er blitt 

grundig gjennomgått. 

9) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har 

det imidlertid ikke vært mulig å rydde betenkelighetene 

nevnt i betraktning 7 av veien. Det er dermed ikke 

påvist at plantevernmidler som inneholder difenylamin, 

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. 

10) Difenylamin bør derfor ikke godkjennes i henhold til 

artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

11) Av klarhetshensyn bør vedtak 2009/859/EF oppheves. 

12) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en 

ny søknad om difenylamin i henhold til artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på søknad om godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet difenylamin godkjennes ikke. 

Artikkel 2 

Oppheving 

Vedtak 2009/859/EF oppheves. 

Artikkel 3 

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 29. juni 2012. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 582/2012 

av 2. juli 2012 

om godkjenning av det aktive stoffet bifentrin 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(*) 

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 og artikkel 78  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for 

godkjenning, skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) i samsvar 

med artikkel 80 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 få anvendelse på aktive stoffer for hvilke 

det er fastslått at søknadene er fullstendige i samsvar 

med artikkel 16 i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 33/2008 av 17. januar 2008 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 

91/414/EØF med hensyn til en alminnelig og fram-

skyndet framgangsmåte for vurdering av aktive stoffer 

som er del av arbeidsprogrammet nevnt i direktivets 

artikkel 8 nr. 2, men ikke er oppført i vedlegg I(3). 

Bifentrin er et aktivt stoff for hvilket det er fastslått at 

søknaden er fullstendig i samsvar med nevnte 

forordning. 

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(4) og 

(EF) nr. 1490/2002(5) fastsettes nærmere regler for 

gjennomføringen av annet og tredje trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 

91/414/EØF og fastsettes en liste over aktive stoffer 

som skal vurderes med henblikk på eventuell oppføring 

i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Denne listen omfattet 

bifentrin. Ved kommisjonsvedtak 2009/887/EF(6) ble det 

besluttet ikke å oppføre bifentrin i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. 

3) Den opprinnelige melderen (heretter kalt «søkeren») har 

i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

inngitt en ny søknad der det anmodes om bruk av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 3.7.2012, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 15 av 18.1.2008, s. 5. 

(4) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. 

(5) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

(6) EUT L 318 av 4.12.2009, s. 41. 

framskyndet framgangsmåte i samsvar med artikkel 14 

til 19 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

4) Søknaden ble sendt til Frankrike, som var utpekt som 

rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) 

nr. 1490/2002. Tidsfristen for den framskyndede fram-

gangsmåten er overholdt. Spesifikasjonen til det aktive 

stoffet og planlagte bruksområder er de samme som var 

gjenstand for vedtak 2009/887/EØF. Denne søknaden 

oppfyller også kravene til innhold og framgangsmåte i 

artikkel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008. 

5) Frankrike har vurdert tilleggsopplysningene som er 

framlagt av søkeren, og utarbeidet en tilleggsrapport.  

6. august 2010 sendte medlemsstaten rapporten til Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») og til Kommisjonen. 

Myndigheten har sendt tilleggsrapporten til de andre 

medlemsstatene og søkeren for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

Myndigheten har i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 33/2008 og på anmodning fra 

Kommisjonen framlagt sin konklusjon om bifentrin for 

Kommisjonen 11. mai 2011(7). Utkastet til vurderings-

rapport, tilleggsrapporten og Myndighetens konklusjon 

ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen og sluttbehandlet 1. juni 2012 i form av 

Kommisjonens sammenfattende rapport om bifentrin. 

6) Tilleggsrapporten fra rapporterende medlemsstat og 

Myndighetens nye konklusjon dreier seg først og fremst 

om betenkelighetene som førte til at stoffet ikke ble 

oppført. Disse betenkelighetene dreide seg særlig om 

muligheten for forurensning av grunnvannet med et 

vesentlig nedbrytningsprodukt i jord (TFP-syre), en 

mulig undervurdering av risikoen for forbrukere på 

grunn av den begrensede mengden med opplysninger 

om restmengder som er gjort tilgjengelig, samt mang-

lende undersøkelse av stoffskiftemønsteret for de to 

isomerene som utgjør bifentrin. Når det gjelder 

økotoksikologi, er risikoen for pattedyr, vann-

organismer, meitemarker, leddyr utenfor målgruppen, 

  

(7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance bifenthrin». EFSA Journal 2011 9(5):2159. 

0;8(11): [101 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2159. Tilgjengelig på 

internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

0000/XXX/00/00 2019/EØS/35/52 
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planter utenfor målgruppen og jordlevende makro-

organismer utenfor målgruppen ikke blitt undersøkt i 

tilstrekkelig grad. 

7) De nye opplysningene som søkeren har framlagt, viser 

at risikoen for forurensning av grunnvannet med 

bifentrin og dets metabolitter, herunder TFP-syre, er lav. 

Tilstrekkelige opplysninger om restmengder og opplys-

ninger om isomerenes metabolisering er blitt framlagt 

og bekrefter en akseptabel risiko for forbrukere. Når det 

gjelder økotoksikologi, har en mer detaljert risikovur-

dering for pattedyr, vannorganismer, meitemarker, 

leddyr utenfor målgruppen, makroorganismer utenfor 

målgruppen og planter utenfor målgruppen gjort det 

mulig å påvise akseptable risikoscenarioer for de berørte 

artene. 

8) Tilleggsopplysningene som søkeren har framlagt, gjør 

det derfor mulig å utelukke de konkrete beten-

kelighetene som førte til at stoffet ikke ble oppført. Det 

har ikke oppstått andre uavklarte vitenskapelige 

spørsmål. 

9) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder bifentrin, generelt kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, særlig med 

hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Bifentrin bør derfor godkjennes i samsvar med for-

ordning (EF) nr. 1107/2009. 

10) Til tross for de akseptable risikoscenarioene når det 

gjelder økotoksikologi, viste risikovurderingen at 

bifentrin potensielt kan ha bioakkumuleringsvirkninger. 

Godkjenningsperioden bør derfor være sju år i stedet for 

den lengste mulige perioden på ti år. 

11) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. 

12) Uten at det berører konklusjonen om at bifentrin bør 

godkjennes, bør det særlig kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

13) Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet bifentrin, som oppført i vedlegg I, godkjennes 

på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 2. juli 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Bifentrin 

CAS-nr. 82657-04-3 

CIPAC-nr. 415 

2-metylbifenyl-3-

ylmetyl (1RS,3RS)-3-

[(Z)-2-klor-3,3,3-

trifluorprop-1-enyl]-

2,2-dimetylsyklo-

propankarboksylat 

eller 

2-metylbifenyl-3-

ylmetyl (1RS)-cis-3-

[(Z)-2-klor-3,3,3-

trifluorprop-1-enyl]-

2,2-dimetylsyklo-

propankarboksylat 

≥ 930 g/kg 

Urenheter: 

toluen: høyst 5 g/kg 

1. august 2012 31. juli 2019 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om bifentrin, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

1. juni 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot 

a)  persistensen i miljøet, 

b)  risikoen for bioakkumulering og bioforstørring, 

c)  vern av brukere og arbeidstakere og å sikre at bruksvilkårene omfatter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr når dette er relevant, 

d)  risikoen for vannorganismer, særlig fisk og virvelløse dyr, leddyr utenfor 

målgruppen og bier, og å sikre at godkjenningsvilkårene omfatter risikoredu-

serende tiltak når dette er relevant. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  restmengders giftighet for leddyr utenfor målgruppen og muligheten for at 

området koloniseres på nytt, 

2)  jordmetabolitten 4’-OH bifentrins skjebne og atferd, 

3)  nedbrytingen i jord av isomerene som utgjør bifentrin, 4’-OH bifentrin og TFP-

syre. 

Søkeren skal innen 31. juli 2014 framlegge opplysningene fastsatt i nr. 1, 2 og 3 for 

Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten. 

Søkeren skal innen 31. juli 2013 framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten et overvåkingsprogram for å vurdere potensialet for bioakkumulering 

og bioforstørring i vann- og jordmiljøet. Resultatene av dette overvåkings-

programmet skal framlegges som en overvåkingsrapport for rapporterende medlems-

stat, Kommisjonen og Myndigheten innen 31. juli 2015. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nr. 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«23 Bifentrin 

CAS-nr. 

82657-04-3 

CIPAC-nr. 415 

2-metylbifenyl-3-ylmetyl (1RS,3RS)-3-[(Z)-

2-klor-3,3,3-trifluorprop-1-enyl]-2,2-

dimetylsyklopropankarboksylat 

eller 

2-metylbifenyl-3-ylmetyl (1RS)-cis-3-[(Z)-

2-klor-3,3,3-trifluorprop-1-enyl]-2,2-

dimetylsyklopropankarboksylat 

≥ 930 g/kg 

Urenheter: 

toluen: høyst 5 g/kg 

1. august 2012 31. juli 2019 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammen-

fattende rapporten om bifentrin, særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 1. juni 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

rette særlig oppmerksomhet mot 

a)  persistensen i miljøet, 

b)  risikoen for bioakkumulering og bioforstørring, 

c)  vern av brukere og arbeidstakere og å sikre at 

bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr når dette er relevant, 

d)  risikoen for vannorganismer, særlig fisk og virvelløse 

dyr, leddyr utenfor målgruppen og bier, og å sikre at 

godkjenningsvilkårene omfatter risikoreduserende 

tiltak når dette er relevant. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  restmengders giftighet for leddyr utenfor målgruppen 

og muligheten for at området koloniseres på nytt, 

2)  jordmetabolitten 4’-OH bifentrins skjebne og atferd, 

3)  nedbrytingen i jord av isomerene som utgjør 

bifentrin, 4’-OH bifentrin og TFP-syre. 
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Nr. 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

      Søkeren skal innen 31. juli 2014 framlegge opplys-

ningene fastsatt i nr. 1, 2 og 3 for Kommisjonen, med-

lemsstatene og Myndigheten. 

Søkeren skal innen 31. juli 2013 framlegge for Kommi-

sjonen, medlemsstatene og Myndigheten et overvåkings-

program for å vurdere potensialet for bioakkumulering og 

bioforstørring i vann- og jordmiljøet. Resultatene av dette 

overvåkingsprogrammet skal framlegges som en over-

våkingsrapport for rapporterende medlemsstat, Kommi-

sjonen og Myndigheten innen 31. juli 2015.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 589/2012 

av 4. juli 2012 

om godkjenning av det aktive stoffet fluxapyroxad 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(*) 

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 og artikkel 78 nr. 2, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for 

godkjenning, skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) i samsvar 

med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 få anvendelse på aktive stoffer som det er 

truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

nevnte direktiv før 14. juni 2011. For fluxapyroxad er 

vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsbeslutning 

2010/672/EU(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike 11. desember 2009 en 

søknad fra BASF SE om oppføring av det aktive stoffet 

fluxapyroxad i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

beslutning 2010/672/EU ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig, dvs. 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 

bestemmelsene 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 11. januar 2011. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 5.7.2012, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 290 av 6.11.2010, s. 51. 

Myndigheten framla sin konklusjon om fag-

fellegjennomgåelsen av risikovurderingen av det aktive 

stoffet fluxapyroxad(4) i pesticider for Kommisjonen 

16. desember 2011. Utkastet til vurderingsrapport ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og 

sluttbehandlet 1. juni 2012 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapport om fluxapyroxad. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder fluxapyroxad, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 

som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Fluxapyroxad bør derfor 

godkjennes. 

6) Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av 

overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde. 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder fluxapyroxad. Med-

lemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller tilbake-

kalle godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør 

det gis en lengre frist for framlegging og vurdering av 

den ajourførte fullstendige dokumentasjonen i henhold 

til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruks-

formål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

7) Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en 

godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 

  

(4) EFSA Journal 2012; 10(1):2522. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

2019/EØS/35/53 



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/775 

 

 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye plikter i forhold til pliktene i direktivene om 

endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i forord-

ningene om godkjenning av aktive stoffer. 

8) Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet fluxapyroxad, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1. Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

fluxapyroxad som aktivt stoff, innen 30. juni 2013. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder fluxapyroxad som 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2012, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a) dersom produktet inneholder fluxapyroxad som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 30. juni 2014, eller 

b) dersom produktet inneholder fluxapyroxad som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 30. juni 2014, eller innen datoen som 

er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller 

de respektive rettsaktene der det eller de relevante stoffene 

ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller 

godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. juli 2012. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Fluksapyroksad 

CAS-nr. 907204-31-3 

CIPAC-nr. 828 

3-(difluorometyl)-1-metyl-N-

(3′,4′,5′-trifluorobifenyl-2-

yl)pyrazol-4-karboksamid 

≥ 950 g/kg 

Urenheten toluen må ikke 

overstige 1 g/kg i det tekniske 

materialet 

1. januar 2013 31. desember 2022 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om fluxapyroxad, særlig 

tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 1. juni 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot risikoen for grunnvannet dersom det aktive stoffet 

brukes ved sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Renheten som er angitt i denne posten, er basert på produksjon i et 

forsøksanlegg. Undersøkende medlemsstat skal i samsvar med artikkel 38 

i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette Kommisjonen om spesifi-

kasjonen til det tekniske materialet som framstilles kommersielt. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«24 Fluksapyroksad 

CAS-nr. 907204-31-3 

CIPAC-nr. 828 

3-(difluorometyl)-1-

metyl-N-(3′,4′,5′-

trifluorobifenyl-2-

yl)pyrazol-4-

karboksamid 

≥ 950 g/kg 

Urenheten toluen må ikke 

overstige 1 g/kg i det tekniske 

materialet 

1. januar 2013 31. desember 

2022 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om fluxapyroxad, særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 1. juni 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot risikoen for grunnvannet dersom det aktive stoffet brukes ved 

sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Renheten som er angitt i denne posten, er basert på produksjon i et 

forsøksanlegg. Undersøkende medlemsstat skal i samsvar med artikkel 38 i 

forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette Kommisjonen om spesifikasjonen 

til det tekniske materialet som framstilles kommersielt.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 595/2012 

av 5. juli 2012 

om godkjenning av det aktive stoffet fenpyrazamin 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(*) 

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 og artikkel 78  

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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For 

fenpyrazamin er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommi-

sjonsbeslutning 2010/150/EU(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Østerrike 3. september 2009 en søknad fra 

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS om oppføring 

av det aktive stoffet fenpyrazamin i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved beslutning 2010/150/EU ble det 

bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig, dvs. 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 

bestemmelsene 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 17. januar 2011. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om fag-

fellegjennomgåelsen av risikovurderingen av det aktive 

stoffet fenpyrazamin(4) i pesticider for Kommisjonen 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 6.7.2012, s. 46, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 61 av 11.3.2010, s. 35. 

(4) EFSA Journal (2012) 10(1):2496. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

6. desember 2011. Dette utkastet til vurderingsrapport 

ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen og sluttbehandlet 1. juni 2012 i form av 

Kommisjonens sammenfattende rapport om fen-

pyrazamin. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder fenpyrazamin, 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i 

direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til de 

bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i 

Kommisjonens sammenfattende rapport. Fenpyrazamin 

bør derfor godkjennes. 

6) Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder fenpyrazamin. Med-

lemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller tilbake-

kalle godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør 

det gis en lengre frist for framlegging og vurdering av 

den ajourførte fullstendige dokumentasjonen i henhold 

til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruks-

formål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

7) Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye plikter i 

forhold til pliktene i direktivene om endring av vedlegg 

I som til nå er vedtatt, eller i forordningene om god-

kjenning av aktive stoffer.  

  

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

2019/EØS/35/54 
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8) Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet fenpyrazamin, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

fenpyrazamin som aktivt stoff, innen 30. juni 2013. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder fenpyrazamin som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

nr. 540/2011 innen 31. desember 2012, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder fenpyrazamin som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 30. juni 2014, eller 

b)  dersom produktet inneholder fenpyrazamin som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 30. juni 2014, eller innen datoen som er 

fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller de 

respektive rettsaktene der det eller de relevante stoffene ble 

oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller godkjent, 

avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 5. juli 2012. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Fenpyrazamin 

CAS-nr. 473798-59-3 

CIPAC-nr. 832 

S-allyl-5-amino-2,3-dihydro-2-

isopropyl-3-okso-4-(o-tolyl)-

pyrazol-1-karbotioat 

≥ 940 g/kg 1. januar 2013 31. desember 

2022 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om fenpyrazamin, særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 1. juni 2012. 

Renheten som er angitt i denne posten, er basert på produksjon i et 

forsøksanlegg. Undersøkende medlemsstat skal i samsvar med artikkel 38 i 

forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette Kommisjonen om spesifikasjonen 

til det tekniske materialet som framstilles kommersielt. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

  



   

 

 

2
.5

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 3

5
/7

8
1
 

 

VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«25 Fenpyrazamin 

CAS-nr. 473798-59-3 

CIPAC-nr. 832 

S-allyl-5-amino-2,3-

dihydro-2-isopropyl-3-

okso-4-(o-tolyl)pyrazol-1-

karbotioat 

≥ 940 g/kg 1. januar 2013 31. desember 2022 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om fenpyrazamin, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

1. juni 2012. 

Renheten som er angitt i denne posten, er basert på produksjon i et forsøksanlegg. 

Undersøkende medlemsstat skal i samsvar med artikkel 38 i forordning (EF)  

nr. 1109/2009 underrette Kommisjonen om spesifikasjonen til det tekniske 

materialet som framstilles kommersielt.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 

 



Nr. 35/782 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 597/2012 

av 5. juli 2012 

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

godkjenning av de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat, rester fra fettdestillasjon, 

repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / fiskeolje og urea(*) 

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) De aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat, rester 

fra fettdestillasjon, repellenter (lukt) av animalsk eller 

vegetabilsk opprinnelse / fiskeolje og urea ble oppført i 

vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommi-

sjonsdirektiv 2008/127/EF(3) etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 24b i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 2229/2004 av 3. desember 2004 om fastsettelse av 

ytterligere nærmere regler for gjennomføringen av 

fjerde trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 

nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF(4). Etter at direktiv 

91/414/EØF ble erstattet med forordning (EF)  

nr. 1107/2009, anses disse stoffene å ha blitt godkjent i 

henhold til nevnte forordning og er oppført i del A i 

vedlegget til 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(5). 

2) I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF)  

nr. 2229/2004 framla Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

sine synspunkter for Kommisjonen på utkastene til 

sammenfattende rapporter om aluminiumammonium-

sulfat(6) den 6. desember 2011 og om rester fra 

fettdestillasjon(7), repellenter (lukt) av animalsk eller 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 6.7.2012, s. 54, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89. 

(4) EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13. 

(5) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(6) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance aluminium ammonium sulphate», EFSA 

Journal 2012; 10(3):2491. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

(7) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance fat distillation residues», EFSA Journal 2012; 

10(2):2519. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu/ 

efsajournal.htm 

vegetabilsk opprinnelse / fiskeolje(8) og urea(9) den 

16. desember 2011. Utkastene til sammenfattende 

rapporter og Myndighetens synspunkter ble gjennom-

gått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og 

sluttbehandlet 1. juni 2012 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapporter om aluminiumammonium-

sulfat, rester fra fettdestillasjon, repellenter (lukt) av 

animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / fiskeolje og 

urea. 

3) Myndigheten har underrettet melderne om sine 

synspunkter på aluminiumammoniumsulfat, rester fra 

fettdestillasjon, repellenter (lukt) av animalsk eller 

vegetabilsk opprinnelse / fiskeolje og urea, og Kommi-

sjonen har oppfordret dem til å framlegge kommentarer 

til de sammenfattende rapportene. 

4) Det bekreftes at de aktive stoffene aluminiumam-

moniumsulfat, rester fra fettdestillasjon, repellenter 

(lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / 

fiskeolje og urea skal anses å ha blitt godkjent i henhold 

til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

5) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling er det nødvendig å endre 

vilkårene for godkjenning av aluminiumam-

moniumsulfat, rester fra fettdestillasjon, repellenter 

(lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / 

fiskeolje og urea. Særlig bør det kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger om disse aktive stoffene. 

Samtidig bør visse tekniske tilpasninger gjøres, særlig 

bør navnet til de aktive stoffene «repellenter av 

animalsk eller vegetabilsk opprinnelse/fiskeolje» og 

«restprodukter fra destillasjon av fett» erstattes med 

henholdsvis «fiskeolje» og «rester fra fettdestillasjon». 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 bør derfor endres. 

6) Det bør gis en rimelig frist før denne forordning får 

anvendelse, slik at medlemsstatene, melderne og 

innehaverne av godkjenninger for plantevernmidler kan 

oppfylle kravene som følger av endringen av god-

kjenningsvilkårene. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

  

(8) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance fish oil», EFSA Journal 2012; 10(2):2546. 

Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

(9) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance urea», EFSA Journal 2012; 10(1):2523. 

Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

2019/EØS/35/55 



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/783 

 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til 

denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. november 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 5. juli 2012. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  Rad 219 om det aktive stoffet aluminiumammoniumsulfat skal lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«219 Aluminium-

ammoniumsulfat 

CAS-nr. 7784-26-1 

(dodekahydrat), 7784-25-0 

(vannfritt) 

CIPAC-nr. 840 

Aluminium-

ammoniumsulfat 

≥ 960 g/kg (uttrykt som 

dodekahydrat) 

≥ 502 g/kg (vannfritt) 

1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om aluminium-

ammoniumsulfat (SANCO/2985/2008), særlig tillegg I og II til denne, 

som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 1. juni 2012. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  innvirkningen på miljøet av omdannings-/dissosiasjonsprodukter av 

aluminiumammoniumsulfat, 

b)  risikoen for landorganismer utenfor målgruppen, annet enn virveldyr, 

og vannorganismer. 

Disse opplysningene skal framlegges for medlemsstatene, Kommisjonen 

og Myndigheten innen 1. januar 2016.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 

2)  Rad 229 om det aktive stoffet rester fra fettdestillasjon skal lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«229 Rester fra fettdestillasjon 

CAS-nr. ikke tildelt 

CIPAC-nr. 915 

Ikke tilgjengelig ≥ 40 % av spaltede 

fettsyrer 

Relevant urenhet: Ni 

høyst 200 mg/kg 

1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. Rester fra destillasjon av fett av 

animalsk opprinnelse skal oppfylle kravene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 og kommisjonsforordning (EU)  

nr. 142/2011 (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den endrede sammenfattende rapporten om rester fra 

fettdestillasjon (SANCO/2610/2008), særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 1. juni 2012. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om det tekniske 

materialets spesifikasjon og analysen av høyeste innhold av urenheter og 

forurensende stoffer som utgjør en toksikologisk risiko. Disse 

opplysningene skal framlegges for medlemsstatene, Kommisjonen og 

Myndigheten innen 1. mai 2013.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 

3)  Rad 229 om det aktive stoffet repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / fiskeolje skal lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«248 Fiskeolje 

CAS-nr. 100085-40-3 

CIPAC-nr. 918 

Fiskeolje ≥ 99 % 

Relevant urenhet: 

Dioksin høyst 6 pg/kg 

for fôrvarer 

Hg høyst 0,5 mg/kg fôr 

framstilt av fisk og andre 

sjømatprodukter 

Cd høyst 2 mg/kg fôr av 

animalsk opprinnelse, 

unntatt i fôr til kjæledyr 

Pb høyst 10 mg/kg 

PCB høyst 5 mg/kg 

1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. Fiskeolje skal oppfylle kravene i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 

29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om fiskeolje 

(SANCO/2629/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet 

av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 1. juni 2012. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om det tekniske 

materialets spesifikasjon og analysen av høyeste innhold av urenheter og 

forurensende stoffer som utgjør en toksikologisk risiko. Disse 

opplysningene skal framlegges for medlemsstatene, Kommisjonen og 

Myndigheten innen 1. mai 2013.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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4)  Rad 257 om det aktive stoffet urea skal lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 

IUPAC-

betegnelse 
Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«257 Urea 

CAS-nr. 57-13-6 

CIPAC-nr. 913 

Urea ≥ 98 % w/w 1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som lokkestoff og soppdrepende middel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om urea 

(SANCO/2637/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet 

av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 1. juni 2012. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a) analysemetoden for urea og for urenheten biuret, 

b) risikoen for brukere, arbeidstakere og andre tilstedeværende. 

Opplysningene angitt i bokstav a) og b) skal framlegges for medlems-

statene, Kommisjonen og Myndigheten innen henholdsvis 1. mai 2013 og 

1. januar 2016.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 

 



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/787 

 

 

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(*) 

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) De aktive stoffene denatoniumbenzoat, metylnonylketon 

og planteoljer/grønnmynteolje ble oppført i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2008/127/EF(3) etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 

24b i kommisjonsforordning (EF) nr. 2229/2004 av 

3. desember 2004 om fastsettelse av ytterligere nærmere 

regler for gjennomføringen av fjerde trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF(4). Etter at direktiv 91/414/EØF ble 

erstattet med forordning (EF) nr. 1107/2009, anses disse 

stoffene å ha blitt godkjent i henhold til nevnte 

forordning og er oppført i del A i vedlegget til Kommi-

sjonens 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(5). 

2) I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF)  

nr. 2229/2004 framla Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 

sine synspunkter for Kommisjonen på utkastene til 

sammenfattende rapporter om denatoniumbenzoat(6) og 

metylnonylketon(7) den 2. desember 2011 og om 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 7.7.2012, s. 19, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89. 

(4) EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13. 

(5) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(6) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance denatonium benzoate», EFSA Journal 2012; 

10(1):2483. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu/ 

efsajournal.htm 

(7) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance methyl nonyl ketone», EFSA Journal 2012; 

10(1):2495. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu/ 

efsajournal.htm 

planteoljer/grønnmynteolje(8) den 16. desember 2011. 

Utkastene til sammenfattende rapporter og 

Myndighetens synspunkter ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og sluttbehandlet 

1. juni 2012 i form av Kommisjonens sammenfattende 

rapporter om denatoniumbenzoat, metylnonylketon og 

planteoljer/grønnmynteolje. 

3) Myndigheten har underrettet melderne om sine 

synspunkter på denatoniumbenzoat, metylnonylketon og 

planteoljer/grønnmynteolje, og Kommisjonen har 

oppfordret dem til å framlegge kommentarer til de 

sammenfattende rapportene. 

4) Det bekreftes at de aktive stoffene denatoniumbenzoat, 

metylnonylketon og planteoljer/grønnmynteolje skal 

anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

5) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling er det nødvendig å endre 

vilkårene for godkjenning av denatoniumbenzoat, 

metylnonylketon og planteoljer/grønnmynteolje. Særlig 

bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger om 

metylnonylketon. Bruken av planteoljer/grønnmynteolje 

bør begrenses til behandling av poteter etter innhøsting. 

6) Det bør gis en rimelig frist før denne forordning får 

anvendelse, slik at medlemsstatene, melderne og 

innehaverne av godkjenninger for plantevernmidler kan 

oppfylle kravene som følger av endringen av god-

kjenningsvilkårene. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

  

(8) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance plant oils/spearmint oil», EFSA Journal 2012; 

10(1):2541. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu/ 

efsajournal.htm 

2019/EØS/35/56 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. november 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 6. juli 2012. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  Rad 226 om det aktive stoffet denatoniumbenzoat skal lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«226 Denatoniumbenzoat 

CAS-nr. 3734-33-6 

CIPAC-nr. 845 

benzyldietyl[[2,6-

xylylkarbamoyl]-

metyl]ammonium-

benzoat 

≥ 975g/kg 1. september 

2009 

31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som 

inneholder denatoniumbenzoat for annen bruk enn børsting med automatisk rulleutstyr i 

skogbruk, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før 

slik godkjenning gis. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten 

om denatoniumbenzoat (SANCO/2607/2008), særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 1. juni 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern 

av brukere. De godkjente bruksvilkårene skal inneholde retningslinjer for bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 

2)  Rad 238 om det aktive stoffet metylnonylketon skal lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«238 Metylnonylketon 

CAS-nr. 112-12-9 

CIPAC-nr. 846 

undekan-2-on ≥ 975g/kg 1. september 

2009 

31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten 

om metylnonylketon (SANCO/2619/2008), særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 1. juni 2012.  
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. Kontakt med nærings-

midler og fôr skal unngås. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  spesifikasjonen til materialet som er prøvd i undersøkelser av giftighet hos pattedyr og 

økotoksikologiske undersøkelser, 

b)  spesifikasjonen med underlagsopplysninger om partiet og validerte analysemetoder, 

c)  en hensiktsmessig vurdering av metylnonylketons og mulige omdanningsprodukters 

skjebne og atferd i miljøet, 

d)  risikoen for vann- og jordorganismer. 

Melderen skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten opplys-

ningene fastsatt i bokstav a) og b) innen 30. april 2013, og opplysningene fastsatt i 

bokstav c) og d) innen 31. desember 2015.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 

3)  Rad 243 om det aktive stoffet planteoljer/grønnmynteolje skal lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«243 Planteoljer/grønn-

mynteolje 

CAS-nr. 8008-79-5 

CIPAC-nr. 908 

Grønnmynteolje ≥ 550 g/kg som 

(R)-karvon 

1. september 

2009 

31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som vekstregulator til behandling av poteter etter innhøsting kan tillates. 

Medlemsstatene skal sikre at det i godkjenninger fastsettes at varm tåkesprøyting utføres 

utelukkende i lagringsanlegg til yrkesmessige formål, og at de beste tilgjengelige teknikker 

brukes for å hindre utslipp av produktet (damp) i miljøet under lagring, transport, 

disponering og bruk. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den endrede sammenfattende 

rapporten om planteoljer/grønnmynteolje (SANCO/2624/2008), særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

1. juni 2012. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 637/2012 

av 13. juli 2012 

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

godkjenning av de aktive stoffene jernsulfat, repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk 

opprinnelse / råtallolje og repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / 

talloljebek(*) 

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) De aktive stoffene jernsulfat, repellenter (lukt) av 

animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / råtallolje og 

repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opp-

rinnelse / talloljebek ble oppført i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2008/127/EF(3) etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 

24b i kommisjonsforordning (EF) nr. 2229/2004 av 

3. desember 2004 om fastsettelse av ytterligere nærmere 

regler for gjennomføringen av fjerde trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF(4). Etter at direktiv 91/414/EØF ble 

erstattet med forordning (EF) nr. 1107/2009, anses disse 

stoffene å ha blitt godkjent i henhold til nevnte 

forordning og er oppført i del A i vedlegget til Kommi-

sjonens 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(5). 

2) I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF)  

nr. 2229/2004 framla Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 

den 16. desember 2011 sine synspunkter for Kommi-

sjonen på utkastene til sammenfattende rapporter om 

jernsulfat(6), repellenter (lukt) av animalsk eller 

vegetabilsk opprinnelse / råtallolje(7) og repellenter 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 186 av 14.7.2012,  

s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89. 

(4) EUT L 379 av 24.12.2004, s.13. 

(5) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(6) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance iron sulfate». EFSA Journal 2012 10(1):2521. 

Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

(7) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance tall oil crude». EFSA Journal 2012 

10(2):2543. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu/ 

efsajournal.htm 

(lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / 

talloljebek(8). Utkastene til sammenfattende rapporter 

og Myndighetens synspunkter ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og sluttbehandlet 

1. juni 2012 i form av Kommisjonens sammenfattende 

rapporter om jernsulfat, repellenter (lukt) av animalsk 

eller vegetabilsk opprinnelse / råtallolje og repellenter 

(lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / 

talloljebek. 

3) Myndigheten har underrettet melderne om sine 

synspunkter på jernsulfat, repellenter (lukt) av animalsk 

eller vegetabilsk opprinnelse / råtallolje og repellenter 

(lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / 

talloljebek, og Kommisjonen har oppfordret dem til å 

framlegge kommentarer til de sammenfattende 

rapportene. 

4) Det bekreftes at de aktive stoffene jernsulfat, repellenter 

(lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / 

råtallolje og repellenter (lukt) av animalsk eller 

vegetabilsk opprinnelse / talloljebek skal anses å ha blitt 

godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

5) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling er det nødvendig å endre 

vilkårene for godkjenning av jernsulfat, repellenter 

(lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / 

råtallolje og repellenter (lukt) av animalsk eller 

vegetabilsk opprinnelse / talloljebek. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger om disse 

aktive stoffene. 

6) Vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor 

endres. 

7) Det bør gis en rimelig frist før denne forordning får 

anvendelse, slik at medlemsstatene, melderne og 

innehaverne av godkjenninger for plantevernmidler kan 

oppfylle kravene som følger av endringen av 

godkjenningsvilkårene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen.  

  

(8) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance tall oil pitch». EFSA Journal 2012 10(2):2544. 

Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

2019/EØS/35/57 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Medlemsstatene skal innen 1. mai 2013 og i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller 

tilbakekalle eksisterende godkjenninger av plantevernmidler 

som inneholder repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk 

opprinnelse / råtallolje som aktivt stoff, slik at de oppfyller 

kravene i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. november 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. juli 2012. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) Rad 235 om det aktive stoffet jernsulfat skal lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«235 Jernsulfat: 

Jern(II)sulfat, vannfritt: 

CAS-nr. 7720-78-7 

Jern(II)sulfat, 

monohydrat: CAS-nr. 

17375-41-6 

Jern(II)sulfat, 

heptahydrat: CAS-nr. 

7782-63-0 

CIPAC-nr. 837 

Jern(II)sulfat 

eller 

jern(2+)sulfat 

Jern(II)sulfat, vannfritt: 

≥ 350 g/kg jern totalt. 

Relevante urenheter: 

arsen, 18 mg/kg 

kadmium, 1,8 mg/kg 

krom, 90 mg/kg 

bly, 36 mg/kg 

kvikksølv, 1,8 mg/kg 

uttrykt på grunnlag av 

vannfri variant 

1. september 

2009 

31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene 

i den endrede sammenfattende rapporten om jernsulfat 

(SANCO/2616/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 1. juni 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

—  risikoen for brukeren, 

—  risikoen for barn/beboere som leker på behandlet mark, 

—  risikoen for overflatevann og vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal, dersom det er relevant, omfatte risikoreduserende 

tiltak og foreskrive bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr. 

Melderen skal framlegge for medlemsstatene, Kommisjonen og 

Myndigheten bekreftende opplysninger om likeverdigheten mellom 

spesifikasjonene til det tekniske materialet som framstilles kommersielt, og 

spesifikasjonene til prøvematerialet som er brukt i toksisitets-

dokumentasjonen. 

De berørte medlemsstater skal sørge for at melderen legger fram slike 

opplysninger for Kommisjonen innen 1. mai 2013.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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2)  Rad 250 om det aktive stoffet repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / råtallolje skal lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«250 Repellenter (lukt) av 

animalsk eller vegetabilsk 

opprinnelse / råtallolje: 

CAS-nr. 8002-26-4 

CIPAC-nr. 911 

Ikke tilgjengelig De kvalitative 

parametrene nedenfor 

utgjør spesifikasjonen til 

repellenter (lukt) av 

animalsk eller 

vegetabilsk opprinnelse / 

råtallolje: 

syretall: minst 125 mg 

KOH/g 

vanninnhold: høyst 2 % 

innhold av 

kolofoniumsyre: minst 

35 % (foreslått) 

innhold av aske: høyst 

0,2 % 

pH: minst ca. 5,5 

bestanddeler som ikke 

kan forsåpes: høyst 12 % 

frie mineralsyrer: høyst 

0,02 % 

1. september 

2009 

31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som repellent påført med hanske eller børste kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene 

i den endrede sammenfattende rapporten om repellenter (lukt) av animalsk 

eller vegetabilsk opprinnelse / råtallolje (SANCO/2631/2008), særlig 

tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 1. juni 2012. 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av 

plantevernmidler som inneholder repellenter (lukt) av animalsk eller 

vegetabilsk opprinnelse / råtallolje for annen bruk enn som repellent i 

skogbruk, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige 

opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— vern av brukere, arbeidstakere og andre tilstedeværende, 

— risikoen for arter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal anmode om at det framlegges bekreftende 

opplysninger med hensyn til 

a)  likeverdigheten mellom spesifikasjonene for det tekniske materialet 

som framstilles kommersielt, og spesifikasjonene til prøvematerialet 

som er brukt i toksisitetsdokumentasjonen, 

b)  den toksikologiske profilen til repellenter (lukt) av animalsk eller 

vegetabilsk opprinnelse / råtallolje. 

De berørte medlemsstater skal sørge for at melderen legger fram for 

Kommisjonen opplysningene angitt i bokstav a) innen 1. mai 2013, og 

opplysningene angitt i bokstav b) innen 31. mai 2014.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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3)  Rad 251 om det aktive stoffet repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / talloljebek skal lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«251 Repellenter (lukt) av 

animalsk eller vegetabilsk 

opprinnelse / talloljebek: 

CAS-nr. 8016-81-7 

CIPAC-nr. 912 

Ikke tilgjengelig Kompleks blanding av 

estere av fettsyrer, 

kolofonium og små 

mengder av dimerer og 

trimerer av harpikssyrer 

og fettsyrer. 

1. september 

2009 

31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som repellent kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene 

i den endrede sammenfattende rapporten om repellenter (lukt) av animalsk 

eller vegetabilsk opprinnelse / talloljebek (SANCO/2632/2008), særlig 

tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 1. juni 2012. 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevern-

midler som inneholder repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk 

opprinnelse / talloljebek for annen bruk enn som repellent i skogbruk påført 

med hanske eller børste, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene 

i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle 

nødvendige opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot: 

—  vern av brukere, arbeidstakere og andre tilstedeværende, 

—  risikoen for arter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstatene skal anmode om at det framlegges bekreftende 

opplysninger med hensyn til 

a)  likeverdigheten mellom spesifikasjonene for det tekniske materialet 

som framstilles kommersielt, og spesifikasjonene til prøvematerialet 

som er brukt i toksisitetsdokumentasjonen, 

b)  den toksikologiske profilen til repellenter (lukt) av animalsk eller 

vegetabilsk opprinnelse / talloljebek. 

De berørte medlemsstater skal sørge for at melderen legger fram for 

Kommisjonen opplysningene angitt i bokstav a) innen 1. mai 2013, og 

opplysningene angitt i bokstav b) innen 31. mai 2014.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 

 



Nr. 35/796 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1037/2012 

av 7. november 2012 

om godkjenning av det aktive stoffet isopyrazam 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(*) 

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 og artikkel 78  

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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For iso-

pyrazam er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommi-

sjonsbeslutning 2010/132/EU(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike 25. november 2008 en 

søknad fra Syngenta Crop Protection AG om oppføring 

av det aktive stoffet isopyrazam i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved beslutning 2010/132/EU ble det 

bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig, dvs. 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 

bestemmelsene 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 4. mai 2010. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennomgåelsen 

av risikovurderingen av det aktive stoffet isopyrazam(4) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 8.11.2012,  

s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 52 av 3.3.2010, s. 51. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(3):2600. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

i pesticider for Kommisjonen 27. februar 2012. Utkastet 

til vurderingsrapport ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og sluttbehandlet 

28. september 2012 i form av Kommisjonens sammen-

fattende rapport om isopyrazam. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder isopyrazam, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 

som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammen-

fattende rapport. Isopyrazam bør derfor godkjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder isopyrazam. Medlems-

statene bør ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle 

godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis 

en lengre frist for framlegging og vurdering av den 

ajourførte fullstendige dokumentasjonen i henhold til 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruks-

formål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

8)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en 

godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

  

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

2019/EØS/35/58 
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dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye plikter i forhold til pliktene i direktivene om 

endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

9)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet isopyrazam, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

isopyrazam som aktivt stoff, innen 30. september 2013. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder isopyrazam som 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. mars 2013, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder isopyrazam som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 30. september 2014, eller 

b)  dersom produktet inneholder isopyrazam som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 30. september 2014, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller 

godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. april 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 7. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Isopyrazam 

CAS-nr. 881685-58-1 

(syn-isomer: 683777-13-1 / 

anti-isomer: 683777-14-2) 

CIPAC-nr. 963 

En blanding av 3-(difluorometyl)-1-

metyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-

tetrahydro-9-isopropyl-1,4-

metanonaftalen-5-yl]pyrazol-4-

karboksamid 

(syn-isomer – 50:50-blanding av to 

enantiomerer) 

og 

3-(difluorometyl)-1-metyl-N-

[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-

isopropyl-1,4-metanonaftalen-5-

yl]pyrazol-4-karboksamid 

(anti-isomer – 50:50-blanding av to 

enantiomerer) 

Forholdet mellom syn- og anti-isomerer 

er mellom 78:15 % og 100:0 %. 

≥ 920 g/kg 

Forholdet mellom syn- 

og anti-isomerer er 

mellom 78:15 % og 

100:0 % 

1. april 2013 31. mars 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn 

til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om isopyrazam, 

særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. september 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

a)  risikoen for vannorganismer, 

b)  risikoen for meitemarker dersom stoffet anvendes uten 

dyrkingspraksis / med minimal dyrkingspraksis, 

c)  vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold. 

Bruksvilkårene skal omfatte risikoreduserende tiltak, som utelukkelse 

manglende eller minimal dyrkingspraksis, og en forpliktelse til å 

gjennomføre overvåkingsprogrammer for å kontrollere potensiell 

grunnvannsforurensning i sårbare områder når dette er relevant. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om betydningen av 

metabolittene CSCD 459488 og CSCD 459489 for grunnvannet. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten innen 31. mars 2015. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«27 Isopyrazam 

CAS-nr. 881685-

58-1 

(syn-isomer: 

683777-13-1 / 

anti-isomer: 

683777-14-2) 

CIPAC-nr. 963 

En blanding av 3-(difluorometyl)-1-metyl-N-

[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-

isopropyl-1,4-metanonaftalen-5-yl]pyrazol-4-

karboksamid 

(syn-isomer – 50:50-blanding av to 

enantiomerer) 

og 

3-(difluorometyl)-1-metyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-

1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-

metanonaftalen-5-yl]pyrazol-4-karboksamid 

(anti-isomer – 50:50-blanding av to 

enantiomerer) 

Forholdet mellom syn- og anti-isomerer er 

mellom 78:15 % og 100:0 %. 

≥ 920 g/kg 

Forholdet mellom syn- og 

anti-isomerer er mellom 

78:15 % og 100:0 % 

1. april 2013 31. mars 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

isopyrazam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet 

av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

28. september 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

a)  risikoen for vannorganismer, 

b)  risikoen for meitemarker dersom stoffet anvendes uten 

dyrkingspraksis / med minimal dyrkingspraksis, 

c)  vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med 

sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold. 

Bruksvilkårene skal omfatte risikoreduserende tiltak, som 

utelukkelse manglende eller minimal dyrkingspraksis, og en 

forpliktelse til å gjennomføre overvåkingsprogrammer for å 

kontrollere potensiell grunnvannsforurensning i sårbare 

områder når dette er relevant. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

betydningen av metabolittene CSCD 459488 og CSCD 459489 

for grunnvannet. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten innen 31. mars 2015.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1043/2012 

av 8. november 2012 

om godkjenning av det aktive stoffet fosfan 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(*) 

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 og artikkel 78  

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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For fosfan er 

vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 

2008/566/EF(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Tyskland 11. november 2007 en søknad fra 

S&A Service- und Anwendungstechnik GmbH om 

oppføring av det aktive stoffet fosfan i vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 2008/566/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 

bestemmelsene 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 24. februar 2010. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennomgåelsen 

av risikovurderingen av det aktive stoffet fosfan(4) i 

pesticider for Kommisjonen 22. februar 2012. Utkastet 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 9.11.2012,  

s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 181 av 10.7.2008, s. 52. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(3):2595. Tilgjengelig på Internett: 

http://www.efsa.europa.eu 

til vurderingsrapport ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og sluttbehandlet 

28. september 2012 i form av Kommisjonens sammen-

fattende rapport om fosfan. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder fosfan, generelt kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 

som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Fosfan bør derfor godkjennes. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. 

7) Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder fosfan. Medlems-

statene bør ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle 

godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis 

en lengre frist for framlegging og vurdering av den 

ajourførte fullstendige dokumentasjonen i henhold til 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruks-

formål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

8) Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

  

(5) EUT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

2019/EØS/35/59 
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Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye for-

pliktelser i forhold til forpliktelsene i de direktivene om 

endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er 

vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av aktive 

stoffer. 

9) Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet fosfan, som oppført i vedlegg I, godkjennes 

på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

fosfan som aktivt stoff, innen 30. september 2013. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder fosfan som eneste 

aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle var 

oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. mars 2013, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder fosfan som eneste aktive stoff, 

om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen innen 

30. september 2014, eller 

b)  dersom produktet inneholder fosfan som ett av flere aktive 

stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 30. september 2014, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller 

godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. april 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Fosfan 

CAS-nr. 7803-51-2 

CIPAC-nr. 127 

Fosfan ≥ 994 g/kg 

Den relevante urenheten arsan må 

ikke overstige 0 023 g/kg i det 

tekniske materialet 

1. april 2013 31. mars 2023 Godkjenninger skal være begrenset til yrkesbrukere. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om fosfan, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

28. september 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot 

– vern av brukere i og omkring det behandlede området under behandling samt 

under og etter lufting, 

– vern av arbeidstakere i og omkring det behandlede området under behandling 

samt under og etter lufting, 

– vern av andre tilstedeværende omkring det behandlede området under 

behandling samt under og etter lufting. 

Bruksvilkårene skal omfatte risikoreduserende tiltak, f.eks. kontinuerlig overvåking 

av konsentrasjonen av fosfan ved hjelp av automatiske innretninger, bruk av 

personlig verneutstyr og etablering av et område rundt det behandlede området der 

andre tilstedeværende ikke har adgang, alt etter hva som er relevant. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 

IUPAC-

betegnelse 
Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«28 Fosfan 

CAS-nr. 7803-51-2 

CIPAC-nr. 127 

Fosfan ≥ 994 g/kg 

Den relevante urenheten arsan må 

ikke overstige 0 023 g/kg i det 

tekniske materialet 

1. april 2013 31. mars 2023 Godkjenninger skal være begrenset til yrkesbrukere. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om fosfan, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

28. september 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot 

– vern av brukere i og omkring det behandlede området under behandling samt 

under og etter lufting, 

– vern av arbeidstakere i og omkring det behandlede området under behandling 

samt under og etter lufting, 

– vern av andre tilstedeværende omkring det behandlede området under 

behandling samt under og etter lufting. 

Bruksvilkårene skal omfatte risikoreduserende tiltak, som kontinuerlig over-

våking av konsentrasjonen av fosfan ved hjelp av automatiske innretninger, bruk 

av personlig verneutstyr og etablering av et område rundt det behandlede området 

der andre tilstedeværende ikke har adgang, alt etter hva som er relevant.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1197/2012 

av 13. desember 2012 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene acetamiprid, alfa-cypermetrin, Ampelomyces quisqualis 

stamme AQ 10, benalaksyl, bifenazat, bromoksynil, klorprofam, desmedifam, etoksazol, Gliocladium 

catenulatum stamme J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metoksyfenozid, milbemektin, 

fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342, kinoksyfen, S-metolaklor, tepraloksydim, 

tiakloprid, tiram og ziram(*) 

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 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (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(2) fastsettes de aktive stoffene som anses å 

ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningene av de aktive stoffene acetamiprid, alfa-

cypermetrin, Ampelomyces quisqualis stamme AQ 10, 

benalaksyl, bifenazat, bromoksynil, klorprofam, 

desmedifam, etoksazol, Gliocladium catenulatum 

stamme J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, 

metoksyfenozid, milbemektin, fenmedifam, 

Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342, 

kinoksyfen, S-metolaklor, tepraloksydim, tiakloprid, 

tiram og ziram utløper mellom 31. juli 2014 og 

30. november 2015. Det er inngitt søknader om 

fornyelse for disse aktive stoffene. Ettersom kravene 

fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fast-

settelse av nødvendige bestemmelser for gjennomføring 

av framgangsmåten for fornyelse av aktive stoffer som 

fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(3) får 

anvendelse på disse aktive stoffene, er det nødvendig å 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 14.12.2012,  

s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(3) EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26. 

sikre at det gis tilstrekkelig tid til å gjennomføre 

framgangsmåten for fornyelse i samsvar med nevnte 

forordning. Som følge av dette er det sannsynlig at 

godkjenningen av disse aktive stoffene vil utløpe før det 

er truffet beslutning om fornyelse. Det er derfor 

nødvendig å forlenge godkjenningsperiodene. 

3) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør 

derfor endres. 

4) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 når det gjelder tilfeller 

der det ikke er framlagt utfyllende dokumentasjon i 

samsvar med gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 844/2012 innen 30 måneder før den respektive 

utløpsdatoen fastsatt i vedlegget til denne forordning, vil 

Kommisjonen fastsette utløpsdatoen til samme dato som 

gjaldt før denne forordning, eller tidligst mulige dato 

deretter. 

5) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 når det gjelder tilfeller 

der Kommisjonen skal vedta en forordning om at 

godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til 

denne forordning ikke fornyes fordi godkjennings-

kriteriene ikke er oppfylt, vil Kommisjonen fastsette 

utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før denne 

forordning, eller til datoen for vedtakelse av forord-

ningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke 

fornyes, idet seneste dato velges. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

2019/EØS/35/60 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 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 13. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I post 73 om tiram endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 31. juli 2014 til 30. april 2017. 

2)  I post 74 om ziram endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 31. juli 2014 til 30. april 2017. 

3)  I post 82 om kinoksyfen endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 31. august 2014 til  

30. april 2017. 

4)  I post 89 om Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342 endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for 

godkjenning, fra 30. september 2014 til 30. april 2017. 

5)  I post 90 om mepanipyrim endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 30. september 2014 til 

30. april 2017. 

6)  I post 91 om acetamiprid endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 31. desember 2014 til  

30. april 2017. 

7)  I post 92 om tiakloprid endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 31. desember 2014 til  

30. april 2017. 

8)  I post 78 om klorprofam endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 31. januar 2015 til  

31. juli 2017. 

9)  I post 83 om alfa-cypermetrin endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 28. februar 2015 til 

31. juli 2017. 

10)  I post 84 om benalaksyl endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 28. februar 2015 til  

31. juli 2017. 

11)  I post 85 om bromoksynil endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 28. februar 2015 til  

31. juli 2017. 

12)  I post 86 om desmedifam endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 28. februar 2015 til  

31. juli 2017. 

13)  I post 88 om fenmedifam endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 28. februar 2015 til  

31. juli 2017. 

14)  I post 93 om Ampelomyces quisqualis stamme AQ 10 endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, 

fra 31. mars 2015 til 31. juli 2017. 

15)  I post 94 om imazosulfuron endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 31. mars 2015 til  

31. juli 2017. 

16)  I post 95 om laminarin endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 31. mars 2015 til  

31. juli 2017. 

17)  I post 96 om metoksyfenozid endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 31. mars 2015 til  

31. juli 2017. 

18)  I post 97 om S-metolaklor endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 31. mars 2015 til  

31. juli 2017. 

19)  I post 98 om Gliocladium catenulatum stamme J1446 endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, 

fra 31. mars 2015 til 31. juli 2017. 

20)  I post 99 om etoksazol endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 31. mai 2015 til  

31. juli 2017.  
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21)  I post 100 om tepraloksydim endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 31. mai 2015 til  

31. juli 2017. 

22)  I post 109 om bifenazat endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 30. november 2015 til  

31. juli 2017. 

23)  I post 110 om milbemektin endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 30. november 2015 til 

31. juli 2017. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1237/2012 

av 19. desember 2012 

om godkjenning av det aktive stoffet zucchinigulmosaikkvirus – svak stamme 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(*) 

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 og artikkel 78  

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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For 

zucchinigulmosaikkvirus – svak stamme er vilkårene i 

artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 

2006/586/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike 16. mars 2005 en søknad 

fra Bio-Oz Biotechnologies Ltd om oppføring av det 

aktive stoffet zucchinigulmosaikkvirus – svak stamme i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 

2006/586/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 

bestemmelsene 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 30. juni 2006. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennomgåelsen 

av risikovurderingen av det aktive stoffet 

zucchinigulmosaikkvirus – svak stamme(4) i pesticider 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 350 av 20.12.2012,  

s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 236 av 31.8.2006, s. 31. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(6):2754. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

for Kommisjonen 28. mai 2012. Utkastet til vurderings-

rapport og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått 

av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité 

for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og slutt-

behandlet 20. november 2012 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapport om zucchinigulmosaikkvirus – 

svak stamme. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder zucchinigulmo-

saikkvirus – svak stamme, generelt kan forventes å 

oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og 

b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, særlig med 

hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Zucchinigulmosaikkvirus – svak stamme bør derfor 

godkjennes. 

6)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

7)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder zucchinigulmo-

saikkvirus – svak stamme. Medlemsstatene bør ved 

behov endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. 

Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist 

for framlegging og vurdering av den ajourførte 

fullstendige dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, 

slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert 

plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruksformål i 

samsvar med enhetlige prinsipper. 

8)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en 

godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

  

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

2019/EØS/35/61 
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dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye plikter i forhold til pliktene i direktivene om 

endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

9)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet zucchinigulmosaikkvirus – svak stamme, som 

oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

zucchinigulmosaikkvirus – svak stamme som aktivt stoff, innen 

30. november 2013. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder zucchinigulmo-

saikkvirus – svak stamme som eneste aktive stoff eller som ett 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget  

til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 innen  

31. mai 2013, vurdere produktet på nytt i samsvar med de 

ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumentasjon som 

oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, 

samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige 

bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På grunnlag av 

denne vurderingen skal de avgjøre om produktet oppfyller 

vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder zucchinigulmosaikkvirus – 

svak stamme som eneste aktive stoff, om nødvendig endre 

eller tilbakekalle godkjenningen innen 30. november 2014, 

eller 

b)  dersom produktet inneholder zucchinigulmosaikkvirus – svak 

stamme som ett av flere aktive stoffer, om nødvendig endre 

eller tilbakekalle godkjenningen innen 30. november 2014, 

eller innen datoen som er fastsatt for en slik endring eller 

tilbakekalling i den eller de respektive rettsaktene der det 

eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF eller godkjent, avhengig av hvilken dato som 

kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juni 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 19. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



   

 

 

N
r. 3

5
/8

1
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
.5

.2
0
1

9
 

 

VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

Identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Zucchinigulmosaikkvirus 

– svak stamme 

ATCC-deponerings-

nummer: PV-593 

Ikke relevant ≥ 0,05 mg/l 1. juni 2013 31. mai 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om zucchinigulmosaikkvirus – svak stamme, særlig tillegg I 

og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 20. november 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

risikoen for planter utenfor målgruppen dersom vekster samtidig er angrepet av et annet 

virus som kan overføres av bladlus. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«30 Zucchinigulmosaikkvirus – svak stamme 

ATCC-deponeringsnummer: PV-593 

Ikke relevant ≥ 0,05 mg/l 1. juni 2013 31. mai 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende 

rapporten om zucchinigulmosaikkvirus – svak stamme, 

særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

20. november 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot risikoen for planter utenfor 

målgruppen dersom vekster samtidig er angrepet av et annet 

virus som kan overføres av bladlus. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1238/2012 

av 19. desember 2012 

om godkjenning av det aktive stoffet Trichoderma asperellum (stamme T34) 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(*) 

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 og artikkel 78  

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 framgangs-

måten og vilkårene for godkjenning. For Trichoderma 

asperellum (stamme T34) er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved 

kommisjonsbeslutning 2010/132/EU(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike 22. april 2010 en søknad 

fra Biocontrol Technologies S.L. om oppføring av det 

aktive stoffet Trichoderma asperellum (stamme T34) i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved beslutning 

2010/132/EU ble det bekreftet at dokumentasjonen var 

fullstendig, dvs. at den i prinsippet kunne anses å opp-

fylle 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 

bestemmelsene 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 16. mai 2011. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennomgåelsen 

av risikovurderingen av det aktive stoffet Trichoderma 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 350 av 20.12.2012,  

s. 59, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 52 av 3.3.2010, s. 51. 

asperellum (stamme T34)(4) i pesticider for Kommi-

sjonen 20. april 2012. Utkastet til vurderingsrapport og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og sluttbehandlet 

20. november 2012 i form av Kommisjonens sammen-

fattende rapport om Trichoderma asperellum (stamme 

T34). 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder Trichoderma asperel-

lum (stamme T34), generelt kan forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og 

nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til de 

bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i 

Kommisjonens sammenfattende rapport. Trichoderma 

asperellum (stamme T34) bør derfor godkjennes. 

6)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

7)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder Trichoderma asperel-

lum (stamme T34). Medlemsstatene bør ved behov 

endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. Som 

unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist for 

framlegging og vurdering av den ajourførte fullstendige 

dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er 

fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevern-

middel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med 

enhetlige prinsipper. 

8)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

  

(4) EFSA Journal 2012; 10(1):2666. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

2019/EØS/35/62 
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For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye forpliktel-

ser i forhold til forpliktelsene i de direktivene om 

endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er 

vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av aktive 

stoffer. 

9)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet Trichoderma asperellum (stamme T34), som 

oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

Trichoderma asperellum (stamme T34) som aktivt stoff, innen 

30. november 2013. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder Trichoderma 

asperellum (stamme T34) som eneste aktive stoff eller som ett 

av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 innen  

31. mai 2013, vurdere produktet på nytt i samsvar med de 

ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumentasjon som 

oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, 

samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige 

bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På grunnlag av 

denne vurderingen skal de avgjøre om produktet oppfyller 

vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder Trichoderma asperellum 

(stamme T34) som eneste aktive stoff, om nødvendig endre 

eller tilbakekalle godkjenningen innen 30. november 2014, 

eller 

b)  dersom produktet inneholder Trichoderma asperellum 

(stamme T34) som ett av flere aktive stoffer, om nødvendig 

endre eller tilbakekalle godkjenningen innen 30. november 

2014, eller innen datoen som er fastsatt for en slik endring 

eller tilbakekalling i den eller de respektive rettsaktene der 

det eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF, avhengig av hvilken dato som 

kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juni 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 19. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Trichoderma asperellum (stamme T34) 

CECT-nummer: 20417 

Ikke relevant 1 × 1010 kde/g 1. juni 2013 31. mai 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn 

til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om Trichoderma 

asperellum (stamme T34), særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 20. november 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot vern av brukere og arbeidstakere, med tanke på 

at Trichoderma asperellum (stamme T34) anses som potensielt 

sensibiliserende. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«29 Trichoderma asperellum 

(stamme T34) 

CECT-nummer: 20417 

Ikke relevant 1 × 1010 kde/g 1. juni 2013 31. mai 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om Trichoderma 

asperellum (stamme T34), særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 20. november 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot vern av brukere og arbeidstakere, med tanke på at 

Trichoderma asperellum (stamme T34) anses som potensielt 

sensibiliserende. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 17/2013 

av 14. januar 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet Trichoderma atroviride stamme I-1237 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og 

om endring av vedlegget til 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 og artikkel 78  

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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For 

Trichoderma atroviride stamme I-1237 er vilkårene i 

artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 

2008/565/EF(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Frankrike 28. august 2007 en søknad fra 

Agrauxine SA om oppføring av det aktive stoffet 

Trichoderma atroviride stamme I-1237 i vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 2008/565/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 

bestemmelsene 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 19. april 2011. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennomgåelsen 

av risikovurderingen av det aktive stoffet Trichoderma 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 15.1.2013, s. 5, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 181 av 10.7.2008, s. 49. 

atroviride stamme I-1237(4) i pesticider for Kommi-

sjonen 15. mai 2012. Utkastet til vurderingsrapport og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og sluttbehandlet 

20. november 2012 i form av Kommisjonens sammen-

fattende rapport om Trichoderma atroviride stamme  

I-1237. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder Trichoderma atroviride 

stamme I-1237, generelt kan forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og nr. 3 i 

direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruks-

områdene som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Trichoderma atroviride stamme 

I-1237 bør derfor godkjennes. 

6) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

7) Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder Trichoderma 

atroviride stamme I-1237. Medlemsstatene bør ved 

behov endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. 

Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist 

for framlegging og vurdering av den ajourførte full-

stendige dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik 

det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert 

plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruksformål i 

samsvar med enhetlige prinsipper. 

8) Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

  

(4) EFSA Journal 2012; 10(6):2706. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

2019/EØS/35/63 
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For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye plikter i 

forhold til pliktene i direktivene om endring av vedlegg 

I som til nå er vedtatt, eller i forordningene om 

godkjenning av aktive stoffer. 

9) Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet Trichoderma atroviride stamme I-1237, som 

oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

Trichoderma atroviride stamme I-1237 som aktivt stoff, innen 

30. november 2013. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder Trichoderma 

atroviride stamme I-1237 som eneste aktive stoff eller som ett 

av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget  

til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 innen  

31. desember 2012, vurdere produktet på nytt i samsvar med de 

ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumentasjon som 

oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, 

samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige 

bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På grunnlag av 

denne vurderingen skal de avgjøre om produktet oppfyller 

vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder Trichoderma atroviride 

stamme I-1237 som eneste aktive stoff, om nødvendig 

endre eller tilbakekalle godkjenningen innen 30. november 

2014, eller 

b)  dersom produktet inneholder Trichoderma atroviride 

stamme I-1237 som ett av flere aktive stoffer, om 

nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen innen 

30. november 2014, eller innen datoen som er fastsatt for en 

slik endring eller tilbakekalling i den eller de respektive 

rettsaktene der det eller de relevante stoffene ble oppført i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, avhengig av hvilken dato 

som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juni 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. januar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Trichoderma atroviride stamme I-1237 

CNCM-nummer: I-1237 

Ikke relevant 1 × 109 kde/g (1 × 1010 sporer/g) 1. juni 2013 31. mai 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn 

til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om Trichoderma 

atroviride stamme I-1237, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 20. november 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot vern av brukere og arbeidstakere, med tanke på 

at Trichoderma atroviride stamme I-1237 anses som potensielt 

sensibiliserende. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

  



   

 

 

2
.5

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
N

r. 3
5
/8

1
9
 

 

VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«32 Trichoderma atroviride 

stamme I-1237 

CNCM-nummer: I-1237 

Ikke relevant 1 × 109 kde/g  

(1 × 1010 sporer/g) 

1. juni 2013 31. mai 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om Trichoderma atroviride stamme I-1237, 

særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. november 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig opp-

merksomhet mot vern av brukere og arbeidstakere, med tanke på at 

Trichoderma atroviride stamme I-1237 anses som potensielt sensibiliserende. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 22/2013 

av 15. januar 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet cyflumetofen 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(*) 

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 og artikkel 78  

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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For 

cyflumetofen er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjons-

beslutning 2010/244/EU(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Nederland 21. september 2009 en søknad fra 

Otsuka Chemical Co. Ltd om oppføring av det aktive 

stoffet cyflumetofen i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 

Ved beslutning 2010/244/EU ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig, dvs. at den i prin-

sippet kunne anses å oppfylle kravene til data og opplys-

ninger 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 

bestemmelsene 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 12. november 2010. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennomgåelsen 

av risikovurderingen av det aktive stoffet cyflumeto-

fen(4) i pesticider for Kommisjonen 16. desember 2011. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 11 av 16.1.2013, s. 8, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 107 av 29.4.2010, s. 22. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(1):2504. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

Utkastet til vurderingsrapport og Myndighetens 

konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og 

Kommisjonen i Den faste komité for nærings-

middelkjeden og dyrehelsen og sluttbehandlet 

20. november 2012 i form av Kommisjonens sammen-

fattende rapport om cyflumetofen. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder cyflumetofen, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 

som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Cyflumetofen bør derfor 

godkjennes. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8) Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder cyflumetofen. Med-

lemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller tilbake-

kalle godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør 

det gis en lengre frist for framlegging og vurdering av 

den ajourførte fullstendige dokumentasjonen i henhold 

til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruks-

formål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

9) Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

  

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 
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tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye for-

pliktelser i forhold til forpliktelsene i de direktivene om 

endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er 

vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av aktive 

stoffer. 

10) Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet cyflumetofen, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

cyflumetofen som aktivt stoff, innen 30. november 2013. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder cyflumetofen som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. mai 2013, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder cyflumetofen som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 30. november 2014, eller 

b)  dersom produktet inneholder cyflumetofen som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 30. november 2014, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller 

godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juni 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. januar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Cyflumetofen 

CAS-nr. 400882-07-7 

CIPAC-nr. 721 

2-metoksyetyl-(RS)-2-(4-tert-

butylfenyl)-2-cyano-3-okso-3-(α,α,α-

trifluoro-o-tolyl)propionat 

≥ 975 g/kg 

(racemisk) 

1. juni 2013 31. mai 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om cyflumetofen, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

20. november 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

– vern av brukere og arbeidstakere, 

– vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare jordbunns- og/eller 

klimaforhold, 

– vern av drikkevann, 

– risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  mulige mutagene egenskaper hos metabolitten B3 (2-(trifluorometyl)benzamid) ved 

å utelukke at observerte virkninger in vitro er relevante in vivo, ved hjelp av en 

egnet prøveprotokoll, 

b)  tilleggsopplysninger for å fastsette akutt referansedose for metabolitten B3, 

c)  ytterligere økotoksikologiske undersøkelser og vurderinger for virveldyr som lever i 

vann, som dekker hele livssyklusen til dyrene. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten innen 31. mai 2015. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«31 Cyflumetofen 

CAS-nr. 400882-07-7 

CIPAC-nr. 721 

2-metoksyetyl-(RS)-

2-(4-tert-butylfenyl)-

2-cyano-3-okso-3-

(α,α,α-trifluoro-o-

tolyl)propionat 

≥ 975 g/kg (racemisk) 1. juni 2013 31. mai 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om cyflumetofen, særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 20. november 2012. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot: 

– vern av brukere og arbeidstakere, 

– vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold, 

– vern av drikkevann, 

– risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal omfatte risikoreduserende tiltak, som bruk av personlig 

verneutstyr når dette er relevant. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  mulige mutagene egenskaper hos metabolitten B3 (2-(trifluo-

rometyl)benzamid) ved å utelukke at observerte virkninger in vitro er 

relevante in vivo, ved hjelp av en egnet prøveprotokoll (Comet-forsøk in 

vivo), 

b)  tilleggsopplysninger for å fastsette akutt referansedose for metabolitten 

B3, 

c)  ytterligere økotoksikologiske undersøkelser og vurderinger for virveldyr 

som lever i vann, som dekker hele livssyklusen til dyrene. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlems-

statene og Myndigheten innen 31. mai 2015.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 175/2013 

av 27. februar 2013 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til tilbakekalling av 

godkjenningen av det aktive stoffet didecyldimetylammoniumklorid(*) 

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 21 nr. 3 annet alternativ og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2009/70/EF(2) ble dide-

cyldimetylammoniumklorid oppført som et aktivt stoff i 

vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 

om omsetning av plantevernmidler(3), på det vilkår at de 

berørte medlemsstatene sikrer at melderen hvis søknad 

lå til grunn for oppføringen av stoffet i nevnte vedlegg, 

innen 1. januar 2010 framlegger ytterligere bekreftende 

opplysninger om spesifikasjonen til nevnte aktive stoff i 

den form det framstilles. 

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 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer(4). 

3) 25. oktober 2011 framla melderen tilleggsopplysninger 

for den rapporterende medlemsstaten Nederland med 

henblikk på å oppfylle plikten til å framlegge tilleggs-

opplysninger om spesifikasjonen til det aktive stoffet i 

den form det framstilles. 

4) Nederland har vurdert tilleggsopplysningene som er 

framlagt av melderen. Den rapporterende medlems-

staten framla sin vurdering for de øvrige medlems-

statene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 28.2.2013, s. 4, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EUT L 164 av 26.6.2009, s. 59. 

(3) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(4) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

næringsmiddeltrygghet i form av en tilføyelse til 

utkastet til vurderingsrapport. 

5) På grunnlag av tilleggsopplysningene som er framlagt 

av melderen, anså Kommisjonen at kravet om ytter-

ligere bekreftende opplysninger ikke var oppfylt. 

6) Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge sine 

merknader til Kommisjonens betraktninger. 

7) Kommisjonen kom til den konklusjon at opplysningene 

som er framlagt, er ufullstendige og ikke gjør det mulig 

å trekke konklusjoner om renhetsgraden og særlig ikke 

om identiteten til og innholdet av urenhetene. 

8) Godkjenningen av det aktive stoffet didecyldimetyl-

ammoniumklorid bør tilbakekalles ved at rad 291 i 

del A av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 utgår. 

9) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør 

derfor endres. 

10) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle god-

kjenninger av plantevernmidler som inneholder dide-

cyldimetylammoniumklorid. 

11) Eventuelle overgangsperioder som medlemsstater 

innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder 

didecyldimetylammoniumklorid, bør utløpe senest ett år 

etter at godkjenningene er tilbakekalt. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 skal rad 291 om didecyldimetylammoniumklorid 

utgå. 
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Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger av plantevernmidler som inneholder didecyldimetyl-

ammoniumklorid, tilbakekalles innen 20. juni 2013. 

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 god-

kjenningen er tilbakekalt. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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 27. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 188/2013 

av 5. mars 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet mandipropamid 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(*) 

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 og artikkel 78  

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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For mandi-

propamid er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjons-

vedtak 2006/589/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Østerrike 13. desember 2005 en søknad fra 

Syngenta Crop Protection AG om oppføring av det 

aktive stoffet mandipropamid i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved vedtak 2006/589/EF ble det bekreftet 

at dokumentasjonen var fullstendig, dvs. 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 

bestemmelsene 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 30. november 2006. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om vurderingen av 

risikovurderingen av det aktive stoffet mandipropamid(4) 

i pesticider for Kommisjonen 18. oktober 2012. Utkastet 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av 6.3.2013, s. 13, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 240 av 9.9.2006, s. 9. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(11):2935. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

til vurderingsrapport og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og 

sluttbehandlet 1. februar 2013 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapport om mandipropamid. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder mandipropamid, 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i 

direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruks-

områdene som er undersøkt og beskrevet i Kommi-

sjonens sammenfattende rapport. Mandipropamid bør 

derfor godkjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder mandipropamid. 

Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne 

fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av den ajourførte fullstendige dokumenta-

sjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i 

direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel for 

hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige 

prinsipper. 

9)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

  

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 
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godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye for-

pliktelser i forhold til forpliktelsene i de direktivene om 

endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er 

vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av aktive 

stoffer. 

10)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet mandipropamid, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle 

eksisterende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

mandipropamid som aktivt stoff, innen 31. januar 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder mandipropamid 

som eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som 

alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. juli 2013, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder mandipropamid som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. januar 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder mandipropamid som ett av 

flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. januar 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller 

godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. august 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 5. mars 2013. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Mandipropamid 

CAS-nr. 374726-62-2 

CIPAC-nr. 783 

(RS)-2-(4-klorfenyl)-N-[3-metoksy-4-

(prop-2-ynyloksy)fenetyl]-2-(prop-2-

ynyloksy)acetamid 

≥ 930 g/kg 

Urenheten N-{2-[4-(2-klorallyloksy)-3-metoksy-

fenyl]-etyl}-2-(4-klorfenyl)-2-prop-2-ynyloksy-

acetamid har toksikologisk betydning og skal 

ikke overstige 0,1 g/kg i det tekniske materialet. 

1. august 2013 31. juli 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene 

i den sammenfattende rapporten om mandi-

propamid, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for nærings-

middelkjeden og dyrehelsen 1. februar 2013. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger 

om potensialet for preferensiell enantiomerisk 

omdanning eller racemisering av mandipropamid 

ved jordoverflaten som følge av fotolyse i jord. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for 

Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

innen 31. juli 2015. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«34 Mandipropamid 

CAS-nr. 374726-62-2 

CIPAC-nr. 783 

(RS)-2-(4-klorfenyl)-N-[3-

metoksy-4-(prop-2-

ynyloksy)fenetyl]-2-(prop-

2-ynyloksy)acetamid 

≥ 930 g/kg 

Urenheten N-{2-[4-(2-klorallyloksy)-3-metoksy-

fenyl]-etyl}-2-(4-klorfenyl)-2-prop-2-ynyloksy-

acetamid har toksikologisk betydning og skal 

ikke overstige 0,1 g/kg i det tekniske materialet. 

1. august 2013 31. juli 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammen-

fattende rapporten om mandipropamid, særlig tillegg I 

og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité 

for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 1. februar 2013. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

potensialet for preferensiell enantiomerisk omdanning 

eller racemisering av mandipropamid ved jordoverflaten 

som følge av fotolyse i jord. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommi-

sjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen  

31. juli 2015.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 200/2013 

av 8. mars 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet ametoktradin 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(*) 

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 og artikkel 78  

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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For ame-

toktradin er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i for-

ordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjons-

vedtak 2009/535/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Nederland 26. september 2008 en søknad fra 

BASF SE om oppføring av det aktive stoffet ame-

toktradin i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

vedtak 2009/535/EF ble det bekreftet at dokumenta-

sjonen 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 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 9.3.2013, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 179 av 10.7.2009, s. 66. 

91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har 

foreslått. Den utpekte rapporterende medlemsstaten 

framla et utkast til vurderingsrapport 15. september 2009. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennomgåelsen 

av risikovurderingen av det aktive stoffet ame-

toktradin(4) i pesticider for Kommisjonen 18. oktober 

2012. Utkastet til vurderingsrapport og Myndighetens 

konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og 

Kommisjonen i Den faste komité for nærings-

middelkjeden og dyrehelsen og sluttbehandlet 1. februar 

2013 i form av Kommisjonens sammenfattende rapport 

om ametoktradin. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder ametoktradin, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 

som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Ametoktradin bør derfor 

godkjennes. 

6)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

7)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

  

(4) EFSA Journal 2012; 10(11):2921. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/67 
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plantevernmidler som inneholder ametoktradin. Med-

lemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller tilbake-

kalle godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør 

det gis en lengre frist for framlegging og vurdering av 

den ajourførte fullstendige dokumentasjonen i henhold 

til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruks-

formål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

8)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye forpliktel-

ser i forhold til forpliktelsene i de direktivene om 

endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er 

vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av aktive 

stoffer. 

9)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(2) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet ametoktradin, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

ametoktradin som aktivt stoff, innen 31. januar 2014. 

  

(1) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder ametoktradin som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. juli 2013, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder ametoktradin som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. januar 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder ametoktradin som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. januar 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller 

godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. august 2013. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. mars 2013. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 __________  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Ametoktradin 

CAS-nr. 865318-97-4 

CIPAC-nr. 818 

5-etyl-6-oktyl 

[1,2,4]triazolo[1,5-a] 

pyrimidin-7-amin 

≥ 980 g/kg 

Urenhetene amitrol og o-xylen 

har toksikologisk betydning og 

skal ikke overstige henholdsvis 

50 mg/kg og 2 g/kg i det 

tekniske materialet. 

1. august 2013 31. juli 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om ametoktradin, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

1. februar 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot lekkasje av metabolitten M650F04(2) til grunnvannet under sårbare forhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

(2) 7-amino-5-etyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-karboksylsyre. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

«33 Ametoktradin 

CAS-nr. 865318-97-4 

CIPAC-nr. 818 

5-etyl-6-oktyl 

[1,2,4]triazolo[1,5-a] 

pyrimidin-7-amin 

≥ 980 g/kg 

Urenhetene amitrol og o-xylen har 

toksikologisk betydning og skal ikke 

overstige henholdsvis 50 mg/kg og 

2 g/kg i det tekniske materialet. 

1. august 2013 31. juli 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

ametoktradin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet 

av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

1. februar 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot lekkasje av metabolitten 

M650F04(*) til grunnvannet under sårbare forhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak.» 

(*) 7-amino-5-etyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-karboksylsyre. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 201/2013 

av 8. mars 2013 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2011 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til 

utvidelse av bruksområdene det aktive stoffet fluazifop-P er godkjent for(*) 

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 fluazifop-P ble godkjent ved Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning nr. 788/2011 av 

5. august 2011 om godkjenning av det aktive stoffet 

fluazifop-P i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (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(2). 

Godkjenningen omfattet følgende særlige bestemmelse: 

«Bare bruk som ugressmiddel til frukthager (nær 

bakken) med én behandling i året kan tillates.» 

2)  29. juni 2011 framla Syngenta Crop Protection AG, hvis 

søknad lå til grunn for godkjenningen av fluazifop-P, en 

søknad om endring av vilkårene for godkjenning av det 

aktive stoffet fluazifop-P til å omfatte bruk som 

ugressmiddel uten begrensning. 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 forordning 

(EF) nr. 1490/2002(3). 

3)  Frankrike vurderte opplysningene som er framlagt av 

søkeren, og utarbeidet en tilføyelse til utkastet til vurde-

ringsrapport. Tilføyelsen ble framlagt for Kommisjonen 

2. april 2012, med kopi til Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten». 

4)  Myndigheten videresende tilføyelsen til søkeren og 

medlemsstatene, med unntak av rapporterende 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 9.3.2013, s. 6, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EUT L 203 av 6.8.2011, s. 21. 

(3) EFT L 224 av 21.8.2002, s. 23. 

medlemsstat, gjorde den tilgjengelig for offentligheten 

og gav en frist på 60 dager for innsending av skriftlige 

merknader. 

5)  Myndigheten gjennomførte et samråd med eksperter om 

giftighet hos pattedyr. 

6)  På bakgrunn av tilføyelsen til utkastet til vurderings-

rapport vedtok Myndigheten den 18. oktober 2012 sin 

konklusjon om fluazifop-P(4) når det gjelder ubegrenset 

bruk av det aktive stoffet som ugressmiddel. Myndighe-

ten oversendte denne konklusjonen til søkeren, 

medlemsstatene og Kommisjonen og gjorde den tilgjen-

gelig for offentligheten. Utkastet til vurderingsrapport, 

tilføyelsen til dette og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og 

sluttbehandlet 1. februar 2013 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapport om fluazifop-P. Søkeren fikk 

anledning til å framlegge sine merknader til den 

sammenfattende rapporten. 

7)  Det framgår av opplysningene som søkeren har 

framlagt, at tillatelse til bruk som ugressmiddel uten 

begrensning ikke medfører noen risiko ut over dem som 

det allerede er tatt hensyn til i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 788/2011 og i Kommisjonens 

sammenfattende rapport som ligger til grunn for nevnte 

gjennomføringsforordning. 

8)  På grunnlag av den sammenfattede rapporten, som 

sluttbehandlet 1. februar 2013, og Myndighetens kon-

klusjon vedtatt 18. oktober 2012 bør godkjenningen av 

fluazifop-P bli utvidet til å omfatte bruk som 

ugressmiddel uten begrensning. 

9)  For å ta hensyn til gjenstående usikkerhet om beregnin-

gen av halveringstiden for nedbryting av metabolitt-

forbindelsen X(5), bør medlemsstater rette særlig 

oppmerksomhet mot forbrukersikkerhet med hensyn til 

forekomst i grunnvannet av denne metabolitten. 

10)  Gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2011 og 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011(6) bør derfor endres.  

  

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance fluazifop-P». EFSA Journal 2012; 

10(11):2945. [18 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2945. Tilgjengelig på 

internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

(5) 5-(trifluormetyl)-2(1H)-pyridinon. 

(6) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

2019/EØS/35/68 
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11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2011 

Vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2011 

endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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 8. mars 2013. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

Kolonnen «Særlige bestemmelser» i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2011 skal lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om fluazifop-P, særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 1. februar 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot forbrukersikkerhet med hensyn til forekomst i grunnvannet av 

metabolittforbindelsen X(*), 

— rette særlig oppmerksomhet mot brukersikkerhet og sikre at bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr når dette er relevant, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av overflatevann og grunnvann i sårbare områder, 

— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for planter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  spesifikasjonen til det tekniske materialet som framstilles kommersielt, herunder opplysninger om relevansen 

til urenheten R154719, 

2)  likeverdigheten mellom spesifikasjonene til det tekniske materialet som framstilles kommersielt, og 

spesifikasjonene til prøvingsmaterialet som brukes i toksisitetsundersøkelser, 

3)  potensiell langtidsrisiko for planteetende pattedyr, 

4)  skjebne og atferd i miljøet for metabolittforbindelsene X(*) og IV(**), 

5)  mulig risiko for fisk og vannlevende virvelløse dyr for metabolittforbindelsen IV(**). 

Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten framlegge opplysningene angitt i nr. 1 og 2 

innen 30. juni 2012 og opplysningene angitt i nr. 3, 4 og 5 innen 31. desember 2013. 

 ____________  

(*) 5-(trifluormetyl)-2(1H)-pyridinon. 

(**) 4-{[5-(trifluormetyl)-2-pyridinyl]oksy}fenol.» 

 ______   
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VEDLEGG II 

I rad 15 om fluazifop-P i del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om fluazifop-P, særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 1. februar 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot forbrukersikkerhet med hensyn til forekomst i grunnvannet av 

metabolittforbindelsen X(*), 

— rette særlig oppmerksomhet mot brukersikkerhet og sikre at bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr når dette er relevant, 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av overflatevann og grunnvann i sårbare områder, 

— rette særlig oppmerksomhet mot risikoen for planter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  spesifikasjonen til det tekniske materialet som framstilles kommersielt, herunder opplysninger om relevansen 

til urenheten R154719, 

2)  likeverdigheten mellom spesifikasjonene til det tekniske materialet som framstilles kommersielt, og 

spesifikasjonene til prøvingsmaterialet som brukes i toksisitetsundersøkelser, 

3)  potensiell langtidsrisiko for planteetende pattedyr, 

4)  skjebne og atferd i miljøet for metabolittforbindelsene X(*) og IV(**), 

5)  mulig risiko for fisk og vannlevende virvelløse dyr for metabolittforbindelsen IV(**). 

Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten framlegge opplysningene angitt i nr. 1 og 2 

innen 30. juni 2012 og opplysningene angitt i nr. 3, 4 og 5 innen 31. desember 2013. 

 ____________  

(*) 5-(trifluormetyl)-2(1H)-pyridinon. 

(**) 4-{[5-(trifluormetyl)-2-pyridinyl]oksy}fenol.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 350/2013 

av 17. april 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet biksafen 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(*) 

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 og artikkel 78  

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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For biksafen 

er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 

2009/700/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike 8. oktober 2008 en 

søknad fra Bayer CropScience om oppføring av det 

aktive stoffet biksafen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved vedtak 2009/700/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 

bestemmelsene 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 19. juli 2011. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennomgåelsen 

av risikovurderingen av det aktive stoffet biksafen(4) i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 108 av 18.4.2013, s. 9, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 240 av 11.9.2009, s. 32. 

(4) EFSA Journal (2012); 10(11):2917. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

pesticider for Kommisjonen 15. oktober 2012. Utkastet 

til vurderingsrapport og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og 

utkastet til vurderingsrapport ble sluttbehandlet 15. mars 

2013 i form av Kommisjonens sammenfattende rapport 

om biksafen. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder biksafen, generelt kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er 

undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende 

rapport. Biksafen bør derfor godkjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. 

7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder biksafen. Medlems-

statene bør ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle 

godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis 

en lengre frist for framlegging og vurdering av den 

ajourførte fullstendige dokumentasjonen i henhold til 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruks-

formål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

9)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

  

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

2019/EØS/35/69 



Nr. 35/840 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye forpliktel-

ser i forhold til forpliktelsene i de direktivene om 

endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er 

vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av aktive 

stoffer. 

10)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet biksafen, som oppført i vedlegg I, godkjennes 

på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

biksafen som aktivt stoff, innen 31. mars 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder biksafen som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. september 2013, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder biksafen som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. mars 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder biksafen som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. mars 2015, eller innen datoen som 

er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller 

de respektive rettsaktene der det eller de relevante stoffene 

ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller 

godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. oktober 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 17. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Biksafen 

CAS-nr. 581809-46-3 

CIPAC-nr. 819 

N-(3′,4′-diklor-5-fluorbifenyl-

2-yl)-3-(difluormetyl)-1-

metylpyrazol-4-karboksamid 

≥ 950 g/kg 1. oktober 2013 30. september 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

biksafen, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

15. mars 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

a)  restmengder av biksafen og dets metabolitter i rotasjons-

vekster, 

b)  vern av grunnvannet når stoffet brukes i områder med 

sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold, 

c)  risikoen for vannorganismer, 

d)  risikoen for organismer som lever i jord eller sediment. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«43 Biksafen 

CAS-nr. 581809-46-3 

CIPAC-nr. 819 

N-(3′,4′-diklor-5-

fluorbifenyl-2-yl)-3-

(difluormetyl)-1-

metylpyrazol-4-

karboksamid 

≥ 950 g/kg 1. oktober 2013 30. september 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammen-

fattende rapporten om biksafen, særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. mars 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

rette særlig oppmerksomhet mot 

a)  restmengder av biksafen og dets metabolitter i 

rotasjonsvekster, 

b)  vern av grunnvannet når stoffet brukes i områder 

med sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold, 

c)  risikoen for vannorganismer, 

d)  risikoen for organismer som lever i jord eller 

sediment. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 355/2013 

av 18. april 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet maltdekstrin 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(*) 

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 og 

artikkel 78 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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For malt-

dekstrin er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommi-

sjonsvedtak 2008/20/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike 8. oktober 2008 en 

søknad fra Biological Crop Protection Ltd om 

oppføring av det aktive stoffet maltdekstrin i vedlegg I 

til direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 2008/20/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 miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 

91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren (nå 

Certis Europe B.V.) har foreslått. Den utpekte 

rapporterende medlemsstaten framla et utkast til 

vurderingsrapport 29. november 2011. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennomgåelsen 

av risikovurderingen av det aktive stoffet maltdekstrin(4) 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 19.4.2013,  

s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 1 av 4.1.2008, s. 5. 

(4) EFSA Journal 2013; 11(1):3007. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

i pesticider for Kommisjonen 3. desember 2012. 

Utkastet til vurderingsrapport og Myndighetens 

konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og 

Kommisjonen i Den faste komité for næringsmiddel-

kjeden og dyrehelsen, og utkastet til vurderingsrapport 

ble sluttbehandlet 15. mars 2013 i form av Kommi-

sjonens sammenfattende rapport om maltdekstrin. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder maltdekstrin, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 

som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Maltdekstrin bør derfor god-

kjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. 

7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forord-

ning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, 

og idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som 

følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende 

gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder 

etter godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder maltdekstrin. Med-

lemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne 

fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av den ajourførte fullstendige dokumenta-

sjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i 

direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel for 

hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige 

prinsipper. 

9)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeidsprogrammet 

omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF 

om omsetning av plantevernmidler(5), har vist at det kan 

oppstå vanskeligheter i forbindelse med tolkning av 

pliktene til innehaverne av eksisterende godkjenninger 

med hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå 

  

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

2019/EØS/35/70 
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ytterligere vanskeligheter er det derfor nødvendig å 

klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å 

kontrollere at innehaveren av en godkjenning kan vise at 

denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller 

kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. Denne klargjø-

ringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene eller 

innehavere av godkjenninger nye forpliktelser i forhold 

til forpliktelsene i de direktivene om endring av vedlegg 

I til nevnte direktiv som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

10)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet maltdekstrin, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle 

eksisterende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

maltdekstrin som aktivt stoff, innen 31. mars 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II 

til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder maltdekstrin som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. september 2013, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag 

av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til 

direktiv 91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder maltdekstrin som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. mars 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder maltdekstrin som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. mars 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

eller godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. oktober 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlems-

stater. 

Utferdiget i Brussel 18. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Maltdekstrin 

CAS-nr. 9050-36-6 

CIPAC-nr. 801 

Ikke tildelt ≥ 910 g/kg 1. oktober 2013 30. september 

2023 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om maltdekstrin, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

15. mars 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

a)  mulig økt soppvekst og mulig forekomst av mykotoksiner på overflaten av 

behandlede frukter, 

b)  mulig risiko for honningbier og leddyr utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«44 Maltdekstrin 

CAS-nr. 9050-36-6 

CIPAC-nr. 801 

Ikke tildelt ≥ 910 g/kg 1. oktober 2013 30. september 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammen-

fattende rapporten om maltdekstrin, særlig tillegg I og II 

til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. mars 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

a)  mulig økt soppvekst og mulig forekomst av 

mykotoksiner på overflaten av behandlede frukter, 

b)  mulig risiko for honningbier og leddyr utenfor 

målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 356/2013 

av 18. april 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet halosulfuronmetyl 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(*) 

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 og 

artikkel 78 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 halosulfuronmetyl er 

vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 

2006/586/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Italia 19. mai 2005 en søknad fra Nissan 

Chemical Europe S.A.R.L. om oppføring av det aktive 

stoffet halosulfuronmetyl i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved vedtak 2006/586/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 

bestemmelsene 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 30. mars 2007. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennom-

gåelsen av risikovurderingen av det aktive stoffet 

halosulfuronmetyl(4) i pesticider for Kommisjonen 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 19.4.2013,  

s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 236 av 31.8.2006, s. 31. 

(4) EFSA Journal (2012) 10(11):2987. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

26. november 2012. Utkastet til vurderingsrapport og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og utkastet til 

vurderingsrapport ble sluttbehandlet 15. mars 2013 i 

form av Kommisjonens sammenfattende rapport om 

halosulfuronmetyl. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder halosulfuronmetyl, 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i 

direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til bruksom-

rådet som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Halosulfuronmetyl bør derfor 

godkjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forord-

ning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, 

og idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som 

følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende 

gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder 

etter godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder halosulfuronmetyl. 

Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne 

fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av den ajourførte fullstendige dokumenta-

sjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i 

direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel for 

hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige 

prinsipper. 

9)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

  

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

2019/EØS/35/71 
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vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumenta-

sjon som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte 

direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke 

medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

forpliktelser i forhold til forpliktelsene i de direktivene 

om endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå 

er vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av 

aktive stoffer. 

10)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet halosulfuronmetyl, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

halosulfuronmetyl som aktivt stoff, innen 31. mars 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder halosulfuron-

metyl som eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive 

stoffer som alle var oppført i vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 innen 30. september 2013, 

vurdere produktet på nytt i samsvar med de ensartede 

prinsippene omhandlet i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller 

kravene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, samtidig som 

det tas hensyn til kolonnen med særlige bestemmelser i 

vedlegg I til denne forordning. På grunnlag av denne vurde-

ringen skal de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene 

fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder halosulfuronmetyl som 

eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. mars 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder halosulfuronmetyl som ett 

av flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller 

tilbakekalle godkjenningen innen 31. mars 2015, eller 

innen datoen som er fastsatt for en slik endring eller 

tilbakekalling i den eller de respektive rettsaktene der det 

eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF eller godkjent, avhengig av hvilken 

dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. oktober 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Halosulfuronmetyl 

CAS-nr. 100785-20-1 

CIPAC-nr. 785,201 

metyl 3-klor-5-(4,6-

dimetoksypyrimidin-2-

ylkarbamoylsulfamoyl)-1-

metylpyrazol-4-karboksylat 

≥ 980 g/kg 1. oktober 2013 30. september 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt  

i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten  

om halosulfuronmetyl, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 15. mars 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

– risikoen for at metabolitten «omleiret halosulfuron» (HSR)(2) 

lekker ut i grunnvannet under sårbare forhold. Denne 

metabolitten anses å ha toksikologisk betydning på grunnlag av 

tilgjengelige opplysninger om halosulfuron, 

– risikoen for landplanter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  likeverdigheten mellom de tekniske spesifikasjonene til 

materialet som framstilles kommersielt, og til materialet som 

brukes i toksikologiske og økotoksikologiske undersøkelser, 

b)  den toksikologiske betydningen av urenhetene angitt i den 

tekniske spesifikasjonen til materialet som framstilles 

kommersielt, 

c)  klarlegging av mulige genotoksiske egenskaper hos klor-

sulfonamidsyre(3). 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten innen 30. september 2015. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

(2) 3-klor-5-[(4,6-dimetoksy-2-pyrimidinyl)amino]-1-metyl-1H-pyrazol-4-karboksylsyre. 

(3) 3-klor-1-metyl-5-sulfamoyl-1H-pyrazol-4-karboksylsyre. 



   

 

 

N
r. 3

5
/8

5
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
.5

.2
0
1

9
 

 

VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

«35 Halosulfuronmetyl 

CAS-nr. 100785-20-1 

CIPAC-nr. 785,201 

metyl 3-klor-5-(4,6-

dimetoksypyrimidin-2-

ylkarbamoylsulfamoyl)-1-

metylpyrazol-4-karboksylat 

≥ 980 g/kg 1. oktober 2013 30. september 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammen-

fattende rapporten om halosulfuronmetyl, særlig tillegg I 

og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. mars 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

— risikoen for at metabolitten «omleiret halosulfuron» 

(HSR)(1) lekker ut i grunnvannet under sårbare 

forhold. Denne metabolitten anses å ha toksikologisk 

betydning på grunnlag av tilgjengelige opplysninger 

om halosulfuron, 

— risikoen for landplanter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  likeverdigheten mellom spesifikasjonene til det 

tekniske materialet som framstilles kommersielt, og til 

prøvematerialet som brukes i toksikologiske og 

økotoksikologiske undersøkelser, 

b)  den toksikologiske betydningen av urenhetene angitt i 

den tekniske spesifikasjonen til materialet som 

framstilles kommersielt, 

c)  klarlegging av mulige genotoksiske egenskaper hos 

klorsulfonamidsyre(2). 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommi-

sjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen  

30. september 2015.» 

(1) 3-klor-5-[(4,6-dimetoksy-2-pyrimidinyl)amino]-1-metyl-1H-pyrazol-4-karboksylsyre. 

(2) 3-klor-1-metyl-5-sulfamoyl-1H-pyrazol-4-karboksylsyre. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 366/2013 

av 22. april 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus firmus I-1582 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(*) 

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 og 

artikkel 78 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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For Bacillus 

firmus I-1582 er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) 

i forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommi-

sjonsbeslutning 2011/123/EU(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Frankrike 4. august 2010 en søknad fra Bayer 

CropScience AG om oppføring av det aktive stoffet 

Bacillus firmus I-1582 i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved beslutning 2011/123/EU ble det 

bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig, dvs. 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 

bestemmelsene 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 12. juli 2011. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennom-

gåelsen av risikovurderingen av det aktive stoffet 

Bacillus firmus I-1582(4) i pesticider for Kommisjonen 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 111 av 23.4.2013,  

s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 49 av 24.2.2011, s. 40. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(9):2868. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

20. august 2012. Utkastet til vurderingsrapport og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og utkastet til 

vurderingsrapport ble sluttbehandlet 15. mars 2013 i 

form av Kommisjonens sammenfattende rapport om 

Bacillus firmus I-1582. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder Bacillus firmus  

I-1582, generelt kan forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 

nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til de 

bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i 

Kommisjonens sammenfattende rapport. Bacillus 

firmus I-1582 bør derfor godkjennes. 

6)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

7)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forord-

ning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, 

og idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som 

følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende 

gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder 

etter godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder Bacillus firmus  

I-1582. Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte 

eller tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne 

fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av den ajourførte fullstendige dokumenta-

sjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i 

direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel for 

hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige 

prinsipper. 

8)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

  

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

2019/EØS/35/72 
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plikten til å kontrollere at innehaveren av en 

godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye forpliktelser i forhold til forpliktelsene i de 

direktivene om endring av vedlegg I til nevnte direktiv 

som til nå er vedtatt, eller i forordningene om 

godkjenning av aktive stoffer. 

9)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet Bacillus firmus I-1582, som oppført i 

vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

Bacillus firmus I-1582 som aktivt stoff, innen 31. mars 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II 

til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder Bacillus firmus I-

1582 som eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive 

stoffer som alle var oppført i vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 innen 30. september 2013, 

vurdere produktet på nytt i samsvar med de ensartede 

prinsippene omhandlet i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller 

kravene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, samtidig som 

det tas hensyn til kolonnen med særlige bestemmelser i 

vedlegg I til denne forordning. På grunnlag av denne 

vurderingen skal de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene 

fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder Bacillus firmus I-1582 som 

eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. mars 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder Bacillus firmus I-1582 som 

ett av flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller 

tilbakekalle godkjenningen innen 31. mars 2015, eller 

innen datoen som er fastsatt for en slik endring eller 

tilbakekalling i den eller de respektive rettsaktene der det 

eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF eller godkjent, avhengig av hvilken 

dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. oktober 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 22. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre 
IUPAC-

betegnelse 
Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Bacillus firmus I-1582 

Samlingsnummer: CNCMI-1582 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon: 7,1 × 1010 

KDE/g 

1. oktober 2013 30. september 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om Bacillus firmus I-1582, særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 15. mars 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot vern av brukere og arbeidstakere, med tanke på at Bacillus firmus  

I-1582 anses som potensielt sensibiliserende. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«36 Bacillus firmus I-1582 

Samlingsnummer:  

CNCMI-1582 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon:  

7,1 × 1010 KDE/g 

1. oktober 

2013 

30. september 

2023 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om Bacillus firmus I-1582, særlig tillegg I og II til denne, 

som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

15. mars 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

vern av brukere og arbeidstakere, med tanke på at Bacillus firmus I-1582 anses som 

potensielt sensibiliserende. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 367/2013 

av 22. april 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus 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(*) 

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 og 

artikkel 78 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 Spodoptera littoralis 

nucleopolyhedrovirus er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved 

kommisjonsvedtak 2007/669/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Estland 2. januar 2007 en søknad fra Andermatt 

Biocontrol GmbH om oppføring av det aktive stoffet 

Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus i vedlegg I 

til direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 2007/669/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 

bestemmelsene 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 26. mars 2009. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennomgåelsen 

av risikovurderingen av det aktive stoffet Spodoptera 

littoralis nucleopolyhedrovirus(4) i pesticider for 

Kommisjonen 10. august 2012. Utkastet til vurderings-

rapport og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 111 av 23.4.2013,  

s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 274 av 18.10.2007, s. 15. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(9):2864. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og utkastet til 

vurderingsrapport ble sluttbehandlet 15. mars 2013 i 

form av Kommisjonens sammenfattende rapport om 

Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder Spodoptera littoralis 

nucleopolyhedrovirus, generelt kan forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og 

artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, særlig med 

hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus bør derfor 

godkjennes. 

6)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

7)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder Spodoptera littoralis 

nucleopolyhedrovirus. Medlemsstatene bør ved behov 

endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. Som 

unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist for 

framlegging og vurdering av den ajourførte fullstendige 

dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er 

fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevern-

middel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med 

enhetlige prinsipper. 

8)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumenta-

sjon som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte 

direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke 

  

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

2019/EØS/35/73 
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medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

forpliktelser i forhold til forpliktelsene i de direktivene 

om endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå 

er vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av 

aktive stoffer. 

9)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsfor-

ordning med hensyn til listen over godkjente aktive 

stoffer(1) bør i samsvar med artikkel 13 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 endres tilsvarende. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, 

som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i 

vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle 

eksisterende godkjenninger av plantevernmidler som 

inneholder Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus som 

aktivt stoff, innen 30. november 2013. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II 

til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder Spodoptera 

littoralis nucleopolyhedrovirus som eneste aktive stoff eller som 

ett av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 innen  

31. mai 2013, vurdere produktet på nytt i samsvar med de 

ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumentasjon som 

oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, samtidig 

som det tas hensyn til kolonnen med særlige bestemmelser i 

vedlegg I til denne forordning. På grunnlag av denne vurde-

ringen skal de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene fastsatt 

i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder Spodoptera littoralis 

nucleopolyhedrovirus som eneste aktive stoff, om nød-

vendig endre eller tilbakekalle godkjenningen innen  

30. november 2014, eller 

b)  dersom produktet inneholder Spodoptera littoralis 

nucleopolyhedrovirus som ett av flere aktive stoffer, om 

nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen innen  

30. november 2014, eller innen datoen som er fastsatt for en 

slik endring eller tilbakekalling i den eller de respektive 

rettsaktene der det eller de relevante stoffene ble oppført i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller godkjent, avhengig 

av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juni 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlems-

stater. 

Utferdiget i Brussel 22. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Spodoptera littoralis 

nucleopolyhedrovirus 

DSMZ-nummer: BV-0005 

Ikke relevant Høyeste konsentrasjon: 

1 × 1012 OB/l (okklusjons-

legemer/l) 

1. juni 2013 31. mai 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 

i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, 

særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. mars 2013. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«42 Spodoptera littoralis 

nucleopolyhedrovirus 

DSMZ-nummer: BV-0005 

Ikke relevant Høyeste konsentrasjon: 

1 × 1012 OB/l (okklusjons-

legemer/l) 

1. juni 2013 31. mai 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt 

i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det 

tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten 

om Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, særlig 

tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den  

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

15. mars 2013.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 368/2013 

av 22. april 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus 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(*) 

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 og 

artikkel 78 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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For 

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus er 

vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 

2007/560/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Estland 2. januar 2007 en søknad fra 

Andermatt Biocontrol GmbH om oppføring av det 

aktive stoffet Helicoverpa armigera nucleopoly-

hedrovirus i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

vedtak 2007/560/EF ble det bekreftet at dokumenta-

sjonen var fullstendig i den forstand at den i prinsippet 

kunne anses å oppfylle kravene til data og opplys-

ninger 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 

bestemmelsene 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 26. mars 2009. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennom-

gåelsen av risikovurderingen av det aktive stoffet 

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus(4) i 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 111 av 23.4.2013,  

s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 213 av 15.8.2007, s. 29. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(9):2865. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

pesticider for Kommisjonen 10. august 2012. Utkastet 

til vurderingsrapport og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen, og utkastet til vurderingsrapport ble 

sluttbehandlet 15. mars 2013 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapport om Helicoverpa armigera 

nucleopolyhedrovirus. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder Helicoverpa armigera 

nucleopolyhedrovirus, generelt kan forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og 

artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, særlig med 

hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus bør derfor 

godkjennes. 

6)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

7)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder Helicoverpa armigera 

nucleopolyhedrovirus. Medlemsstatene bør ved behov 

endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. Som 

unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist for 

framlegging og vurdering av den ajourførte fullstendige 

dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er 

fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevern-

middel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med 

enhetlige prinsipper. 

8)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeidsprogrammet 

omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF 

om omsetning av plantevernmidler(5), har vist at det kan 

oppstå vanskeligheter i forbindelse med tolkning av 

pliktene til innehaverne av eksisterende godkjenninger 

med hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå 

ytterligere vanskeligheter er det derfor nødvendig å 

klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å 

  

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

2019/EØS/35/74 
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kontrollere at innehaveren av en godkjenning kan vise at 

denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller 

kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. Denne 

klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene 

eller innehavere av godkjenninger nye forpliktelser i 

forhold til forpliktelsene i de direktivene om endring av 

vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

9)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsfor-

ordning med hensyn til listen over godkjente aktive 

stoffer(1) bør i samsvar med artikkel 13 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 endres tilsvarende. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet Helicoverpa armigera nucleopoly-

hedrovirus, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene 

fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus som aktivt stoff, 

innen 30. november 2013. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II 

til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder Helicoverpa 

armigera nucleopolyhedrovirus som eneste aktive stoff eller 

som ett av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget 

til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 innen  

31. mai 2013, vurdere produktet på nytt i samsvar med de 

ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, 

samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige 

bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På grunnlag av 

denne vurderingen skal de avgjøre om produktet oppfyller 

vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder Helicoverpa armigera 

nucleopolyhedrovirus som eneste aktive stoff, om 

nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen innen 

30. november 2014, eller 

b)  dersom produktet inneholder Helicoverpa armigera 

nucleopolyhedrovirus som ett av flere aktive stoffer, om 

nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen innen 

30. november 2014, eller innen datoen som er fastsatt for 

en slik endring eller tilbakekalling i den eller de 

respektive rettsaktene der det eller de relevante stoffene 

ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller 

godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juni 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 22. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus 

DSMZ-nummer: BV-0003 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon: 1,44 × 1013 OB/l 

(okklusjonslegemer/l) 

1. juni 2013 31. mai 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 

1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om Helicoverpa 

armigera nucleopolyhedrovirus, særlig tillegg I 

og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

15. mars 2013. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«38 Helicoverpa armigera nucleopoly-

hedrovirus 

DSMZ-nummer: BV-0003 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon: 

1,44 × 1013 OB/l (okklusjons-

legemer/l) 

1. juni 2013 31. mai 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn 

til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om Helicoverpa 

armigera nucleopolyhedrovirus, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 15. mars 2013.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 373/2013 

av 23. april 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet Candida oleophila stamme O 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(*) 

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 og 

artikkel 78 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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For 

Candida oleophila stamme O er vilkårene i artikkel 80 

nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 

oppfylt ved kommisjonsvedtak 2007/380/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike 12. juli 2006 en søknad 

fra Bionext sprl om oppføring av det aktive stoffet 

Candida oleophila stamme O i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved vedtak 2007/380/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 

bestemmelsene 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  

15. november 2011. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennomgåelsen 

av risikovurderingen av det aktive stoffet Candida 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 112 av 24.4.2013,  

s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 141 av 2.6.2007, s. 78. 

oleophila stamme O(4) i pesticider for Kommisjonen  

24. oktober 2012. Utkastet til vurderingsrapport og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for nærings-

middelkjeden og dyrehelsen, og utkastet til vurderings-

rapport ble sluttbehandlet 15. mars 2013 i form av 

Kommisjonens sammenfattende rapport om Candida 

oleophila stamme O. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder Candida oleophila 

stamme O, generelt kan forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og nr. 3 i 

direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruks-

områdene som er undersøkt og beskrevet i Kommi-

sjonens sammenfattende rapport. Candida oleophila 

stamme O bør derfor godkjennes. 

6)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

7)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forord-

ning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, 

og idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som 

følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende 

gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder 

etter godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder Candida oleophila 

stamme O. Medlemsstatene bør ved behov endre, 

erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. Som unntak 

fra denne fristen bør det gis en lengre frist for fram-

legging og vurdering av den ajourførte fullstendige 

dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er 

fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevern-

middel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med 

enhetlige prinsipper. 

8)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeidsprogrammet 

omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF 

om omsetning av plantevernmidler(5), har vist at det kan 

oppstå vanskeligheter i forbindelse med tolkning av 

pliktene til innehaverne av eksisterende godkjenninger 

med hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå 

ytterligere vanskeligheter er det derfor nødvendig å 

klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å 

  

(4) EFSA Journal 2012; 10(11):2944. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

2019/EØS/35/75 
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kontrollere at innehaveren av en godkjenning kan vise at 

denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller 

kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. Denne 

klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene 

eller innehavere av godkjenninger nye forpliktelser i 

forhold til forpliktelsene i de direktivene om endring av 

vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

9)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet Candida oleophila stamme O, som oppført i 

vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle 

eksisterende godkjenninger av plantevernmidler som 

inneholder Candida oleophila stamme O som aktivt stoff, 

innen 31. mars 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II 

til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder Candida oleophila 

stamme O som eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive 

stoffer som alle var oppført i vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 innen 30. september 2013, 

vurdere produktet på nytt i samsvar med de ensartede 

prinsippene omhandlet i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller 

kravene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, samtidig som det 

tas hensyn til kolonnen med særlige bestemmelser i vedlegg I til 

denne forordning. På grunnlag av denne vurderingen skal de 

avgjøre om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder Candida oleophila stamme 

O som eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller 

tilbakekalle godkjenningen innen 31. mars 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder Candida oleophila stamme 

O som ett av flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller 

tilbakekalle godkjenningen innen 31. mars 2015, eller 

innen datoen som er fastsatt for en slik endring eller 

tilbakekalling i den eller de respektive rettsaktene der det 

eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF eller godkjent, avhengig av hvilken 

dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. oktober 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlems-

stater. 

Utferdiget i Brussel 23. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) 
Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Candida oleophila stamme O 

Samlingsnummer: MUCL40654 

Ikke relevant Nominelt innhold: 3 × 1010 KDE/g 

tørket produkt 

Frekvensområde: 6 × 109 — 1 × 1011 

KDE/g tørket produkt 

1. oktober 

2013 

30. september 

2023 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om Candida oleophila stamme O, særlig tillegg I og 

II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 15. mars 2013. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«37 Candida oleophila stamme O 

Samlingsnummer: 

MUCL40654 

Ikke relevant Nominelt innhold: 3 × 1010 KDE/g 

tørket produkt 

Frekvensområde: 6 × 109 — 1 × 1011 

KDE/g tørket produkt 

1. oktober 2013 30. september 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om Candida oleophila 

stamme O, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for nærings-

middelkjeden og dyrehelsen 15. mars 2013.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 375/2013 

av 23. april 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet spiromesifen 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(*) 

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 artikkel 78 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 spiromesifen er vilkårene 

i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 

2003/105/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike 18. april 2002 en søknad 

fra Bayer CropScience AG om oppføring av det aktive 

stoffet spiromesifen i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 

Ved vedtak 2003/105/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 

bestemmelsene 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 9. mars 2004. 

Dette utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»), 

og en endelig drøfting fant sted 26. april 2007. 

Myndigheten framla sin konklusjon(4) om gjennom-

gåelsen av risikovurderingen av det aktive stoffet 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 112 av 24.4.2013,  

s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 43 av 18.2.2003, s. 45. 

(4) EFSAs vitenskapelige rapport (2007) 105, s. 1-69. Tilgjengelig 

på internett: www.efsa.europa.eu 

spiromesifen i pesticider for Kommisjonen  

13. juni 2007. 

4)  I sin konklusjon tok Myndigheten ikke hensyn til alle 

opplysninger som var framlagt av søkeren før  

26. april 2007. Kommisjonen anmodet Myndigheten 

om å gjennomgå sin konklusjon på nytt og ta hensyn 

til alle framlagte opplysninger. 

5)  Den utpekte rapporterende medlemsstaten vurderte alle 

tilleggsopplysninger og framla 28. september 2009 en 

tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport. 

6)  Tilføyelsen til utkastet til vurderingsrapport ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Myndigheten. 

Myndigheten framla sin nye konklusjon om gjennom-

gåelsen av risikovurderingen av det aktive stoffet 

spiromesifen i pesticider(5) for Kommisjonen  

19. september 2012. Det ajourførte utkastet til 

vurderingsrapport og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen, og utkastet til vurderingsrapport ble 

sluttbehandlet 15. mars 2013 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapport om spiromesifen. 

7)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder spiromesifen, 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i 

direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til de 

bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i 

Kommisjonens sammenfattende rapport. Spiromesifen 

bør derfor godkjennes. 

8)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

9)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

10)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særskilte situasjonen som 

følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende 

gjelde. Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder 

  

(5) EFSA Journal 2012; 10(10):2873. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/76 
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etter godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder spiromesifen. 

Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne 

fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av den ajourførte fullstendige dokumenta-

sjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i 

direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel for 

hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige 

prinsipper. 

11)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumenta-

sjon som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte 

direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke 

medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

forpliktelser i forhold til forpliktelsene i de direktivene 

om endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå 

er vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av 

aktive stoffer. 

12)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsforord-

ning med hensyn til listen over godkjente aktive 

stoffer(2) bør i samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forord-

ning (EF) nr. 1107/2009 endres tilsvarende. 

13)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet spiromesifen, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(1) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

spiromesifen som aktivt stoff, innen 31. mars 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II 

til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder spiromesifen som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. september 2013, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag 

av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til 

direktiv 91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder spiromesifen som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. mars 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder spiromesifen som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. mars 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

eller godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. oktober 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 23. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Spiromesifen 

CAS-nr. 283594-90-1 

CIPAC-nr. 747 

3-mesityl-2-okso-1-oksaspiro-

[4.4]non-3-en-4-yl 3,3-

dimetylbutyrat 

≥ 965 g/kg (racemisk) 

Urenheten N,N-dimetylacetamid har 

toksikologisk betydning og må ikke 

overstige 4 g/kg i det tekniske 

materialet. 

1. oktober 2013 30. september 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede 

prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende 

rapporten om spiromesifen, særlig tillegg I og II 

til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

15. mars 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal 

medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot 

— risikoen på lang sikt for virvelløse dyr som 

lever i vann, 

— risikoen for bestøvende årevinger og leddyr 

utenfor målgruppen dersom eksponeringen 

ikke er ubetydelig, 

— vern av arbeidstakere og brukere. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende 

opplysninger om den nye beregningen av 

forventede konsentrasjoner i grunnvann 

(PECGW) med et FOCUS GW-scenario 

tilpasset de planlagte bruksområdene, med en 

Q10-verdi på 2,58. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for 

Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

innen 30. september 2015. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«41 Spiromesifen 

CAS-nr. 283594-

90-1 

CIPAC-nr. 747 

3-mesityl-2-okso-1-

oksaspiro[4.4]non-3-en-4-yl 

3,3-dimetylbutyrat 

≥ 965 g/kg (racemisk) 

Urenheten N,N-dimetylace-

tamid har toksikologisk betyd-

ning og må ikke overstige 

4 g/kg i det tekniske 

materialet. 

1. oktober 2013 30. september 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 

i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om spiromesifen, særlig tillegg I og II til denne, 

som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 15. mars 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— risikoen på lang sikt for virvelløse dyr som lever i vann, 

— risikoen for bestøvende årevinger og leddyr utenfor målgruppen dersom 

eksponeringen ikke er ubetydelig, 

— vern av arbeidstakere og brukere. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om den nye beregningen av 

forventede konsentrasjoner i grunnvann (PECGW) med et FOCUS GW-

scenario tilpasset de planlagte bruksområdene, med en Q10-verdi på 2,58. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene 

og Myndigheten innen 30. september 2015.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 378/2013 

av 24. april 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901 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(*) 

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 og 

artikkel 78 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 Paecilomyces 

fumosoroseus stamme FE 9901 er vilkårene i artikkel 80 

nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt 

ved kommisjonsvedtak 2008/565/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Belgia 4. februar 2004 en søknad fra FuturEco 

S.L. om oppføring av det aktive stoffet Paecilomyces 

fumosoroseus stamme FE 9901 i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved vedtak 2008/565/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 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 25.4.2013,  

s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 181 av 10.7.2008, s. 49. 

91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har 

foreslått. Den utpekte rapporterende medlemsstaten 

framla et utkast til vurderingsrapport 29. mars 2007. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennom-

gåelsen av risikovurderingen av det aktive stoffet 

Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901(4) i 

pesticider for Kommisjonen 20. august 2012. Utkastet til 

vurderingsrapport og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og 

utkastet til vurderingsrapport ble sluttbehandlet 15. mars 

2013 i form av Kommisjonens sammenfattende rapport 

om Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder Paecilomyces 

fumosoroseus stamme FE 9901, generelt kan forventes å 

oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og 

b) og nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til 

de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i 

Kommisjonens sammenfattende rapport. Paecilomyces 

fumosoroseus stamme FE 9901 bør derfor godkjennes. 

6)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

7)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forord-

ning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, 

og idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som 

følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende 

gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder 

etter godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder Paecilomyces 

fumosoroseus stamme FE 9901. Medlemsstatene bør 

  

(4) EFSA Journal 2012; 10(9):2869. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/77 



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/869 

 

 

ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle god-

kjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis en 

lengre frist for framlegging og vurdering av den 

ajourførte fullstendige dokumentasjonen i henhold til 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte 

bruksformål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

8)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumenta-

sjon som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte 

direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke 

medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

forpliktelser i forhold til forpliktelsene i de direktivene 

om endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå 

er vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av 

aktive stoffer. 

9)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsfor-

ordning med hensyn til listen over godkjente aktive 

stoffer(2) bør i samsvar med artikkel 13 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 endres tilsvarende. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 

9901, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene 

fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

  

(1) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901 som aktivt stoff, 

innen 31. mars 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II 

til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder Paecilomyces 

fumosoroseus stamme FE 9901 som eneste aktive stoff eller 

som ett av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget 

til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 innen  

30. september 2013, vurdere produktet på nytt i samsvar med 

de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, 

samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige 

bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På grunnlag av 

denne vurderingen skal de avgjøre om produktet oppfyller 

vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder Paecilomyces fumosoroseus 

stamme FE 9901 som eneste aktive stoff, om nødvendig 

endre eller tilbakekalle godkjenningen innen  

31. mars 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder Paecilomyces fumosoroseus 

stamme FE 9901 som ett av flere aktive stoffer, om 

nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen innen 

31. mars 2015, eller innen datoen som er fastsatt for en 

slik endring eller tilbakekalling i den eller de respektive 

rettsaktene der det eller de relevante stoffene ble oppført i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller godkjent, avhengig 

av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. oktober 2013. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 24. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Paecilomyces fumosoroseus 

stamme FE 9901 

Samlingsnummer: USDA-

ARS collection of 

Entomopathogenic Fungal 

Cultures U.S. Plant Soil and 

Nutrition laboratory. New 

York. Deponeringsnummer 

ARSEF 4490 

Ikke relevant Minst 1,0 × 109 KDE/g 

Høyst 3,0 × 109 KDE/g 

1. oktober 2013 30. september 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901, særlig 

tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for nærings-

middelkjeden og dyrehelsen 15. mars 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot vern av brukere og arbeidstakere, med tanke på at Paecilomyces fumosoroseus 

stamme FE 9901 anses som potensielt sensibiliserende. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«39 Paecilomyces fumosoroseus 

stamme FE 9901 

Samlingsnummer: USDA-

ARS collection of 

Entomopathogenic Fungal 

Cultures U.S. Plant Soil and 

Nutrition laboratory. New 

York. Deponeringsnummer 

ARSEF 4490 

Ikke relevant Minst 1,0 × 109 KDE/g 

Høyst 3,0 × 109 KDE/g 

1. oktober 2013 30. september 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 

29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om Paecilomyces 

fumosoroseus stamme FE 9901, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 15. mars 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot vern av brukere og arbeidstakere, med tanke på at 

Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901 anses som potensielt 

sensibiliserende. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 533/2013 

av 10. juni 2013 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, klortalonil, klortoluron, 

cypermetrin, daminozid, forklorfenuron, indoksakarb, tiofanatmetyl og tribenuron(*) 

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 17 første ledd, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over 

godkjente aktive stoffer(2) fastsettes de aktive stoffene 

som anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningene av de aktive stoffene 1-metylsyklo-

propen, klortalonil, klortoluron, cypermetrin, 

daminozid, forklorfenuron, indoksakarb, tiofanatmetyl 

og tribenuron utløper mellom 28. februar 2016 og  

31. mars 2016. Det er inngitt søknader om fornyelse 

for disse aktive stoffene. Ettersom kravene fastsatt i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av 

nødvendige bestemmelser for gjennomføring av 

framgangsmåten for fornyelse av aktive stoffer som 

fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(3) 

får anvendelse på disse aktive stoffene, må søkerne få 

tilstrekkelig tid til å gjennomføre framgangsmåten for 

fornyelse i samsvar med nevnte forordning. Som følge 

av dette er det sannsynlig at godkjenningene av disse 

aktive stoffene vil utløpe før det er truffet beslutning 

om fornyelse. Det er derfor nødvendig å forlenge 

godkjenningsperiodene. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 11.6.2013,  

s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

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

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(3) EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26. 

3) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør 

derfor endres. 

4) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 når det gjelder tilfeller 

der det ikke er framlagt utfyllende dokumentasjon i 

samsvar med gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 844/2012 senest 30 måneder før den respektive 

utløpsdatoen fastsatt i vedlegget til denne forordning, 

vil Kommisjonen fastsette utløpsdatoen til samme dato 

som gjaldt før denne forordnings ikrafttredelsesdato, 

eller tidligst mulige dato deretter. 

5) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i 

tilfeller der den vedtar en forordning om at god-

kjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne 

forordning ikke fornyes fordi godkjenningskriteriene 

ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato 

som gjaldt før ikrafttredelsen av denne forordning, eller 

til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at 

godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/35/78 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I rad 101 om klortalonil endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 28. februar 2016 til  

31. oktober 2017. 

2)  I rad 102 om klortoluron endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 28. februar 2016 til  

31. oktober 2017. 

3)  I rad 103 om cypermetrin endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 28. februar 2016 til  

31. oktober 2017. 

4)  I rad 104 om daminozid endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 28. februar 2016 til  

31. oktober 2017. 

5)  I rad 105 om tiofanatmetyl endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 28. februar 2016 til  

31. oktober 2017. 

6)  I rad 106 om tribenuron endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 28. februar 2016 til  

31. oktober 2017. 

7)  I rad 117 om 1-metylsyklopropen endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 31. mars 2016 til  

31. oktober 2017. 

8)  I rad 118 om forklorfenuron endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 31. mars 2016 til  

31. oktober 2017. 

9)  I rad 119 om indoksakarb endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 31. mars 2016 til  

31. oktober 2017. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 546/2013 

av 14. juni 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet eugenol 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(*) 

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 og 

artikkel 78 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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For eugenol 

er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2011/266/EU(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike 7. mars 2008 en søknad 

fra Eden Research PLC om oppføring av det aktive 

stoffet eugenol i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 

Ved gjennomføringsbeslutning 2011/266/EU 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 

bestemmelsene 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 30. juni 2011. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennomgåelsen 

av risikovurderingen av det aktive stoffet eugenol(4) i 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 163 av 15.6.2013,  

s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 114 av 4.5.2011, s. 3. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(11):2914. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

pesticider for Kommisjonen 15. oktober 2012. Utkastet 

til vurderingsrapport og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og 

utkastet til vurderingsrapport ble sluttbehandlet  

17. mai 2013 i form av Kommisjonens sammenfattende 

rapport om eugenol. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder eugenol, generelt kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til bruksområdet som 

er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammen-

fattende rapport. Eugenol bør derfor godkjennes. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8) Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forord-

ning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, 

og idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som 

følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende 

gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder 

etter godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder eugenol. Medlems-

statene bør ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle 

godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det 

gis en lengre frist for framlegging og vurdering av den 

ajourførte fullstendige dokumentasjonen i henhold til 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruks-

formål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

9) Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

  

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 
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godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumenta-

sjon som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte 

direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke 

medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

forpliktelser i forhold til forpliktelsene i de direktivene 

om endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå 

er vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av 

aktive stoffer. 

10) Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsforord-

ning med hensyn til listen over godkjente aktive 

stoffer(1) bør i samsvar med artikkel 13 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 endres tilsvarende. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet eugenol, som oppført i vedlegg I, god-

kjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

eugenol som aktivt stoff, innen 31. mai 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder eugenol som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. november 2013, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag 

av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til 

direktiv 91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder eugenol som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. mai 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder eugenol som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. mai 2015, eller innen datoen som 

er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller 

de respektive rettsaktene der det eller de relevante stoffene 

ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller 

godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. desember 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlems-

stater. 

Utferdiget i Brussel 14. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Eugenol CAS-nr. 97-53-0 

CIPAC-nr. 967 

4-allyl-2-metoksyfenol ≥ 990 g/kg 

Relevant urenhet: metyl-

eugenol høyst 0,1 % av det 

tekniske materialet 

1. desember 2013 30. november 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 

29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om eugenol, særlig 

tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. mai 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— vern av brukere, arbeidstakere, beboere og andre tilstedeværende og 

å sikre at bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig personlig 

verneutstyr når dette er relevant, 

— vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold, 

— risikoen for vannorganismer, 

— risikoen for insektetende fugler. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  preparatets lagringsstabilitet (to år) i omgivelsestemperatur, 

b)  sammenligninger mellom naturlig bakgrunnseksponering for 

eugenol og metyleugenol og eksponering ved bruk av eugenol som 

et plantevernmiddel. Disse opplysningene skal omfatte menneskers 

eksponering samt fuglers og vannorganismers eksponering, 

c)  vurderingen av grunnvannseksponering for mulige metabolitter av 

eugenol, særlig for metyleugenol. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlems-

statene og Myndigheten innen 30. november 2015. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«45 Eugenol CAS-

nr. 97-53-0 

CIPAC-nr. 967 

4-allyl-2-metoksy-

fenol 

≥ 990 g/kg 

Relevant urenhet: metyl-

eugenol høyst 0,1 % av det 

tekniske materialet 

1. desember 2013 30. november 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om eugenol, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

17. mai 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot 

— vern av brukere, arbeidstakere, beboere og andre tilstedeværende og å sikre at 

bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr når dette 

er relevant, 

— vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare jordbunns- 

og/eller klimaforhold, 

— risikoen for vannorganismer, 

— risikoen for insektetende fugler. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  preparatets lagringsstabilitet (to år) i omgivelsestemperatur, 

b)  sammenligninger mellom naturlig bakgrunnseksponering for eugenol og 

metyleugenol og eksponering ved bruk av eugenol som et plantevernmiddel. 

Disse opplysningene skal omfatte menneskers eksponering samt fuglers og 

vannorganismers eksponering, 

c)  vurderingen av grunnvannseksponering for mulige metabolitter av eugenol, 

særlig for metyleugenol. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten innen 30. november 2015.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 568/2013 

av 18. juni 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet tymol 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(*) 

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 og 

artikkel 78 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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For tymol 

er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2011/266/EU(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike 7. mars 2008 en søknad 

fra Eden Research PLC om oppføring av det aktive 

stoffet tymol i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

gjennomføringsbeslutning 2011/266/EU 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 

bestemmelsene 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 30. juni 2011. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennomgåelsen 

av risikovurderingen av det aktive stoffet tymol(4) i 

pesticider for Kommisjonen 15. oktober 2012. Utkastet 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 19.6.2013,  

s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 114 av 4.5.2011, s. 3. 

(4) EFSA Journal (2012) 10(11):2916. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

til vurderingsrapport og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og 

utkastet til vurderingsrapport ble sluttbehandlet  

17. mai 2013 i form av Kommisjonens sammenfattende 

rapport om tymol. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder tymol, generelt kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til bruksområdet som 

er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammen-

fattende rapport. Tymol bør derfor godkjennes. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8) Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forord-

ning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, 

og idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som 

følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende 

gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder 

etter godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder tymol. Medlems-

statene bør ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle 

godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det 

gis en lengre frist for framlegging og vurdering av den 

ajourførte fullstendige dokumentasjonen i henhold til 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruks-

formål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

9) Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

  

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

2019/EØS/35/80 
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tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumenta-

sjon som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte 

direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke 

medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

forpliktelser i forhold til forpliktelsene i de direktivene 

om endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå 

er vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av 

aktive stoffer. 

10) Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforord-

ning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsforord-

ning med hensyn til listen over godkjente aktive 

stoffer(1) bør i samsvar med artikkel 13 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 endres tilsvarende. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet tymol, som oppført i vedlegg I, godkjennes 

på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

tymol som aktivt stoff, innen 31. mai 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i kolonnen om særlige bestemmelser i vedlegget, 

og at innehaveren av godkjenningen har, eller har tilgang til, 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1-4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder tymol som eneste 

aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle var 

oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. november 2013, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag 

av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til 

direktiv 91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder tymol som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjennin-

gen innen 31. mai 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder tymol som ett av flere aktive 

stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjennin-

gen innen 31. mai 2015, eller innen datoen som er fastsatt 

for en slik endring eller tilbakekalling i den eller de 

respektive rettsaktene der det eller de relevante stoffene 

ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller 

godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. desember 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlems-

stater. 

Utferdiget i Brussel 18. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

tymol 

CAS-nr. 89-83-8 

CIPAC-nr. 969 

5-metyl-2-propan-2-yl-fenol ≥ 990 g/kg 1. desember 2013 30. november 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammen-

fattende rapporten om tymol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. mai 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

— vern av brukere, arbeidstakere, beboere og andre tilstedeværende og å sikre at bruks-

vilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr når dette er 

relevant, 

— vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare jordbunns- og/eller 

klimaforhold, 

— risikoen for vannorganismer, 

— risikoen for fugler og pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  sammenligninger mellom naturlig bakgrunnseksponering for tymol og eksponering 

ved bruk av tymol som et plantevernmiddel. Disse opplysningene skal omfatte 

menneskers eksponering samt fuglers, pattedyrs og vannorganismers eksponering, 

b)  langtidsgiftigheten og reproduksjonstoksisiteten i form av en fullstendig rapport (på 

engelsk) om den kombinerte undersøkelsen av tymols giftighet ved gjentatt oral 

tilførsel og reproduksjonstoksisitet, 

c)  eksponeringen av grunnvann. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten innen 30. november 2015. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«47 tymol 

CAS-nr. 

89-83-8 

CIPAC-nr. 

969 

5-metyl-2-propan-

2-yl-fenol 

≥ 990 g/kg 1. desember 2013 30. november 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om tymol, særlig 

tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

17. mai 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

— vern av brukere, arbeidstakere, beboere og andre tilstedeværende og å sikre at bruksvilkårene omfatter 

bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr når dette er relevant, 

— vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold, 

— risikoen for vannorganismer, 

— risikoen for fugler og pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  sammenligninger mellom naturlig bakgrunnseksponering for tymol og eksponering ved bruk av tymol 

som et plantevernmiddel. Disse opplysningene skal omfatte menneskers eksponering samt fuglers, 

pattedyrs og vannorganismers eksponering, 

b)  langtidsgiftigheten og reproduksjonstoksisiteten i form av en fullstendig rapport (på engelsk) om den 

kombinerte undersøkelsen av tymols giftighet ved gjentatt oral tilførsel og reproduksjonstoksisitet, 

c)  eksponeringen av grunnvann. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen  

30. november 2015.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 570/2013 

av 17. juni 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet geraniol i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

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 og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for 

godkjenning, skal direktiv 91/414/EØF(2) i samsvar 

med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 få anvendelse på aktive stoffer som det 

er truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 

i nevnte direktiv før 14. juni 2011. For geraniol er 

vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsbeslutning 

2011/266/EU(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike 7. mars 2008 en søknad 

fra Eden Research PLC om oppføring av det aktive 

stoffet geraniol i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 

Ved beslutning 2011/266/EU ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig, dvs. 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 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 168 av 20.6.2013,  

s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 114 av 4.5.2011, s. 3. 

91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har 

foreslått. Den utpekte rapporterende medlemsstaten 

framla et utkast til vurderingsrapport 30. juni 2011. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennom-

gåelsen av risikovurderingen av det aktive stoffet 

geraniol(4) i pesticider for Kommisjonen  

15. oktober 2012. Utkastet til vurderingsrapport og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité 

for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og utkastet til 

vurderingsrapport ble sluttbehandlet 17. mai 2013 i 

form av Kommisjonens sammenfattende rapport om 

geraniol. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder geraniol, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til bruksområdet som 

er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammen-

fattende rapport. Geraniol bør derfor godkjennes. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen.  

  

(4) EFSA Journal (2012) 10(11):2915. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 
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8) Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forord-

ning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, 

og idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som 

følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende 

gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder 

etter godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder geraniol. Medlems-

statene bør ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle 

godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det 

gis en lengre frist for framlegging og vurdering av den 

ajourførte fullstendige dokumentasjonen i henhold til 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruks-

formål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

9) Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumenta-

sjon som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte 

direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke 

medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

forpliktelser i forhold til forpliktelsene i de direktivene 

om endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå 

er vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av 

aktive stoffer. 

10) Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforord-

ning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennom-

føring av europaparlaments- og rådsforordning med 

hensyn til listen over godkjente aktive stoffer(2) bør i 

samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 endres tilsvarende. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

  

(1) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet geraniol, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

geraniol som aktivt stoff, innen 31. mai 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II 

til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder geraniol som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. november 2013, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag 

av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til 

direktiv 91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder geraniol som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. mai 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder geraniol som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. mai 2015, eller innen datoen som er 

fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller 

de respektive rettsaktene der det eller de relevante stoffene 

ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller god-

kjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 
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Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

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

forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. desember 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 17. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Geraniol CAS-nr. 106-24-1 

CIPAC-nr. 968 

(E) 3,7-dimetyl-2,6-oktadien-1-ol ≥ 980 g/kg 1. desember 2013 30. november 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om geraniol, særlig tillegg I og II til denne, 

som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 17. mai 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— vern av brukere, arbeidstakere, beboere og andre tilstedeværende og å 

sikre at bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig personlig 

verneutstyr når dette er relevant, 

— vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold, 

— risikoen for vannorganismer, 

— risikoen for fugler og pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  sammenligninger mellom naturlig bakgrunnseksponering for geraniol og 

eksponering ved bruk av geraniol som et plantevernmiddel. Disse opplys-

ningene skal omfatte menneskers eksponering samt fuglers, pattedyrs og 

vannorganismers eksponering, 

b)  eksponeringen av grunnvann. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten innen 30. november 2015. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«46 Geraniol CAS-nr. 106-24-1 

CIPAC-nr. 968 

(E) 3,7-dimetyl-2,6-oktadien-1-ol ≥ 980 g/kg 1. desember 2013 30. november 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende 

rapporten om geraniol, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen 17. mai 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

— vern av brukere, arbeidstakere, beboere og andre tilstede-

værende og å sikre at bruksvilkårene omfatter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr når dette er relevant, 

— vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med 

sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold, 

— risikoen for vannorganismer, 

— risikoen for fugler og pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduse-

rende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  sammenligninger mellom naturlig bakgrunnseksponering 

for geraniol og eksponering ved bruk av geraniol som et 

plantevernmiddel. Disse opplysningene skal omfatte 

menneskers eksponering samt fuglers, pattedyrs og 

vannorganismers eksponering, 

b)  eksponeringen av grunnvann. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten innen 30. november 2015.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 762/2013 

av 7. august 2013 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb, maneb, 

MCPA, MCPB og metiram(*) 

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 17 første ledd, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsforord-

ning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over 

godkjente aktive stoffer(2) fastsettes de aktive stoffene 

som anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningene av de aktive stoffene klorpyrifos, 

klorpyrifosmetyl, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB og 

metiram utløper mellom 30. april 2016 og 30. juni 2016. 

Det er inngitt søknader om fornyelse av godkjenningen 

av disse aktive stoffene. Ettersom kravene fastsatt i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av 

nødvendige bestemmelser for gjennomføring av fram-

gangsmåten for fornyelse av aktive stoffer som fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(3) får 

anvendelse på disse aktive stoffene, må søkerne få 

tilstrekkelig tid til å gjennomføre framgangsmåten for 

fornyelse i samsvar med nevnte forordning. Som følge 

av dette er det sannsynlig at godkjenningene av disse 

aktive stoffene vil utløpe før det er truffet beslutning om 

fornyelse. Det er derfor nødvendig å forlenge god-

kjenningsperiodene. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 213 av 8.8.2013,  

s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

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

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(3) EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26. 

3) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør 

derfor endres. 

4) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i 

tilfeller der det ikke er framlagt utfyllende dokumenta-

sjon i samsvar med gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 844/2012 senest 30 måneder før den respektive 

utløpsdatoen fastsatt i vedlegget til denne forordning, 

fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før 

denne forordning, eller tidligst mulige dato deretter. 

5) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i 

tilfeller der den vedtar en forordning om at god-

kjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne 

forordning ikke fornyes fordi godkjenningskriteriene 

ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato 

som gjaldt før ikrafttredelsen av denne forordning, 

eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at 

godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/35/82 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 7. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I rad 107 om MCPA endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra «30. april 2016» til  

«31. oktober 2017». 

2)  I rad 108 om MCPB endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra «30. april 2016» til  

«31. oktober 2017». 

3)  I rad 111 om klorpyrifos endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra «30. juni 2016» til  

«31. januar 2018». 

4)  I rad 112 om klorpyrifosmetyl endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra «30. juni 2016» til 

«31. januar 2018». 

5)  I rad 113 om maneb endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra «30. juni 2016» til  

«31. januar 2018». 

6)  I rad 114 om mankozeb endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra «30. juni 2016» til  

«31. januar 2018». 

7)  I rad 115 om metiram endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra «30. juni 2016» til  

«31. januar 2018». 

 ____________  



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/889 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 767/2013 

av 8. august 2013 

om tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet bitertanol 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 HARunder 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 21 nr. 3 annet 

alternativ og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 1278/2011(2) ble bitertanol godkjent som aktivt 

stoff i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009, 

under forutsetning av at søkeren hvis søknad lå til 

grunn for godkjenningen av bitertanol, innen  

30. juni 2012 framlegger ytterligere bekreftende 

opplysninger om den toksikologiske betydningen av 

urenhetene BUE 1662, som omtales slik av 

fortrolighetshensyn, og 3-klorfenoksy-forbindelsen. 

2) Søkeren hvis søknad lå til grunn for godkjenningen av 

bitertanol, framla ikke bekreftende opplysninger innen 

fristen 30. juni 2012. Søkeren hadde ved brev av  

11. desember 2011 allerede underrettet Kommisjonen 

om at den ikke hadde til hensikt å framlegge slike 

opplysninger. 

3) Godkjenningen av bitertanol bør derfor tilbakekalles. 

4) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1278/2011 bør 

derfor oppheves. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011(3) bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 214 av 9.8.2013, s. 5, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1278/2011 av 

8. desember 2011 om godkjenning av det aktive stoffet bitertanol 

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 327 av 

9.12.2011, s. 49). 

(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). 

6) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle god-

kjenninger av plantevernmidler som inneholder 

bitertanol. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tilbakekalling av godkjenning 

Godkjenningen av det aktive stoffet bitertanol tilbakekalles. 

Artikkel 2 

Oppheving av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1278/2011 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1278/2011 oppheves. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 utgår rad 21 om bitertanol. 

Artikkel 4 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 1. mars 2014 tilbakekalle 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder bitertanol 

som aktivt stoff. 

Artikkel 5 

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 tilbakekalt. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/35/83 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/891 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 802/2013 

av 22. august 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet fluopyram 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(*) 

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 og 

artikkel 78 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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For 

fluopyram er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommi-

sjonsvedtak 2009/464/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Tyskland 30. juni 2008 en søknad fra Bayer 

CropScience AG om oppføring av det aktive stoffet 

fluopyram i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

vedtak 2009/464/EF ble det bekreftet at dokumenta-

sjonen var fullstendig i den forstand at den i prinsippet 

kunne anses å oppfylle kravene til data og opplys-

ninger 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 

bestemmelsene 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 30. august 2011. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon(4) om risikovur-

deringen av det aktive stoffet fluopyram i pesticider 

for Kommisjonen 17. desember 2012. Utkastet til 

vurderingsrapport og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 225 av 23.8.2013,  

s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 151 av 16.6.2009, s. 37. 

(4) EFSA Journal 2013; 11(1):3052. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og 

sluttbehandlet 16. juli 2013 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapport om fluopyram. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder fluopyram, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 

som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Fluopyram bør derfor god-

kjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 som følger av god-

kjenningen, og idet det tas hensyn til den særlige 

situasjonen som følger av overgangen fra direktiv 

91/414/EØF til forordning (EF) nr. 1107/2009, bør 

imidlertid følgende gjelde: Medlemsstatene bør få en 

frist på seks måneder etter godkjenningen til å 

gjennomgå godkjenninger av plantevernmidler som 

inneholder fluopyram. Medlemsstatene bør ved behov 

endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. Som 

unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist for 

framlegging og vurdering av den fullstendige 

dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er 

fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevern-

middel på hvert planlagte bruksområde i samsvar med 

de ensartede prinsippene. 

9)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

  

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 
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plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumenta-

sjon som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte 

direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke 

medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

plikter i forhold til pliktene i direktivene om endring 

av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i forordningene 

om godkjenning av aktive stoffer. 

10)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforord-

ning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennom-

føring av europaparlaments- og rådsforordning med 

hensyn til listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i 

samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 endres tilsvarende. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet fluopyram, som oppført i vedlegg I, god-

kjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

fluopyram som aktivt stoff, innen 31. juli 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II 

til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder fluopyram som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. januar 2014, vurdere produktet på nytt 

i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 

29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder fluopyram som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. juli 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder fluopyram som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. juli 2015, eller innen datoen som 

er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller 

de respektive rettsaktene der det eller de relevante stoffene 

ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller 

godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. februar 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlems-

stater. 

Utferdiget i Brussel 22. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Fluopyram 

CAS-nr. 658066-35-4 

CIPAC-nr. 807 

N-{2-[3-klor-5-

(trifluormetyl)-2-

pyridyl]etyl}-α,α,α-

trifluor-o-toluamid 

≥ 960 g/kg 1. februar 2014 31. januar 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammen-

fattende rapporten om fluopyram, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet 

av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 16. juli 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

risikoen for fugler og vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  risikoen på lang sikt for insektetende fugler, 

2)  potensialet for hormonforstyrrende virkninger på virveldyr utenfor målgruppen, 

annet enn pattedyr. 

Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten framlegge 

opplysningene angitt i nr. 1 innen 1. februar 2016 og opplysningene angitt i nr. 2 

innen to år etter at tilhørende OECD-retningslinjer for prøving av hormonherming er 

vedtatt. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«51 Fluopyram 

CAS-nr. 658066-35-4 

CIPAC-nr. 807 

N-{2-[3-klor-5-(trifluormetyl)-

2-pyridyl]etyl}-α,α,α-trifluor-

o-toluamid 

≥ 960 g/kg 1. februar 2014 31. januar 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

fluopyram, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

16. juli 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot risikoen for fugler og vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  risikoen på lang sikt for insektetende fugler, 

2)  potensialet for hormonforstyrrende virkninger på virveldyr 

utenfor målgruppen, annet enn pattedyr. 

Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten framlegge opplysningene angitt i nr. 1 innen  

1. februar 2016 og opplysningene angitt i nr. 2 innen to år etter at 

tilhørende OECD-retningslinjer for prøving av hormonherming 

er vedtatt.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 826/2013 

av 29. august 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet sedaksan i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

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 og artikkel 78  

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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For sedaksan 

er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsbeslutning 

2011/123/EU(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Frankrike 14. juni 2010 en søknad fra Syngenta 

Crop Protection AG om oppføring av det aktive stoffet 

sedaksan i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

beslutning 2011/123/EU ble det bekreftet at dokumenta-

sjonen var fullstendig, dvs. 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 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 232 av 30.8.2013,  

s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 49 av 24.2.2011, s. 40. 

91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har 

foreslått. Den utpekte rapporterende medlemsstaten 

framla et utkast til vurderingsrapport 10. mai 2011. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennomgåelsen 

av risikovurderingen av det aktive stoffet sedaksan(4) i 

pesticider for Kommisjonen 6. juli 2012. 

5)  I november 2012 anmodet Kommisjonen Myndigheten 

om en ny toksikologisk vurdering. Rapporterende med-

lemsstat framla en tilføyelse til utkastet til vurderings-

rapport. Myndigheten ajourførte sin konklusjon og 

gjennomførte et siste samråd med medlemsstatene. 

6)  Myndigheten framla sin ajourførte konklusjon om 

gjennomgåelsen av risikovurderingen av det aktive 

stoffet sedaksan i pesticider(5) for Kommisjonen  

18. desember 2012. Utkastet til vurderingsrapport og 

Myndighetens ajourførte konklusjon ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og utkastet til 

vurderingsrapport ble sluttbehandlet 16. juli 2013 i form 

av Kommisjonens sammenfattende rapport om 

sedaksan. 

7)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder sedaksan, generelt kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 

som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Sedaksan bør derfor 

godkjennes.  

  

(4) EFSA Journal (2012); 10(7):2823. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

(5) EFSA Journal (2012); 11(1):3057. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/85 
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8)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. 

9)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

10)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder sedaksan. Medlems-

statene bør ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle 

godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis 

en lengre frist for framlegging og vurdering av den 

ajourførte fullstendige dokumentasjonen i henhold til 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruks-

formål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

11)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye forpliktel-

ser i forhold til forpliktelsene i de direktivene om 

endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er 

vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av aktive 

stoffer. 

12)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(2) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

13)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

  

(1) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet sedaksan, som oppført i vedlegg I, god-

kjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

sedaksan som aktivt stoff, innen 31. juli 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder sedaksan som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. januar 2014, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder sedaksan som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. juli 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder sedaksan som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. juli 2015, eller innen datoen som 

er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller 

de respektive rettsaktene der det eller de relevante stoffene 

ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller 

godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 
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Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

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

forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. februar 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 29. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Sedaksan 

CAS-nr. 874967-67-6 

(transisomer: 599197-38-

3/cis-isomer: 599194-51-1) 

CIPAC-nr. 833 

Blanding av to cis-

isomerer 2′-[(1RS,2RS)-

1,1′-bisykloprop-2-yl]-3-

(difluormetyl)-1-

metylpyrazol-4-

karboksanilid og to trans-

isomerer 2′-[(1RS,2SR)-

1,1′-bisykloprop-2-yl]-3-

(difluormetyl)-1-

metylpyrazol-4-

karboksanilid 

≥ 960 g/kg sedaksan 

(intervall 820-890 g/kg for 

en 50:50-blanding av enanti-

omerer av de to trans-

isomerene og intervall 

100-150 g/kg for en 50:50-

blanding av enantiomerer av 

de to cis-isomerene) 

1. februar 2014 31. januar 2024 DEL A 

Bare bruk til frøbehandling kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om sedaksan, særlig 

tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 16. juli 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

a)  vern av grunnvannet når stoffet brukes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold, 

b)  risikoen på lang sikt for fugler og pattedyr. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

De berørte medlemsstater skal om nødvendig gjennomføre overvåkings-

programmer for å kontrollere potensiell grunnvannsforurensning i sårbare 

områder fra metabolitten CSCD465008. 

De berørte medlemsstater skal kreve at det legges fram bekreftende 

opplysninger om betydningen av metabolitten CSCD465008, samt tilsva-

rende risikovurdering for grunnvannet, dersom sedaksan klassifiseres i 

henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 som «mistenkes for å kunne 

forårsake kreft». 

Melderen skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten de relevante opplysningene innen seks måneder fra 

anvendelsesdatoen for forordningen om klassifisering av sedaksan. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«48 Sedaksan 

CAS-nr. 874967-67-6 

(transisomer: 599197-38-

3/cis-isomer: 599194-51-1) 

CIPAC-nr. 833 

Blanding av to cis-isomerer 

2′-[(1RS,2RS)-1,1′-bisy-

kloprop-2-yl]-3-

(difluormetyl)-1-metyl-

pyrazol-4-karboksanilid og 

to trans-isomerer 2′-

[(1RS,2SR)-1,1′-

bisykloprop-2-yl]-3-

(difluormetyl)-1-

metylpyrazol-4-

karboksanilid 

≥ 960 g/kg sedaksan 

(intervall 820-890 g/kg for 

en 50:50-blanding av enanti-

omerer av de to trans-

isomerene og intervall 

100-150 g/kg for en 50:50-

blanding av enantiomerer av 

de to cis-isomerene) 

1. februar 2014 31. januar 2024 DEL A 

Bare bruk til frøbehandling kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

sedaksan, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

16. juli 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

a)  vern av grunnvannet når stoffet brukes i områder med 

sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold, 

b)  risikoen på lang sikt for fugler og pattedyr. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

De berørte medlemsstater skal om nødvendig gjennomføre 

overvåkingsprogrammer for å kontrollere potensiell grunn-

vannsforurensning i sårbare områder fra metabolitten 

CSCD465008. 

De berørte medlemsstater skal kreve at det legges fram 

bekreftende opplysninger om betydningen av metabolitten 

CSCD465008, samt tilsvarende risikovurdering for grunn-

vannet, dersom sedaksan klassifiseres i henhold til forordning 

(EF) nr. 1272/2008 som «mistenkes for å kunne forårsake 

kreft». 

Melderen skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene 

og Myndigheten de relevante opplysningene innen seks 

måneder fra anvendelsesdatoen for forordningen om 

klassifisering av sedaksan.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 827/2013 

av 29. august 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet Aureobasidium pullulans (stamme DSM 14940 og DSM 14941) 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(*) 

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 og artikkel 78  

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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For Aureoba-

sidium pullulans (stamme DSM 14940 og DSM 14941) 

er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 

2008/953/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Østerrike 17. april 2008 en søknad fra bio-ferm 

Biotechnologische Entwicklung und Produktion GmbH 

om oppføring av det aktive stoffet Aureobasidium 

pullulans (stamme DSM 14940 og DSM 14941) i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 

2008/953/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 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 

91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har 

foreslått. Den utpekte rapporterende medlemsstaten 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 232 av 30.8.2013,  

s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

(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 2008/953/EF av 8. desember 2008 om 

prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt 

for grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av 

Aureobasidium pullulans og dinatriumfosfonat i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF, er fullstendig (EUT L 338 av 

17.12.2008, s. 62). 

framla et utkast til vurderingsrapport 17. desember 2009. 

I samsvar med artikkel 11 nr. 6 i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 188/2011(4) ble søkeren 26. juli 2011 anmodet 

om å framlegge ytterligere opplysninger. Østerrikes 

vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt i form av 

et ajourført utkast til vurderingsrapport i januar 2012. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon(5) om gjennom-

gåelsen av risikovurderingen av det aktive stoffet 

Aureobasidium pullulans (stamme DSM 14940 og DSM 

14941) i pesticider for Kommisjonen 2. april 2013. 

Utkastet til vurderingsrapport og Myndighetens kon-

klusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommi-

sjonen i Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen og sluttbehandlet 16. juli 2013 i form av 

Kommisjonens sammenfattende rapport om Aureoba-

sidium pullulans (stamme DSM 14940 og DSM 14941). 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder Aureobasidium 

pullulans (stamme DSM 14940 og DSM 14941), 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 

som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Aureobasidium pullulans 

(stamme DSM 14940 og DSM 14941) bør derfor 

godkjennes. 

6)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

7)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

  

(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(4):3183. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/86 
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plantevernmidler som inneholder Aureobasidium 

pullulans (stamme DSM 14940 og DSM 14941). 

Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne 

fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av den fullstendige dokumentasjonen i 

henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 

91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel på hvert 

planlagte bruksområde i samsvar med de ensartede 

prinsippene. 

8)  Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92(1), 

har vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en godkjenning 

kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon som 

oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. Denne 

klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene 

eller innehavere av godkjenninger nye forpliktelser i 

forhold til forpliktelsene i de direktivene om endring av 

vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

9)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) endres. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet Aureobasidium pullulans (stamme DSM 

14940 og DSM 14941), som oppført i vedlegg I, godkjennes på 

vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle 

eksisterende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i råds-

direktiv 91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler (EFT  

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

Aureobasidium pullulans (stamme DSM 14940 og DSM 

14941) som aktivt stoff, innen 31. juli 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder Aureobasidium 

pullulans (stamme DSM 14940 og DSM 14941) som eneste 

aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle var 

oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. januar 2014, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder Aureobasidium pullulans 

(stamme DSM 14940 og DSM 14941) som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. juli 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder Aureobasidium pullulans 

(stamme DSM 14940 og DSM 14941) som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. juli 2015, eller innen datoen som 

er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller 

de respektive rettsaktene der det eller de relevante stoffene 

ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller 

godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. februar 2014. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 29. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Aureobasidium pullulans (stamme 

DSM 14940 og DSM 14941) 

Samlingsnummer:  

Tysk samling av mikroorganismer 

og cellekulturer (DSMZ) med 

deponeringsnumrene DSM 14940 

og DSM 14941 

Ikke relevant Minst 5,0 × 109 KDE/g for 

hver stamme 

Høyst 5,0 × 1010 KDE/g for 

hver stamme 

1. februar 2014 31. januar 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

Aureobasidium pullulans (stamme DSM 14940 og DSM 14941), 

særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 16. juli 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot vern av brukere og arbeidstakere, med tanke 

på at Aureobasidium pullulans (stamme DSM 14940 og DSM 

14941) anses som potensielt sensibiliserende. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«52 Aureobasidium pullulans 

(stamme DSM 14940 og 

DSM 14941) 

Samlingsnummer: Tysk 

samling av mikro-

organismer og 

cellekulturer (DSMZ) 

med deponerings-

numrene DSM 14940 og 

DSM 14941 

Ikke relevant Minst 5,0 × 109 KDE/g for 

hver stamme 

Høyst 5,0 × 1010 KDE/g for 

hver stamme 

1. februar 2014 31. januar 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om Aureobasidium pullulans (stamme DSM 14940 

og DSM 14941), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 16. juli 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot vern av brukere og arbeidstakere, med tanke på at 

Aureobasidium pullulans (stamme DSM 14940 og DSM 14941) anses som 

potensielt sensibiliserende. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 828/2013 

av 29. august 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet emamektin 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(*) 

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 og artikkel 78  

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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For 

emamektin er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommi-

sjonsvedtak 2007/669/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Nederland 23. juni 2006 en søknad fra Syngenta 

Crop Protection AG om oppføring av det aktive stoffet 

emamektin i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

vedtak 2007/669/EF ble det bekreftet at dokumenta-

sjonen 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 

bestemmelsene 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 6. mars 2008. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon(4) om risikovur-

deringen av det aktive stoffet emamektin i pesticider for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 232 av 30.8.2013,  

s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 274 av 18.10.2007, s. 15. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(11):2955. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

Kommisjonen 13. november 2012. Utkastet til 

vurderingsrapport og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og 

sluttbehandlet 16. juli 2013 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapport om emamektin. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder emamektin, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 

som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Emamektin bør derfor 

godkjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder emamektin. Medlems-

statene bør ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle 

godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis 

en lengre frist for framlegging og vurdering av den 

fullstendige dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, 

slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert 

plantevernmiddel på hvert planlagte bruksområde i 

samsvar med de ensartede prinsippene. 

9)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

  

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

2019/EØS/35/87 
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tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye forpliktel-

ser i forhold til forpliktelsene i de direktivene om 

endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er 

vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av aktive 

stoffer. 

10)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet emamektin, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

emamektin som aktivt stoff, innen 31. oktober 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder emamektin som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. april 2014, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder emamektin som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. oktober 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder emamektin som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. oktober 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

eller godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. mai 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 29. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Emamektin 

CAS-nr. 

emamektin: 119791-41-2 

(tidligere 137335-79-6) 

og 123997-28-4 

emamektinbenzoat: 

155569-91-8 

(tidligere 137512-74-4 og 

179607-18-2) 

emamektin-B1a-benzoat: 

138511-97-4 

emamektin-B1b-benzoat: 

138511-98-5 

CIPAC-nr. 

emamektin: 791 

emamektinbenzoat: 

791.412 

Emamektin B1a: 

(10E,14E,16E)-

(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21

R,24S)-6′-[(S)-sek-butyl]-21,24-

dihydroksy-5′,11,13,22-tetrametyl-2-

okso-(3,7,19-trioksatetrasyklo-

[15.6.1.14,8.020,24]pentakosa-

10,14,16,22-tetraen)-6-spiro-2′-(5′,6′-

dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-

dideoksy-3-O-metyl-4-O-(2,4,6-

trideoksy-3-O-metyl-4-metylamino-

α-L-lykso-heksapyranosyl)-α-L-

arabino-heksapyranosid 

Emamektin B1b: 

(10E,14E,16E)-

(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21

R,24S)-21,24-dihydroksy-6′-

isopropyl-5′,11,13,22-tetrametyl-2-

okso-(3,7,19-trioksatetrasyklo-

[15.6.1.14,8.020,24]pentakosa-

10,14,16,22-tetraen)-6-spiro-2′-(5′,6′-

dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-

dideoksy-3-O-metyl-4-O-(2,4,6-

trideoksy-3-O-metyl-4-metylamino-

α-L-lykso-heksapyranosyl)-α-L-

arabino-heksapyranosid 

Emamektin-B1a-benzoat: 

(10E,14E,16E)-

(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21

R,24S)-6′-[(S)-sek-butyl]-21,24-

dihydroksy-5′,11,13,22-tetrametyl-2-

okso-(3,7,19-trioksatetrasyklo-

[15.6.1.14,8.020,24]pentakosa-

10,14,16,22-tetraen)-6-spiro-2′-(5′,6′-

dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-

dideoksy-3-O-metyl-4-O-(2,4,6-

trideoksy-3-O-metyl-4-metylamino-

α-L-lykso-heksapyranosyl)-α-L-

arabino-heksapyranosidbenzoat 

≥ 950 g/kg 

som vannfritt emamektinbenzoat 

(en blanding av minst 920 g/kg 

emamektin-B1a-benzoat og 

høyst 50 g/kg emamektin-B1b-

benzoat) 

1. mai 2014 30. april 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

emamektin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

16. juli 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— risikoen for virvelløse dyr utenfor målgruppen, 

— vern av arbeidstakere og brukere. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om risikoen for 

enantioselektiv metabolisering eller nedbryting. 

Søkeren skal framlegge de relevante opplysningene for Kommi-

sjonen, medlemsstatene og Myndigheten to år etter at det relevante 

veiledningsdokumentet om vurdering av isomerblandinger er 

vedtatt. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

 Emamektin-B1b-benzoat: 

(10E,14E,16E)-

(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21

R,24S)-21,24-dihydroksy-6′-

isopropyl-5′,11,13,22-tetrametyl-2-

okso-(3,7,19-trioksatetrasyklo-

[15.6.1.14,8.020,24]pentakosa-

10,14,16,22-tetraen)-6-spiro-2′-(5′,6′-

dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-

dideoksy-3-O-metyl-4-O-(2,4,6-

trideoksy-3-O-metyl-4-metylamino-

α-L-lykso-heksapyranosyl)-α-L-

arabino-heksapyranosidbenzoat 

    

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«49 Emamektin 

CAS-nr. 

emamektin: 119791-41-2 

(tidligere 137335-79-6) og 

123997-28-4 

emamektinbenzoat: 

155569-91-8 

(tidligere 137512-74-4 og 

179607-18-2) 

emamektin-B1a-benzoat: 

138511-97-4 

emamektin-B1b-benzoat: 

138511-98-5 

CIPAC-nr. 

emamektin: 791 

emamektinbenzoat: 791.412 

Emamektin B1a: 

(10E,14E,16E)-

(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,2

4S)-6′-[(S)-sek-butyl]-21,24-dihydroksy-

5′,11,13,22-tetrametyl-2-okso-(3,7,19-

trioksatetrasyklo[15.6.1.14,8.020,24]penta-

kosa-10,14,16,22-tetraen)-6-spiro-2′-

(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-

dideoksy-3-O-metyl-4-O-(2,4,6-

trideoksy-3-O-metyl-4-metylamino-α-L-

lykso-heksapyranosyl)-α-L-arabino-

heksapyranosid 

Emamektin B1b: 

(10E,14E,16E)-

(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,2

4S)-21,24-dihydroksy-6′-isopropyl-

5′,11,13,22-tetrametyl-2-okso-(3,7,19-

trioksatetrasyklo[15.6.1.14,8.020,24]penta-

kosa-10,14,16,22-tetraen)-6-spiro-2′-

(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-

dideoksy-3-O-metyl-4-O-(2,4,6-

trideoksy-3-O-metyl-4-metylamino-α-L-

lykso-heksapyranosyl)-α-L-arabino-

heksapyranosid 

Emamektin-B1a-benzoat: 

(10E,14E,16E)-

(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,2

4S)-6′-[(S)-sek-butyl]-21,24-dihydroksy-

5′,11,13,22-tetrametyl-2-okso-(3,7,19-

trioksatetrasyklo[15.6.1.14,8.020,24]penta-

kosa-10,14,16,22-tetraen)-6-spiro-2′-

(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-

dideoksy-3-O-metyl-4-O-(2,4,6-

trideoksy-3-O-metyl-4-metylamino-α-L-

lykso-heksapyranosyl)-α-L-arabino-

heksapyranosidbenzoat 

≥ 950 g/kg 

som vannfritt 

emamektinbenzoat 

(en blanding av minst 

920 g/kg emamektin-

B1a-benzoat og høyst 

50 g/kg emamektin-

B1b-benzoat) 

1. mai 2014 30. april 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

emamektin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

16. juli 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— risikoen for virvelløse dyr utenfor målgruppen, 

— vern av arbeidstakere og brukere. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om risikoen for 

enantioselektiv metabolisering eller nedbryting. 

Søkeren skal framlegge de relevante opplysningene for Kommi-

sjonen, medlemsstatene og Myndigheten to år etter at det relevante 

veiledningsdokumentet om vurdering av isomerblandinger er 

vedtatt.» 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

  Emamektin-B1b-benzoat: 

(10E,14E,16E)-

(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,2

4S)-21,24-dihydroksy-6′-isopropyl-

5′,11,13,22-tetrametyl-2-okso-(3,7,19-

trioksatetrasyklo[15.6.1.14,8.020,24]penta-

kosa-10,14,16,22-tetraen)-6-spiro-2′-

(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-

dideoksy-3-O-metyl-4-O-(2,4,6-

trideoksy-3-O-metyl-4-metylamino-α-L-

lykso-heksapyranosyl)-α-L-arabino-

heksapyranosidbenzoat 

    

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 829/2013 

av 29. august 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134 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(*) 

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 og artikkel 78  

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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For 

Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134 er vilkårene i 

artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 

2008/599/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Nederland 28. august 2007 en søknad fra 

Sourcon-Padena GmbH & Co. KG om oppføring av det 

aktive stoffet Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134 i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 

2008/599/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 

bestemmelsene 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 3. november 2009. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon(4) om 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 232 av 30.8.2013,  

s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 193 av 22.7.2008, s. 14. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(12):2954. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

risikovurderingen av det aktive stoffet Pseudomonas sp. 

stamme DSMZ 13134 i pesticider for Kommisjonen  

12. november 2012. Utkastet til vurderingsrapport og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og sluttbehandlet  

16. juli 2013 i form av Kommisjonens sammenfattende 

rapport om Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder Pseudomonas sp. 

stamme DSMZ 13134, generelt kan forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og 

nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til de 

bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i 

Kommisjonens sammenfattende rapport. Pseudomonas 

sp. stamme DSMZ 13134 bør derfor godkjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder Pseudomonas sp. 

stamme DSMZ 13134. Medlemsstatene bør ved behov 

endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. Som 

unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist for 

framlegging og vurdering av den fullstendige 

dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er 

fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevern-

middel på hvert planlagte bruksområde i samsvar med 

de ensartede prinsippene. 

9)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

2019/EØS/35/88 
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91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende god-

kjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. For å 

unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor nødvendig 

å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å 

kontrollere at innehaveren av en godkjenning kan vise at 

denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller 

kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. Denne klargjø-

ringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene eller 

innehavere av godkjenninger nye forpliktelser i forhold 

til forpliktelsene i de direktivene om endring av vedlegg 

I til nevnte direktiv som til nå er vedtatt, eller i forord-

ningene om godkjenning av aktive stoffer. 

10)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(2) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134, som 

oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134 som aktivt stoff, innen 

31. juli 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

  

(1) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder Pseudomonas sp. 

stamme DSMZ 13134 som eneste aktive stoff eller som ett av 

flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 innen  

31. januar 2014, vurdere produktet på nytt i samsvar med de 

ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumentasjon som 

oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, 

samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige 

bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På grunnlag av 

denne vurderingen skal de avgjøre om produktet oppfyller 

vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder Pseudomonas sp. stamme 

DSMZ 13134 som eneste aktive stoff, om nødvendig endre 

eller tilbakekalle godkjenningen innen 31. juli 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder Pseudomonas sp. stamme 

DSMZ 13134 som ett av flere aktive stoffer, om nødvendig 

endre eller tilbakekalle godkjenningen innen 31. juli 2015, 

eller innen datoen som er fastsatt for en slik endring eller 

tilbakekalling i den eller de respektive rettsaktene der det 

eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF eller godkjent, avhengig av hvilken dato som 

kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. februar 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 29. august 2013. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Pseudomonas sp. 

stamme DSMZ 13134 

Samlingsnummer: 

DSMZ 13134 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon: 

3 × 1014 kde/kg 

1. februar 2014 31. januar 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 16. juli 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av 

brukere og arbeidstakere, med tanke på at Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134 anses som 

potensielt sensibiliserende. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge opplysninger som bekrefter fraværet av akutt intratrakeal og intraperi-

toneal giftighet / smittsomhet / sykdomsframkallende evne. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

innen 31. januar 2016. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«50 Pseudomonas sp. 

stamme DSMZ 13134 

Samlingsnummer: 

DSMZ 13134 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon: 

3 × 1014 kde/kg 

1. februar 2014 31. januar 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134, særlig 

tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 16. juli 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot vern av brukere og arbeidstakere, med tanke på at Pseudomonas sp. 

stamme DSMZ 13134 anses som potensielt sensibiliserende. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge opplysninger som bekrefter fraværet av akutt intra-

trakeal og intraperitoneal giftighet / smittsomhet / sykdomsframkallende evne. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene 

og Myndigheten innen 31. januar 2016.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 832/2013 

av 30. august 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet dinatriumfosfonat i samsvar med europaparlaments- og 

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

til 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 og artikkel 78  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for god-

kjenning, skal direktiv 91/414/EØF(2) i samsvar med 

artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 få anvendelse på aktive stoffer som det er 

truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

nevnte direktiv før 14. juni 2011. For dinatriumfosfonat 

er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 

2008/953/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Frankrike 11. februar 2008 en søknad fra ISK 

BioSciences Europe N.V. om oppføring av det aktive 

stoffet dinatriumfosfonat i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved vedtak 2008/953/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 

bestemmelsene 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. august 2009. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om risikovur-

deringen av det aktive stoffet dinatriumfosfonat(4) i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 233 av 31.8.2013, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 338 av 17.12.2008, s. 62. 

(4) EFSA Journal (2013) 11(5):3213. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu. 

pesticider for Kommisjonen 22. april 2013. Utkastet til 

vurderingsrapport og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og 

sluttbehandlet 16. juli 2013 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapport om dinatriumfosfonat. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder dinatriumfosfonat, 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i 

direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til bruks-

området som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Dinatriumfosfonat bør derfor 

godkjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder dinatriumfosfonat. 

Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne 

fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av den fullstendige dokumentasjonen i 

henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 

91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel på hvert 

planlagte bruksområde i samsvar med de ensartede 

prinsippene. 

9)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

  

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

2019/EØS/35/89 
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tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye forpliktel-

ser i forhold til forpliktelsene i de direktivene om 

endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er 

vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av aktive 

stoffer. 

10)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet dinatriumfosfonat, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

dinatriumfosfonat som aktivt stoff, innen 31. juli 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder dinatriumfosfonat 

som eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som 

alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. januar 2014, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder dinatriumfosfonat som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. juli 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder dinatriumfosfonat som ett av 

flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. juli 2015, eller innen datoen som 

er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller 

de respektive rettsaktene der det eller de relevante stoffene 

ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller 

godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. februar 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 30. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Dinatriumfosfonat 

CAS-nr. 13708-85-5 

CIPAC-nr. 808 

dinatriumfosfonat 281-337 g/kg (TK) 

≥ 917 g/kg (TC) 

1. februar 2014 31. januar 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om dinatriumfosfonat, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 16. juli 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

risikoen for eutrofiering av overflatevann. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  den kroniske risikoen for fisk, 

b)  risikoen på lang sikt for meitemarker og jordlevende makroorganismer. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten innen 31. januar 2016. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«54 Dinatriumfosfonat 

CAS-nr. 13708-85-5 

CIPAC-nr. 808 

dinatriumfosfonat 281-337 g/kg (TK) 

≥ 917 g/kg (TC) 

1. februar 2014 31. januar 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om dinatriumfosfonat, særlig tillegg I og II 

til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen 16. juli 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot risikoen for eutrofiering av overflatevann. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  den kroniske risikoen for fisk, 

b)  risikoen på lang sikt for meitemarker og jordlevende makroorganismer. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlems-

statene og Myndigheten innen 31. januar 2016.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 833/2013 

av 30. august 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet pyriofenon i samsvar med europaparlaments- og 

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

til 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 og artikkel 78  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for 

godkjenning, skal direktiv 91/414/EØF(2) i samsvar 

med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 få anvendelse på aktive stoffer som det er 

truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

nevnte direktiv før 14. juni 2011. For pyriofenon er 

vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsbeslutning 

2010/785/EU(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike 31. mars 2010 en søknad 

fra ISK BioSciences Europe N.V. om oppføring av det 

aktive stoffet pyriofenon i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved beslutning 2010/785/EU ble det 

bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig, dvs. 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 

bestemmelsene 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 30. januar 2012. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennomgåelsen 

av risikovurderingen av det aktive stoffet pyriofenon(4) i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 233 av 31.8.2013, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 335 av 18.12.2010, s. 64. 

(4) EFSA Journal (2013) 11(4):3147. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu. 

pesticider for Kommisjonen 18. mars 2013. Utkastet til 

vurderingsrapport og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og 

utkastet til vurderingsrapport ble sluttbehandlet  

16. juli 2013 i form av Kommisjonens sammenfattende 

rapport om pyriofenon. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder pyriofenon, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 

som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Pyriofenon bør derfor 

godkjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder pyriofenon. Medlems-

statene bør ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle 

godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis 

en lengre frist for framlegging og vurdering av den 

ajourførte fullstendige dokumentasjonen i henhold til 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruks-

formål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

9)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

  

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

2019/EØS/35/90 
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tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye forpliktel-

ser i forhold til forpliktelsene i de direktivene om 

endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er 

vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av aktive 

stoffer. 

10)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet pyriofenon, som oppført i vedlegg I, god-

kjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

pyriofenon som aktivt stoff, innen 31. juli 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder pyriofenon som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. januar 2014, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder pyriofenon som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. juli 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder pyriofenon som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. juli 2015, eller innen datoen som 

er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller 

de respektive rettsaktene der det eller de relevante stoffene 

ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller 

godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. februar 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 30. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Pyriofenon: 

CAS-nr. 688046-61-9 

CIPAC-nr. 827 

(5-klor-2-metoksy-4-metyl-3-

pyridyl)(4,5,6-trimetoksy-o-

tolyl)metanon 

≥ 965g/kg 1. februar 2014 31. januar 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

pyriofenon, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

16. juli 2013. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  identiteten til to urenheter for å fullt ut støtte opp under den 

midlertidige spesifikasjonen, 

b)  den toksikologiske betydningen av urenhetene angitt i den 

foreslåtte tekniske spesifikasjonen, unntatt den urenheten 

som det er blitt lagt fram en undersøkelse av akutt oral 

giftighet og en Ames-undersøkelse om. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten innen 31. januar 2016. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«53 Pyriofenon: 

CAS-nr. 688046-61-9 

CIPAC-nr. 827 

(5-klor-2-metoksy-4-

metyl-3-pyridyl)(4,5,6-

trimetoksy-o-tolyl)-

metanon 

≥ 965 g/kg 1. februar 2014 31. januar 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn 

til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om pyriofenon, 

særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 16. juli 2013. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  identiteten til to urenheter for å fullt ut støtte opp under den 

midlertidige spesifikasjonen, 

b)  den toksikologiske betydningen av urenhetene angitt i den 

foreslåtte tekniske spesifikasjonen, unntatt den urenheten som 

det er blitt lagt fram en undersøkelse av akutt oral giftighet og 

en Ames-undersøkelse om. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, med-

lemsstatene og Myndigheten innen 31. januar 2016.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1031/2013 

av 24. oktober 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet penflufen 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(*) 

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 artikkel 78 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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For penflufen 

er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsbeslutning 

2010/672/EU(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike 9. desember 2009 en 

søknad fra Bayer CropScience AG om oppføring av det 

aktive stoffet penflufen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved beslutning 2010/672/EU ble det 

bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig, dvs. 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 

bestemmelsene 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 4. august 2011. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 25.10.2013,  

s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 290 av 6.11.2010, s. 51. 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om gjennomgåelsen 

av risikovurderingen av det aktive stoffet penflufen(4) i 

pesticider for Kommisjonen 30. juli 2012. Utkastet til 

vurderingsrapport og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og 

utkastet til vurderingsrapport ble sluttbehandlet  

15. mars 2013 i form av Kommisjonens sammen-

fattende rapport om penflufen. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder penflufen, generelt kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er 

undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende 

rapport. Penflufen bør derfor godkjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder penflufen. Medlems-

statene bør ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle 

godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis 

en lengre frist for framlegging og vurdering av den 

ajourførte fullstendige dokumentasjonen i henhold til 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, 

for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruks-

formål i samsvar med enhetlige prinsipper.  

  

(4) EFSA Journal 2012; 10(8):2860. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/91 
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9)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(1), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlems-

statene eller innehavere av godkjenninger nye forpliktel-

ser i forhold til forpliktelsene i de direktivene om 

endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er 

vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av aktive 

stoffer. 

10)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(2) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

11)  Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen har ikke avgitt uttalelse. En gjennomførings-

rettsakt ble ansett som nødvendig, og lederen har 

framlagt utkast til gjennomføringsrettsakt for klage-

instansen for videre drøfting. Klageinstansen har ikke 

avgitt uttalelse. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet penflufen, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle 

  

(1) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

eksisterende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

penflufen som aktivt stoff, innen 31. juli 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1-4 i nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder penflufen som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. januar 2014, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder penflufen som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. juli 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder penflufen som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. juli 2015, eller innen datoen som 

er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller 

de respektive rettsaktene der det eller de relevante stoffene 

ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller 

godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. februar 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 24. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Penflufen 

CAS-nr. 494793-67-8 

CIPAC-nr. 826 

2’-[(RS)-1,3-dimetylbutyl]-5-

fluor-1,3-dimetylpyrazol-4-

karboksanilid 

≥ 950 g/kg 

Enantiomerforhold 1:1 

(R:S) 

1. februar 2014 31. januar 2024 DEL A 

Bare bruk til behandling av settepotetknoller før eller under planting kan 

tillates, begrenset til én behandling hvert tredje år på samme jorde. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 

i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om penflufen, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

15. mars 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

a)  vern av brukere, 

b)  vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  risikoen på lang sikt for fugler, 

2)  betydningen av metabolitten M01 (penflufen-3-hydroksy-butyl) for 

grunnvannet dersom penflufen klassifiseres i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2) som 

«kreftframkallende stoff i kategori 2». 

Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

framlegge opplysningene angitt i nr. 1 innen 30. september 2015 og opplys-

ningene angitt i nr. 2 innen seks måneder etter melding om slikt vedtak om 

klassifisering av nevnte stoff. 

Renheten som er angitt i denne posten, er basert på produksjon i et 

forsøksanlegg. Undersøkende medlemsstat skal i samsvar med artikkel 38 i 

forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette Kommisjonen om spesifikasjonen til 

det tekniske materialet som framstilles kommersielt. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

(2) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«55 Penflufen 

CAS-nr. 494793-67-8 

CIPAC-nr. 826 

2’-[(RS)-1,3-dimetylbutyl]-5-

fluor-1,3-dimetylpyrazol-4-

karboksanilid 

≥ 950 g/kg 

Enantiomerforhold 

1:1 (R:S) 

1. februar 2014 31. januar 2024 DEL A 

Bare bruk til behandling av settepotetknoller før eller under planting kan 

tillates, begrenset til én behandling hvert tredje år på samme jorde. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om penflufen, særlig 

tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. mars 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

a)  vern av brukere, 

b)  vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  risikoen på lang sikt for fugler, 

2)  betydningen av metabolitten M01 (penflufen-3-hydroksy-butyl) for 

grunnvannet dersom penflufen klassifiseres i henhold til forordning 

(EF) nr. 1272/2008 som «kreftframkallende stoff i kategori 2». 

Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

framlegge opplysningene angitt i nr. 1 innen 30. september 2015 og 

opplysningene angitt i nr. 2 innen seks måneder etter melding om slikt 

vedtak om klassifisering av nevnte stoff. 

Renheten som er angitt i denne posten, er basert på produksjon i et 

forsøksanlegg. Undersøkende medlemsstat skal i samsvar med artikkel 38 

i forordning (EF) nr. 1109/2009 underrette Kommisjonen om 

spesifikasjonen til det tekniske materialet som framstilles kommersielt.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1136/2013 

av 12. november 2013 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene klotianidin, dimoksystrobin, oksamyl og petoksamid(*) 

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 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene 

som anses som godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningene av de aktive stoffene klotianidin, 

dimoksystrobin, oksamyl og petoksamid utløper mellom 

31. juli og 30. september 2016. Det er inngitt søknader 

om fornyelse av godkjenningen av disse aktive stoffene. 

Ettersom kravene fastsatt i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 844/2012(3) får anvendelse 

på disse aktive stoffene, må søkerne få tilstrekkelig tid 

til å gjennomføre framgangsmåten for fornyelse i 

samsvar med nevnte forordning. Som følge av dette er 

det sannsynlig at godkjenningene av disse aktive 

stoffene vil utløpe før det er truffet beslutning om 

fornyelse. Det er derfor nødvendig å forlenge god-

kjenningsperiodene. 

3) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør 

derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 13.11.2013,  

s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 

18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse 

for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og råds-

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

(EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

4) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i 

tilfeller der det ikke er framlagt utfyllende dokumenta-

sjon i samsvar med gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 844/2012 senest 30 måneder før den respektive 

utløpsdatoen fastsatt i vedlegget til denne forordning, 

fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før 

denne forordning, eller tidligst mulige dato deretter. 

5) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i 

tilfeller der den vedtar en forordning om at god-

kjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne 

forordning ikke fornyes fordi godkjenningskriteriene 

ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato 

som gjaldt før ikrafttredelsen av denne forordning, eller 

til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at god-

kjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, avhengig 

av hvilken dato som faller sist. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/35/92 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  i rad 116 om oksamyl endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 31. juli 2016 til  

31. januar 2018, 

2)  i rad 121 om klotianidin endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 31. juli 2016 til  

31. januar 2018, 

3)  i rad 122 om petoksamid endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 31. juli 2016 til  

31. januar 2018, 

4)  i rad 128 om dimoksystrobin endres datoen i sjette kolonne, utløpsdato for godkjenning, fra 30. september 2016 til 

31. januar 2018. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1175/2013 

av 20. november 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet benalaksyl-M 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(*) 

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 og artikkel 78  

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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For 

benalaksyl-M er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjons-

vedtak 2003/35/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Portugal 22. februar 2002 en søknad fra Isagro 

SpA om oppføring av det aktive stoffet benalaksyl-M i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 

2003/35/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 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 21.11.2013,  

s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

(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 2003/35/EF av 10. januar 2003 om prinsipiell 

anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for 

grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av 

benalaksyl-M, bentiavalikarb, 1-metylsyklopropen, protiokonazol 

og fluoksastrobin i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om 

omsetning av plantevernmidler, er fullstendig (EUT L 11 av 

16.1.2003, s. 52). 

bestemmelsene 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 21. november 2003. 

Dette utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon(4) om risiko-

vurderingen av det aktive stoffet benalaksyl-M i 

pesticider for Kommisjonen 28. juli 2007. 

4)  I sin konklusjon tok Myndigheten ikke hensyn til alle 

opplysninger som var framlagt av søkeren og vurdert av 

rapporterende medlemsstat før nevnte dato. Kommi-

sjonen anmodet Myndigheten om å gjennomgå sin 

konklusjon på nytt og ta hensyn til alle framlagte 

opplysninger. 

5)  Den utpekte rapporterende medlemsstaten vurderte alle 

opplysninger som var framlagt av søkeren, og framla 

16. april 2012 en tilføyelse til utkastet til vurderings-

rapport. 

6)  Tilføyelsen til utkastet til vurderingsrapport ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Myndigheten. 

Myndigheten framla en første versjon av sin 

konklusjon(5) om risikovurderingen av det aktive stoffet 

benalaksyl-M i pesticider for Kommisjonen  

21. mars 2013 og en endret versjon 25. mars 2013. Det 

ajourførte utkastet til vurderingsrapport og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og sluttbehandlet  

3. oktober 2013 i form av Kommisjonens sammen-

fattende rapport om benalaksyl-M. 

7)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder benalaksyl-M, 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i 

direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruks-

områdene som er undersøkt og beskrevet i Kommi-

sjonens sammenfattende rapport. Benalaksyl-M bør 

derfor godkjennes.  

  

(4) EFSAs vitenskapelige rapport (2007) 108, s. 1-86. 

(5) EFSA Journal 2013; 11(1):3052. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/93 
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8)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

9)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder benalaksyl-M. Med-

lemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne 

fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av den fullstendige dokumentasjonen i 

henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 

91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel på hvert 

planlagte bruksområde i samsvar med de ensartede 

prinsippene. 

10)  Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92(1), 

har vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en godkjenning 

kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon som 

oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. Denne 

klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene 

eller innehavere av godkjenninger nye forpliktelser i 

forhold til forpliktelsene i de direktivene om endring av 

vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

11)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) endres. 

12)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i råds-

direktiv 91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler (EFT  

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

Det aktive stoffet benalaksyl-M, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

benalaksyl-M som aktivt stoff, innen 31. oktober 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder benalaksyl-M som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. april 2014, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder benalaksyl-M som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. oktober 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder benalaksyl-M som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. oktober 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller 

godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. mai 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Benalaksyl-M 

CAS-nr. 98243-83-5 

CIPAC-nr. 766 

Metyl-N-(fenylacetyl)-N-(2,6-xylyl)-

D-alaninat 

≥ 950 g/kg 1. mai 2014 30. april 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om benalaksyl-M, særlig 

tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. oktober 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— vern av arbeidstakere som vender tilbake til det behandlede området, 

— risikoen som metabolittene BM-M2 (N-(malonyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-

alanin) og BM-M3 (N-(malonyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alanin) utgjør for 

grunnvannet når stoffet brukes i områder med sårbare jord- og/eller 

klimaforhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«58 Benalaksyl-M 

CAS-nr. 98243-83-5 

CIPAC-nr. 766 

Metyl-N-(fenylacetyl)-N-

(2,6-xylyl)-D-alaninat 

≥ 950 g/kg 1. mai 2014 30. april 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt 

i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det 

tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten 

om benalaksyl-M, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen 3. oktober 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

— vern av arbeidstakere som vender tilbake til det 

behandlede området, 

— risikoen som metabolittene BM-M2 (N-(malonyl)-N-

(2,6-xylyl)-DL-alanin) og BM-M3 (N-(malonyl)-N-(2,6-

xylyl)-D-alanin) utgjør for grunnvannet når stoffet 

brukes i områder med sårbare jord- og/eller klima-

forhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1176/2013 

av 20. november 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet pyroksulam 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(*) 

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 og artikkel 78 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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For pyrok-

sulam er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjons-

vedtak 2007/277/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike 28. februar 2006 en 

søknad fra Dow AgroSciences GmbH om oppføring av 

det aktive stoffet pyroksulam i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved vedtak 2007/277/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 

bestemmelsene 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 20. mars 2008. I 

samsvar med artikkel 11 nr. 6 i kommisjonsforordning 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 21.11.2013,  

s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 72. 

(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 2007/277/EF av 20. april 2007 om prinsipiell 

anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for 

grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av 

pyroksulam i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er fullstendig 

(EUT L 116 av 4.5.2007, s. 59). 

(EU) nr. 188/2011(4) ble søkeren 5. juli 2012 anmodet 

om å framlegge ytterligere opplysninger. Det forente 

kongerikes vurdering av tilleggsopplysningene ble 

framlagt i form av et ajourført utkast til vurderings-

rapport i november 2012. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om risikovur-

deringen av det aktive stoffet pyroksulam(5) i pesticider 

for Kommisjonen 3. april 2013. Utkastet til vurderings-

rapport og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått 

av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité 

for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og slutt-

behandlet 3. oktober 2013 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapport om pyroksulam. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder pyroksulam, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 

som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Pyroksulam bør derfor 

godkjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen.  

  

(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(4):3182. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

0000/XXX/00/00 2019/EØS/35/94 
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8)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av 

overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: Medlems-

statene bør få en frist på seks måneder etter god-

kjenningen til å gjennomgå godkjenninger av plantevern-

midler som inneholder pyroksulam. Medlemsstatene bør 

ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. 

Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist for 

framlegging og vurdering av den fullstendige dokumenta-

sjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i 

direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel på hvert 

planlagte bruksområde i samsvar med de ensartede 

prinsippene. 

9)  Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92(1), 

har vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en godkjenning 

kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon som 

oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. Denne 

klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene 

eller innehavere av godkjenninger nye forpliktelser i 

forhold til forpliktelsene i de direktivene om endring av 

vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

10)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) endres. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet pyroksulam, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i råds-

direktiv 91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler (EFT  

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) 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). 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

pyroksulam som aktivt stoff, innen 31. oktober 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder pyroksulam som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. april 2014, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder pyroksulam som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. oktober 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder pyroksulam som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. oktober 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

eller godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. mai 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Pyroksulam 

CAS-nr. 422556-08-9 

CIPAC-nr. 793 

N-(5,7-dimetoksy[1,2,4]triazolo[1,5-

a]pyrimidin-2-yl)-2-metoksy-4-

(trifluormetyl)pyridin-3-sulfonamid 

≥ 965 g/kg 1. mai 2014 30. april 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn 

til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om pyroksulam, 

særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité 

for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. oktober 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

a)  risikoen for grunnvannet når det aktive stoffet brukes i områder 

med sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold, 

b)  risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  den toksikologiske betydningen av urenhet nummer 3 (som 

omtalt i den sammenfattende rapporten), 

2)  metabolitten PSAs akutt giftighet, 

3)  den toksikologiske betydningen av metabolitten 6-Cl-7-OH-

XDE-742. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten innen 30. april 2016. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«61 Pyroksulam 

CAS-nr. 422556-08-9 

CIPAC-nr. 793 

N-(5,7-dimetoksy-

[1,2,4]triazolo[1,5-

a]pyrimidin-2-yl)-2-

metoksy-4-

(trifluormetyl)pyridin-3-

sulfonamid 

≥ 965 g/kg 1. mai 2014 30. april 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

pyroksulam, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

3. oktober 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

a)  risikoen for grunnvannet når det aktive stoffet brukes i områder 

med sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold, 

b)  risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  den toksikologiske betydningen av urenhet nummer 3 (som 

omtalt i den sammenfattende rapporten), 

2)  metabolitten PSAs akutt giftighet, 

3)  den toksikologiske betydningen av metabolitten 6-Cl-7-OH-

XDE-742. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten innen 30. april 2016.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1177/2013 

av 20. november 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet spirotetramat 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(*) 

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 artikkel 78 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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For spiro-

tetramat er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjons-

vedtak 2007/560/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Østerrike 9. oktober 2006 en søknad fra Bayer 

CropScience AG om oppføring av det aktive stoffet 

spirotetramat i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

vedtak 2007/560/EF ble det bekreftet at dokumenta-

sjonen 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 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/ 

EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 21.11.2013,  

s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 72. 

(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 2007/560/EF av 2. august 2007 om prinsipiell 

anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for 

grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av 

klorantraniliprol, heptamaloksyglukan, spirotetramat og Heli-

coverpa armigera nucleopolyhedrovirus i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF, er fullstendig (EUT L 213 av 15.8.2007, s. 29). 

Den utpekte rapporterende medlemsstaten framla et 

utkast til vurderingsrapport 5. mai 2008. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om risikovurde-

ringen av det aktive stoffet spirotetramat(4) i pesticider 

for Kommisjonen 27. mai 2013. Utkastet til vurderings-

rapport og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått 

av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité 

for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og slutt-

behandlet 3. oktober 2013 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapport om spirotetramat. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder spirotetramat, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til bruksområdet som 

er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammen-

fattende rapport. Spirotetramat bør derfor godkjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder spirotetramat. 

Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne 

fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og 

  

(4) EFSA Journal (2013) 11(6):3243. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu. 

2019/EØS/35/95 
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vurdering av den fullstendige dokumentasjonen i 

henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/ 

414/EØF, for hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte 

bruksformål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

9)  Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/ 

92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i 

forbindelse med tolkning av pliktene til innehaverne av 

eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til 

opplysninger. For å unngå ytterligere vanskeligheter er 

det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes 

plikter, særlig plikten til å kontrollere at innehaveren av 

en godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye forpliktelser i forhold til forpliktelsene i de 

direktivene om endring av vedlegg I til nevnte direktiv 

som til nå er vedtatt, eller i forordningene om god-

kjenning av aktive stoffer. 

10)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) endres. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet spirotetramat, som oppført i vedlegg I, god-

kjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

spirotetramat som aktivt stoff, innen 31. oktober 2014. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i råds-

direktiv 91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler (EFT  

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder spirotetramat som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. april 2014, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder spirotetramat som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. oktober 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder spirotetramat som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. oktober 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

eller godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. mai 2014. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Spirotetramat 

CAS-nr. 203313-25-1 

CIPAC-nr. 795 

cis-4-(etoksykarbonyloksy)-8-

metoksy-3-(2,5-xylyl)-1-

azaspiro[4.5]dec-3-en-2-on 

≥ 970 g/kg 1. mai 2014 30. april 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene 

i den sammenfattende rapporten om spirotetramat, særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen 3. oktober 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot risikoen for insektetende fugler. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om potensialet for 

hormonforstyrrende virkninger på fugler og fisk for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten innen to år etter at OECD-retningslinjer 

for prøving av hormonherming er vedtatt, eller alternativt etter at 

fellesskapsretningslinjer for prøving er vedtatt. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«60 Spirotetramat 

CAS-nr. 203313-25-1 

CIPAC-nr. 795 

cis-4-(etoksykarbonyloksy)-8-

metoksy-3-(2,5-xylyl)-1-azaspiro-

[4.5]dec-3-en-2-on 

≥ 970 g/kg 1. mai 2014 30. april 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

spirotetramat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehand-

let av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

3. oktober 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot risikoen for insektetende fugler. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

potensialet for hormonforstyrrende virkninger på fugler og fisk 

for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen to år 

etter at OECD-retningslinjer for prøving av hormonherming er 

vedtatt, eller alternativt etter at fellesskapsretningslinjer for 

prøving er vedtatt.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1187/2013 

av 21. november 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet pentiopyrad 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(*) 

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 artikkel 78 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 

pentiopyrad er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved 

kommisjonsbeslutning 2010/466/EU(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike 10. desember 2009 en 

søknad fra LKC UK Ltd om oppføring av det aktive 

stoffet pentiopyrad i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 

Ved beslutning 2010/466/EU ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig, dvs. 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 

bestemmelsene 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 31. januar 2012. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 22.11.2013,  

s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 72. 

(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) Kommisjonsbeslutning 2010/466/EU av 24. august 2010 om 

prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt 

for grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av 

pentiopyrad i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er fullstendig 

(EUT L 224 av 26.8.2010, s. 6). 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om risikovurderingen 

av det aktive stoffet pentiopyrad(4) i pesticider for 

Kommisjonen 7. februar 2013. Utkastet til vurderings-

rapport og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og sluttbehandlet 

3. oktober 2013 i form av Kommisjonens sammen-

fattende rapport om pentiopyrad. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder pentiopyrad, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er 

undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende 

rapport. Pentiopyrad bør derfor godkjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og 

idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger 

av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: 

Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder pentiopyrad. Med-

lemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne 

fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av den fullstendige dokumentasjonen i 

henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 

91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel på hvert 

planlagte bruksområde i samsvar med de ensartede 

prinsippene.  

  

(4) EFSA Journal 2013; 11(2):3111. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/96 
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9)  Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/ 

92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i 

forbindelse med tolkning av pliktene til innehaverne av 

eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til 

opplysninger. For å unngå ytterligere vanskeligheter er 

det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes 

plikter, særlig plikten til å kontrollere at innehaveren av 

en godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye forpliktelser i forhold til forpliktelsene i de 

direktivene om endring av vedlegg I til nevnte direktiv 

som til nå er vedtatt, eller i forordningene om god-

kjenning av aktive stoffer. 

10)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) endres. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet pentiopyrad, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

pentiopyrad som aktivt stoff, innen 31. oktober 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i 

rådsdirektiv 91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler (EFT 

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder pentiopyrad som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. april 2014, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder pentiopyrad som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. oktober 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder pentiopyrad som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. oktober 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

eller godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. mai 2014. 



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/947 

 

 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 21. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



   

 

 

N
r. 3

5
/9

4
8
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
.5

.2
0
1

9
 

 

VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Pentiopyrad 

CAS-nr. 183675-82-3 

CIPAC-nr. 824 

(RS)-N-[2-(1,3-dimetylbutyl)-

3-tienyl]-1-metyl-3-

(trifluormetyl)pyrazol-4-

karboksamid 

≥ 980 g/kg 

(50:50 racemisk 

blanding) 

1. mai 2014 30. april 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om pentiopyrad, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

3. oktober 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot 

a)  vern av brukere og arbeidstakere, 

b)  risikoen for vann- og jordorganismer, 

c)  vern av grunnvannet når stoffet brukes i områder med sårbare jordbunns- 

og/eller klimaforhold, 

d)  restmengder i rotasjonsvekster etter behandling med det aktive stoffet i flere år 

på rad. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  at metabolitten M11 (3-metyl-1-{3-[(1-metyl-3-trifluormetyl-1H-pyrazol-4-

karbonyl)amino]tiofen-2-yl}pentansyre) ikke har betydning for grunnvannet, 

med unntak av dokumentasjon knyttet til risikoen for kreftframkallende 

egenskaper, som avhenger av klassifiseringen av den opprinnelige forbindelsen 

og angis separat i nr. 3 nedenfor, 

2)  metabolitten PAMs toksikologiske profil og referanseverdier, 

3)  betydningen av metabolittene M11 (3-metyl-1-{3-[(1-metyl-3- trifluormetyl-1H-

pyrazol-4-karbonyl)amino]tiofen-2-yl}pentansyre), DM-PCA (3-trifluormetyl-

1H-pyrazol-4-karboksylsyre), PAM (1-metyl-3-trifluormetyl-1H-pyrazol-4-

karboksamid) og PCA (1-metyl-3-trifluormetyl-1H-pyrazol-4-karboksylsyre) og 

risikoen for at de forurenser grunnvannet, dersom pentiopyrad klassifiseres i 

henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 som kreftframkallende stoff i 

kategori 2. 

Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten framlegge de 

relevante opplysningene angitt i nr. 1 og 2 innen 30. april 2016 og opplysningene 

angitt i nr. 3 innen seks måneder etter melding om slikt vedtak om klassifisering av 

pentiopyrad. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«57 Pentiopyrad 

CAS-nr. 183675-82-3 

CIPAC-nr. 824 

(RS)-N-[2-(1,3-dimetylbutyl)-

3-tienyl]-1-metyl-3-

(trifluormetyl)pyrazol-4-

karboksamid 

≥ 980 g/kg 

(50:50 racemisk 

blanding) 

1. mai 2014 30. april 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om pentiopyrad, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

3. oktober 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

a)  vern av brukere og arbeidstakere, 

b)  risikoen for vann- og jordorganismer, 

c)  vern av grunnvannet når stoffet brukes i områder med sårbare jordbunns- 

og/eller klimaforhold, 

d)  restmengder i rotasjonsvekster etter behandling med det aktive stoffet i flere 

år på rad. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  at metabolitten M11 (3-metyl-1-{3-[(1-metyl-3-trifluormetyl-1H-pyrazol-4-

karbonyl)amino]tiofen-2-yl}pentansyre) ikke har betydning for grunnvannet, 

med unntak av dokumentasjon knyttet til risikoen for kreftframkallende 

egenskaper, som avhenger av klassifiseringen av den opprinnelige forbin-

delsen og angis separat i nr. 3 nedenfor, 

2)  metabolitten PAMs toksikologiske profil og referanseverdier, 

3)  betydningen av metabolittene M11 (3-metyl-1-{3-[(1-metyl-3- trifluormetyl-

1H-pyrazol-4-karbonyl)amino]tiofen-2-yl}pentansyre), DM-PCA (3-

trifluormetyl-1H-pyrazol-4-karboksylsyre), PAM (1-metyl-3-trifluormetyl-

1H-pyrazol-4-karboksamid) og PCA (1-metyl-3-trifluormetyl-1H-pyrazol-4-

karboksylsyre) og risikoen for at de forurenser grunnvannet, dersom 

pentiopyrad klassifiseres i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 som 

kreftframkallende stoff i kategori 2. 

Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten framlegge 

de relevante opplysningene angitt i nr. 1 og 2 innen 30. april 2016 og opplys-

ningene angitt i nr. 3 innen seks måneder etter melding om slikt vedtak om 

klassifisering av pentiopyrad.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1192/2013 

av 22. november 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet tembotrion 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(*) 

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 og 

artikkel 78 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 fram-

gangsmåten og vilkårene for godkjenning. For tembo-

trion er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommi-

sjonsvedtak 2006/586/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Østerrike 25. november 2005 en søknad fra 

Bayer CropScience AG om oppføring av det aktive 

stoffet tembotrion i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 

Ved vedtak 2006/586/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 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 

91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har 

foreslått. Den utpekte rapporterende medlemsstaten 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 23.11.2013,  

s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

(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 2006/586/EF av 25. august 2006 om 

prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er 

framlagt for grundig behandling med henblikk på en eventuell 

oppføring av kromafenozid, halosulfuron, tembotrion, valifenal 

og zucchinigulmosaikkvirus – svak stamme i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF, er fullstendig (EUT L 236 av 

31.8.2006, s. 31). 

framla et utkast til vurderingsrapport 7. februar 2007. I 

samsvar med artikkel 11 nr. 6 i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 188/2011(4) ble søkeren 14. mai 2012 

anmodet om å framlegge ytterligere opplysninger. 

Østerrikes vurdering av tilleggsopplysningene ble 

framlagt i form av et ajourført utkast til vurderings-

rapport i september 2012. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om risikovur-

deringen av det aktive stoffet tembotrion(5) i pesticider 

for Kommisjonen 6. mars 2013. Utkastet til vurde-

ringsrapport og Myndighetens konklusjon ble gjennom-

gått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og 

sluttbehandlet 3. oktober 2013 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapport om tembotrion. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder tembotrion, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 

som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Tembotrion bør derfor 

godkjennes. 

6)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

7)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forord-

ning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, 

og idet det tas hensyn til den særlige situasjonen som 

følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende 

gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder 

etter godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder tembotrion. Med-

lemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

  

(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(3):3131. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/97 
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tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne 

fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av den fullstendige dokumentasjonen i 

henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 

91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel på hvert 

planlagte bruksområde i samsvar med de ensartede 

prinsippene. 

8)  Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF)  

nr. 3600/92(1), har vist at det kan oppstå vans-

keligheter i forbindelse med tolkning av pliktene til 

innehaverne av eksisterende godkjenninger med 

hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå 

ytterligere vanskeligheter er det derfor nødvendig å 

klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å 

kontrollere at innehaveren av en godkjenning kan vise 

at denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller 

kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. Denne 

klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene 

eller innehavere av godkjenninger nye forpliktelser i 

forhold til forpliktelsene i de direktivene om endring 

av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er vedtatt, 

eller i forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

9)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) 

endres. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet tembotrion, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

tembotrion som aktivt stoff, innen 31. oktober 2014. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i 

rådsdirektiv 91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler 

(EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) 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). 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II 

til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder tembotrion som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. april 2014, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder tembotrion som eneste  

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. oktober 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder tembotrion som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. oktober 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

eller godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. mai 2014. 



Nr. 35/952 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel 22. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Tembotrion 

CAS-nr. 335104-84-2 

CIPAC-nr. 790 

2-{2-klor-4-mesyl-3-

[(2,2,2-trifluoretoksy)-

metyl]benzoyl}-

sykloheksan-1,3-dion 

≥ 945 g/kg 

Følgende relevante 

urenheter må ikke overstige 

en viss terskelverdi i det 

tekniske materialet: 

toluen: ≤ 10 g/kg 

HCN: ≤ 1 g/kg 

1. mai 2014 30. april 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om tembotrion, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

3. oktober 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

a)  vern av brukere og arbeidstakere, 

b)  risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«59 Tembotrion 

CAS-nr. 335104-84-2 

CIPAC-nr. 790 

2-{2-klor-4-mesyl-3-[(2,2,2-

trifluoretoksy)metyl]benzoyl}-

sykloheksan-1,3-dion 

≥ 945 g/kg 

Følgende relevante urenheter 

må ikke overstige en viss 

terskelverdi i det tekniske 

materialet: 

toluen: ≤ 10 g/kg 

HCN: ≤ 1 g/kg 

1. mai 2014 30. april 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

tembotrion, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

3. oktober 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

a)  vern av brukere og arbeidstakere, 

b)  risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1195/2013 

av 22. november 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet natriumsølvtiosulfat 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(*) 

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 og 

artikkel 78 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 natriumsølvtiosulfat, kalt 

sølvtiosulfat i kommisjonsvedtak 2003/850/EF(3), er 

vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved nevnte vedtak. 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Nederland 27. januar 2003 en søknad fra Enhold 

B.V om oppføring av det aktive stoffet natrium-

sølvtiosulfat i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

vedtak 2003/850/EF ble det bekreftet at dokumenta-

sjonen 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 

bestemmelsene 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 4. juli 2005. I 

samsvar med artikkel 11 nr. 6 i kommisjonsforordning 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 26.11.2013,  

s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

(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 2003/850/EF av 4. desember 2003 om 

prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt 

for grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av 

BAS 670H og sølvtiosulfat i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF 

om omsetning av plantevernmidler, er fullstendig (EUT L 322 av 

9.12.2003, s. 28). 

(EU) nr. 188/2011(4) ble søkeren 1. februar 2012 

anmodet om å framlegge ytterligere opplysninger. 

Nederlands vurdering av tilleggsopplysningene ble 

framlagt i form av et ajourført utkast til vurderings-

rapport i november 2012. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om risikovurde-

ringen av det aktive stoffet natriumsølvtiosulfat i 

pesticider(5) for Kommisjonen 1. mars 2013. Utkastet 

til vurderingsrapport og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen og sluttbehandlet 3. oktober 2013 i form av 

Kommisjonens sammenfattende rapport om natrium-

sølvtiosulfat. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder natriumsølvtiosulfat, 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i 

direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til de 

bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i 

Kommisjonens sammenfattende rapport. Natrium-

sølvtiosulfat bør derfor godkjennes. 

6)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

7)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 som følger av god-

kjenningen, og idet det tas hensyn til den særlige 

situasjonen som følger av overgangen fra direktiv 

91/414/EØF til forordning (EF) nr. 1107/2009, bør 

imidlertid følgende gjelde: Medlemsstatene bør få en 

frist på seks måneder etter godkjenningen til å 

gjennomgå godkjenninger av plantevernmidler som 

inneholder natriumsølvtiosulfat. Medlemsstatene bør 

ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle god-

kjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis en 

  

(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(3):3136. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/98 
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lengre frist for framlegging og vurdering av den 

fullstendige dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, 

slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert 

plantevernmiddel på hvert planlagte bruksområde i 

samsvar med de ensartede prinsippene. 

8)  Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF)  

nr. 3600/92(1), har vist at det kan oppstå vans-

keligheter i forbindelse med tolkning av pliktene til 

innehaverne av eksisterende godkjenninger med 

hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå 

ytterligere vanskeligheter er det derfor nødvendig å 

klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å 

kontrollere at innehaveren av en godkjenning kan vise 

at denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller 

kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. Denne klargjø-

ringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene eller 

innehavere av godkjenninger nye forpliktelser i 

forhold til forpliktelsene i de direktivene om endring 

av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er vedtatt, 

eller i forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

9)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) 

endres. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet natriumsølvtiosulfat, som oppført i 

vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

natriumsølvtiosulfat som aktivt stoff, innen 31. oktober 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i 

rådsdirektiv 91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler 

(EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) 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). 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II 

til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1-4 i nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder natrium-

sølvtiosulfat som eneste aktive stoff eller som ett av flere 

aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011 innen 30. april 2014, 

vurdere produktet på nytt i samsvar med de ensartede 

prinsippene omhandlet i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller 

kravene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, samtidig som 

det tas hensyn til del B i kolonnen med særlige bestemmelser i 

vedlegg I til denne forordning. På grunnlag av denne 

vurderingen skal de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene 

fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder natriumsølvtiosulfat som 

eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. oktober 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder natriumsølvtiosulfat som ett 

av flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller 

tilbakekalle godkjenningen innen 31. oktober 2015, eller 

innen datoen som er fastsatt for en slik endring eller 

tilbakekalling i den eller de respektive rettsaktene der det 

eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF eller godkjent, avhengig av hvilken 

dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. mai 2014. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 22. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Natriumsølvtiosulfat 

CAS-nr. ikke tildelt 

CIPAC-nr. 762 

Ikke relevant ≥ 10,0 g Ag/kg 

Uttrykt som sølv (Ag) 

1. mai 2014 30. april 2024 DEL A 

Bare innendørs bruk på ikke-spiselige vekster kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om natriumsølvtiosulfat, særlig tillegg I og II 

til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen 3. oktober 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

a)  vern av brukere og arbeidstakere, 

b)  begrensning av muligheten for at sølvioner frigis gjennom disponering av 

brukte løsninger, 

c)  risikoen for landlevende virveldyr og jordlevende virvelløse dyr ved bruk 

av slam fra renseanlegg i landbruket. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 

IUPAC-

betegnelse 
Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«63 Natriumsølvtiosulfat 

CAS-nr. ikke tildelt 

CIPAC-nr. 762 

Ikke relevant ≥ 10,0 g Ag/kg 

Uttrykt som sølv (Ag) 

1. mai 2014 30. april 2024 DEL A 

Bare innendørs bruk på ikke-spiselige vekster kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten 

om natriumsølvtiosulfat, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. oktober 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

a)  vern av brukere og arbeidstakere, 

b)  begrensning av muligheten for at sølvioner frigis gjennom disponering av brukte 

løsninger, 

c)  risikoen for landlevende virveldyr og jordlevende virvelløse dyr ved bruk av slam fra 

renseanlegg i landbruket. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1199/2013 

av 25. november 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet klorantraniliprol 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(*) 

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 og 

artikkel 78 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 klorantraniliprol er 

vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 

2007/560/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Irland 2. februar 2007 en søknad fra DuPont de 

Nemours om oppføring av det aktive stoffet klo-

rantraniliprol i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

vedtak 2007/560/EF ble det bekreftet at dokumenta-

sjonen var fullstendig i den forstand at den i prinsippet 

kunne anses å oppfylle kravene til data og opplys-

ninger 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 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 

91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 26.11.2013,  

s. 69, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 72. 

(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 2007/560/EF av 2. august 2007 om prinsipiell 

anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for grundig 

behandling med henblikk på en eventuell oppføring av klorantrani-

liprol, heptamaloksyglukan, spirotetramat og Helicoverpa armigera 

nucleopolyhedrovirus i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er 

fullstendig (EUT L 213 av 15.8.2007, s. 29). 

foreslått. Den utpekte rapporterende medlemsstaten 

framla et utkast til vurderingsrapport 17. februar 2010. 

I samsvar med artikkel 11 nr. 6 i kommisjons-

forordning (EU) nr. 188/2011(4) ble søkeren  

11. juli 2011 anmodet om å framlegge ytterligere 

opplysninger. Irlands vurdering av tilleggsopplys-

ningene ble framlagt i form av et ajourført utkast til 

vurderingsrapport i desember 2011. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om risikovur-

deringen av det aktive stoffet klorantraniliprol(5) i 

pesticider for Kommisjonen 14. mars 2013. Utkastet til 

vurderingsrapport og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og 

sluttbehandlet 3. oktober 2013 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapport om klorantraniliprol. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder klorantraniliprol, 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i 

direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til de 

bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i 

Kommisjonens sammenfattende rapport. Klorantrani-

liprol bør derfor godkjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme 

forordning og på bakgrunn av den aktuelle tekniske og 

vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å 

fastsette visse vilkår og begrensninger. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen.  

  

(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(4):3143. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/35/99 
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8)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 som følger av god-

kjenningen, og idet det tas hensyn til den særlige 

situasjonen som følger av overgangen fra direktiv 

91/414/EØF til forordning (EF) nr. 1107/2009, bør 

imidlertid følgende gjelde: Medlemsstatene bør få en 

frist på seks måneder etter godkjenningen til å 

gjennomgå godkjenninger av plantevernmidler som 

inneholder klorantraniliprol. Medlemsstatene bør ved 

behov endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. 

Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist 

for framlegging og vurdering av den fullstendige 

dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er 

fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevern-

middel på hvert planlagte bruksområde i samsvar med 

de ensartede prinsippene. 

9)  Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF)  

nr. 3600/92(1), har vist at det kan oppstå vans-

keligheter i forbindelse med tolkning av pliktene til 

innehaverne av eksisterende godkjenninger med 

hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå 

ytterligere vanskeligheter er det derfor nødvendig å 

klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å 

kontrollere at innehaveren av en godkjenning kan vise 

at denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller 

kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. Denne 

klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene 

eller innehavere av godkjenninger nye forpliktelser i 

forhold til forpliktelsene i de direktivene om endring 

av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er vedtatt, 

eller i forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

10)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) 

endres. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet klorantraniliprol, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i råds-

direktiv 91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler (EFT  

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) 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). 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

klorantraniliprol som aktivt stoff, innen 31. oktober 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av 

vilkårene angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte 

vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II 

til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1–4 i nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder klorantraniliprol 

som eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som 

alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. april 2014, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder klorantraniliprol som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. oktober 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder klorantraniliprol som ett av 

flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. oktober 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

eller godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. mai 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Klorantraniliprol 

CAS-nr. 500008-45-7 

CIPAC-nr. 794 

3-brom-4’-klor-1-(3-klor-

2-pyridyl)-2’-metyl-6’-

(metylkarbamyl) pyrazol-

5-karboksanilid 

≥ 950 g/kg 

Følgende relevante 

urenheter må ikke overstige 

en viss terskelverdi i det 

tekniske materialet: 

Acetonitril: ≤ 3 g/kg 

3-pikolin: ≤ 3 g/kg 

Metansulfonsyre: ≤ 2 g/kg 

1. mai 2014 30. april 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

klorantraniliprol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. oktober 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot risikoen 

for vannorganismer og jordlevende makroorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  risikoen som det aktive stoffet og dets metabolitter IN-EQW78 (2-[3-brom-1-(3-klorpyridin-

2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-klor-3,8-dimetylkinazolin-4(3H)-on), IN-ECD73 (2,6-diklor-4-

metyl-11H-pyrido[2,1-b]kinazolin-11-on), IN-F6L99 (3-brom-N-metyl-1H-pyrazol-5-

karboksamid), IN-GAZ70 (2-[3-brom-1-(3-klorpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-klor-8-

metylkinazolin-4(1H)-on) og IN-F9N04 (3-brom-N-(2-karbamoyl-4-klor-6-metylfenyl)-1-(3-

klorpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-karboksamid) utgjør for grunnvannet, 

2)  risikoen som fotolysemetabolittene IN-LBA22 (2-{[(4Z)-2-brom-4H-pyrazol[1,5-

d]pyrido[3,2-b][1,4]oksazin-4-yliden] amino}-5-klor-N,3-dimetylbenzamid), IN-LBA23 (2-

[3-brom-1-(3-hydroksypyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-klor-3,8-dimetylkinazolin-4(3H)-

on) og IN-LBA24 (2-(3-brom-1H-pyrazol-5-yl)-6-klor-3,8-dimetylkinazolin-4(3H)-on) 

utgjør for vannorganismer. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

innen 30. april 2016. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«62 Klorantraniliprol 

CAS-nr. 500008-45-7 

CIPAC-nr. 794 

3-brom-4’-klor-1-(3-klor-2-

pyridyl)-2’-metyl-6’-

(metylkarbamyl) pyrazol-5-

karboksanilid 

≥ 950 g/kg 

Følgende relevante urenheter 

må ikke overstige en viss 

terskelverdi i det tekniske 

materialet: 

Acetonitril: ≤ 3 g/kg 

3-pikolin: ≤ 3 g/kg 

Metansulfonsyre: ≤ 2 g/kg 

1. mai 2014 30. april 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn 

til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om klorantrani-

liprol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. oktober 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot risikoen for vannorganismer og jordlevende 

makroorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  risikoen som det aktive stoffet og dets metabolitter IN-EQW78 (2-

[3-brom-1-(3-klorpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-klor-3,8-

dimetylkinazolin-4(3H)-on), IN-ECD73 (2,6-diklor-4-metyl-11H-

pyrido[2,1-b]kinazolin-11-on), IN-F6L99 (3-brom-N-metyl-1H-

pyrazol-5-karboksamid), IN-GAZ70 (2-[3-brom-1-(3-klorpyridin-

2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-klor-8-metylkinazolin-4(1H)-on) og IN-

F9N04 (3-brom-N-(2-karbamoyl-4-klor-6-metylfenyl)-1-(3-klorpy-

ridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-karboksamid) utgjør for grunnvannet, 

2)  risikoen som fotolysemetabolittene IN-LBA22 (2-{[(4Z)-2-brom-

4H-pyrazol[1,5-d]pyrido[3,2-b][1,4]oksazin-4-yliden] amino}-5-

klor-N,3-dimetylbenzamid), IN-LBA23 (2-[3-brom-1-(3-hydr-

oksypyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-klor-3,8-dimetylkinazolin-

4(3H)-on) og IN-LBA24 (2-(3-brom-1H-pyrazol-5-yl)-6-klor-3,8-

dimetylkinazolin-4(3H)-on) utgjør for vannorganismer. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten innen 30. april 2016.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 16. august 2012 

om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger av det nye aktive stoffet 

Aureobasidium pullulans 

[meddelt under nummer K(2012) 5709] 

(2012/480/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 

om omsetning av plantevernmidler(1), særlig artikkel 8 nr. 1 

fjerde ledd, 

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(2), særlig artikkel 80 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 får direktiv 91/414/EØF fortsatt 

anvendelse på aktive stoffer som det er truffet beslutning 

om før 14. juni 2011, i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

direktiv 91/414/EØF. 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Østerrike i april 2008 en søknad fra bio-ferm 

GmbH om oppføring av det aktive stoffet Aureo-

basidium pullulans i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 

Ved kommisjonsvedtak 2008/953/EF(3) ble det 

bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig og i prin-

sippet kunne anses for å oppfylle kravene til data og 

opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til nevnte 

direktiv. 

3)  En bekreftelse på at dokumentasjonen er fullstendig var 

nødvendig for at materialet skulle kunne bli nøye 

undersøkt, og for at medlemsstatene skulle kunne gi 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 222 av 18.8.2012,  

s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 72. 

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

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

(3) EUT L 338 av 17.12.2008, s. 62. 

midlertidige godkjenninger for perioder på opptil tre år 

for plantevernmidler som inneholder det aktuelle aktive 

stoffet, samtidig med at vilkårene fastsatt i artikkel 8 nr. 1 

i direktiv 91/414/EØF og særlig vilkårene for nærmere 

vurdering av det aktive stoffet og av plantevernmidler 

som en følge av at kravene fastsatt i nevnte direktiv, 

oppfylles. 

4)  Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers helse 

og miljøet er blitt vurdert i samsvar med bestemmelsene i 

artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de 

bruksområdene som søkeren har foreslått. Rapporterende 

medlemsstat framla utkastet til vurderingsrapport for 

Kommisjonen 16. desember 2009. 

5)  Etter at utkastet til vurderingsrapport fra rapporterende 

medlemsstat ble framlagt, har det vist seg nødvendig å 

be om ytterligere opplysninger fra søkeren, og å anmode 

den rapporterende medlemsstaten om å undersøke disse 

opplysningene og framlegge sin vurdering. Under-

søkelsen av dokumentasjonen pågår fremdeles, og 

derfor vil det ikke være mulig å fullføre evalueringen 

innenfor den tidsrammen som er fastsatt i direktiv 

91/414/EØF. 

6)  Ettersom evalueringen hittil ikke har gitt noen 

umiddelbar grunn til bekymring, bør medlemsstatene få 

mulighet til å forlenge de midlertidige godkjenningene 

av de plantevernmidlene som inneholder det aktuelle 

aktive stoffet, med 24 måneder i samsvar med beste-

mmelsene i artikkel 8 i direktiv 91/414/EØF, slik at 

undersøkelsen av dokumentasjonen kan fortsette. Det er 

forventet at evalueringen av og beslutningsprosessen 

med hensyn til en mulig godkjenning i samsvar med 

artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 for 

Aureobasidium pullulans, vil kunne avsluttes i løpet av 

24 måneder. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen.  

2019/EØS/35/100 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene kan forlenge midlertidige godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder Aureobasidium pullulans, for 

et tidsrom som utløper senest 31. august 2014. 

Artikkel 2 

Denne beslutning opphører å gjelde 31. august 2014. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 16. august 2012. 

 For Kommisjonen 

 John DALLI 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 30. oktober 2012 

om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger av de nye aktive stoffene 

ametoktradin (utviklingskode BAS 650 F i den opprinnelige søknaden) og dinatriumfosfonat 

[meddelt under nummer K(2012) 7581] 

(2012/677/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 

om omsetning av plantevernmidler(1), særlig artikkel 8 nr. 1 

fjerde ledd, 

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(2), særlig artikkel 80 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 får direktiv 91/414/EØF fortsatt 

anvendelse på aktive stoffer som det er truffet 

beslutning om før 14. juni 2011, i samsvar med artikkel 

6 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF. 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Nederland i september 2008 en søknad fra 

BASF SE om oppføring av det aktive stoffet ame-

toktradin (utviklingskode BAS 650 F i den opprinnelige 

søknaden) i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

kommisjonsvedtak 2009/535/EF(3) ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig og i prinsippet kunne 

anses å oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt 

i vedlegg II og III til dette direktiv. 

3) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Frankrike i mai 2008 en søknad fra ISK 

Biosciences Europe SA om oppføring av det aktive 

stoffet dinatriumfosfonat i vedlegg I til direktiv 91/414/ 

EØF. Ved kommisjonsvedtak 2008/953/EF(4) ble det 

bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig og i 

prinsippet kunne anses å oppfylle kravene til data og 

opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til dette direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 305 av 1.11.2012,  

s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 72. 

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

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

(3) EUT L 179 av 10.7.2009, s. 66. 

(4) EUT L 338 av 17.12.2008, s. 62. 

4) En bekreftelse på at dokumentasjonen er fullstendig var 

nødvendig for at materialet skal kunne bli nøye 

undersøkt, og for at medlemsstatene skulle kunne gi 

midlertidige godkjenninger for perioder på opptil tre år 

for plantevernmidler som inneholder de aktuelle aktive 

stoffene, samtidig med at vilkårene fastsatt i artikkel 8 

nr. 1 i direktiv 91/414/EØF, og særlig vilkårene for 

nærmere vurdering av de aktive stoffene og av 

plantevernmidlene som en følge av at kravene fastsatt i 

nevnte direktiv, oppfylles. 

5) Virkningene av disse aktive stoffene på menneskers 

helse og miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 

91/414/EØF for de bruksområdene som søkerne har 

foreslått. De rapporterende medlemsstatene framla utkast 

til vurderingsrapporter for Kommisjonen henholdsvis 

15. september 2009 (ametoktradin) og 27. august 2009 

(dinatriumfosfonat). 

6) Etter at utkastene til vurderingsrapporter fra de 

rapporterende medlemsstatene ble framlagt, har det vist 

seg nødvendig å be om ytterligere opplysninger fra 

søkerne, og å anmode de rapporterende medlemsstatene 

om å undersøke disse opplysningene og framlegge sin 

vurdering. Undersøkelsen av dokumentasjonen pågår 

fremdeles, og derfor vil det ikke være mulig å fullføre 

evalueringen innenfor den tidsrammen som er fastsatt i 

direktiv 91/414/EØF. 

7) Ettersom vurderingen hittil ikke har gitt noen 

umiddelbar grunn til bekymring, bør medlemsstatene få 

mulighet til å forlenge de midlertidige godkjenningene 

av plantevernmidler som inneholder de aktuelle aktive 

stoffene, med 24 måneder i samsvar med bestemmel-

sene i artikkel 8 i direktiv 91/414/EØF, slik at 

undersøkelsen av dokumentasjonen kan fortsette. Det er 

forventet at evalueringen av og beslutningsprosessen 

med hensyn til en mulig godkjenning i samsvar med 

artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 for 

ametoktradin og dinatriumfosfonat, vil kunne avsluttes i 

løpet av 24 måneder. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen.  

2019/EØS/35/101 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene kan forlenge midlertidige godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder ametoktradin eller dinatriumfos-

fonat, for et tidsrom som utløper senest 31. oktober 2014. 

Artikkel 2 

Denne beslutning opphører å gjelde 31. oktober 2014. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2012. 

 For Kommisjonen 

 Maroš ŠEFČOVIČ 

 Visepresident 

 

 ________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 686/2012 

av 26. juli 2012 

om utpeking av medlemsstater som i forbindelse med framgangsmåten for fornyelse skal vurdere 

aktive stoffer med godkjenning som utløper senest 31. desember 2018(*) 

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 19, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forbindelse med framgangsmåten for fornyelse for 

aktive stoffer med godkjenninger som utløper senest 31. 

desember 2018, bør det for hvert aktivt stoff utpekes en 

rapporterende og en medrapporterende medlemsstat 

med ansvar for vurderingen. Dette bør gjøres slik at 

ansvaret og arbeidet fordeles likt mellom medlems-

statene. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 200 av 27.7.2012, s. 5, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

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

2) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forbindelse med framgangsmåten for fornyelse tildeles 

vurderingen av hvert aktivt stoff som er angitt i første kolonne i 

vedlegget, til den rapporterende medlemsstat som er angitt i 

andre kolonne i nevnte vedlegg, og til den medrapporterende 

medlemsstat som er angitt i tredje kolonne i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/35/102 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 26. juli 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Aktivt stoff Rapporterende medlemsstat Medrapporterende medlemsstat 

1-metylsyklopropen UK PT 

2,4-DB BE EL 

Acetamiprid NL ES 

Alfa-cypermetrin BE EL 

Amidosulfuron FI HR 

Ampelomyces quisqualis 

Stamme: AQ 10 

FR DE 

Bacillus subtilis (Cohn 1872) 

Stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713 

DE DK 

Beflubutamid DE LT 

Benalaksyl RO PT 

Bentiavalikarb PL FR 

Benzosyre HU NL 

Beta-cyflutrin DE HU 

Bifenazat SE IT 

Bifenoks PL BE 

Bitertanol SE CZ 

Boskalid SK FR 

Bromoksynil FR DE 

Kaptan AT IT 

Karbendazim DE SI 

Karfentrazonetyl BE FR 

Karvon NL SE 

Kloridazon DE PL 

Klortalonil NL BE 

Klortoluron BG FR 

Klorprofam NL ES 

Klorpyrifos ES PL 

Klorpyrifosmetyl ES PL 

Klodinafop EL DE 

Klofentezin ES NL 

Klomazon DK DE 

Klopyralid FI PL 

Klotianidin DE ES 
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Aktivt stoff Rapporterende medlemsstat Medrapporterende medlemsstat 

Coniothyrium minitans 

Stamme CON/M/91-08 (DSM 9660) 

NL EE 

Kobberforbindelser FR DE 

Cyazofamid FR LV 

Cyflutrin DE HU 

Cypermetrin BE DE 

Cyprodinil FR BG 

Daminozid CZ HU 

Deltametrin UK AT 

Desmedifam FI DK 

Dikamba DK RO 

Diklorprop-P IE PL 

Difenokonazol ES UK 

Diflubenzuron EL SK 

Diflufenikan UK CZ 

Dimetenamid-P DE BG 

Dimetoat IT BG 

Dimetomorf PL DE 

Dimoksystrobin HU IE 

Diuron DE DK 

Etefon NL PL 

Etofumesat AT DK 

Etoprofos IT IE 

Etoksysulfuron IT AT 

Etoksazol EL UK 

Fenamidon CZ FR 

Fenamifos EL CY 

Fenoksaprop-P AT FI 

Fenpropidin CZ DE 

Fipronil AT NL 

Flazasulfuron ES FR 

Fludioksonil FR ES 
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Aktivt stoff Rapporterende medlemsstat Medrapporterende medlemsstat 

Flufenacet PL FR 

Fluoksastrobin UK CZ 

Flurtamon CZ IE 

Folpet AT IT 

Foramsulfuron FI SK 

Forklorfenuron ES EL 

Formetanat ES EL 

Fosetyl FR EE 

Fostiazat DE EL 

Gliocladium catenulatum 

Stamme: J1446 

HU NL 

Glufosinat DE FR 

Imazamox FR IT 

Imazakin BE IE 

Imazosulfuron SI FI 

Indoksakarb FR ES 

Jodsulfuron SE FI 

Ioksynil FR AT 

Iprodion FR BE 

Isoksaflutol IT SI 

Laminarin NL FR 

Lenacil BE AT 

Linuron IT DE 

Maleinhydrasid DK BE 

Mankozeb UK EL 

Maneb IT UK 

MCPA PL NL 

MCPB PL NL 

Mekoprop PL IE 

Mekoprop-P PL IE 

Mepanipyrim BE EL 

Mesosulfuron FR PL 

Mesotrion UK BE 

Metkonazol BE UK 
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Aktivt stoff Rapporterende medlemsstat Medrapporterende medlemsstat 

Metiokarb UK DE 

Metoksyfenozid UK SK 

Metiram IT UK 

Metrafenon LV SK 

Metribuzin EE DE 

Milbemektin DE NL 

Molinat EL PT 

Nikosulfuron LV NL 

Oksadiargyl PL IT 

Oksadiazon IT ES 

Oksamyl IT FR 

Oksasulfuron IT AT 

Paecilomyces lilacinus (Thom) 

Samson 1974 stamme 251 (AGAL: nr. 89/030550) 

HU NL 

Pendimetalin NL ES 

Petoksamid AT CZ 

Fenmedifam FI DK 

Fosmet ES EL 

Pikloram PL CZ 

Pikoksystrobin CZ RO 

Pirimikarb UK SE 

Pirimifos-metyl UK FR 

Propamokarb PT BE 

Propikonazol FI UK 

Propineb IT RO 

Propoksykarbason SE EE 

Propyzamid SE UK 

Prosulfokarb PT SE 

Protiokonazol UK FR 

Pseudomonas chlororaphis 

Stamme: MA 342 

NL DK 

Pyraklostrobin DE HU 

Pyrimetanil CZ AT 

Pyriproksyfen NL ES 

Kinoklamin SE DE 
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Aktivt stoff Rapporterende medlemsstat Medrapporterende medlemsstat 

Kinoksyfen UK AT 

Rimsulfuron SI FI 

Siltiofam IE BE 

S-metolaklor DE FR 

Spinosad NL FR 

Spodoptera exigua nukleær polyhedrose-virus HU NL 

Tepraloksydim ES PL 

Tiakloprid UK DE 

Tiametoksam FR ES 

Tiofanatmetyl SE FI 

Tiram FR BE 

Tolklofosmetyl SE DK 

Tribenuron SE LV 

Triklopyr PL HU 

Trifloksystrobin UK EL 

Trineksapak LT LV 

Tritikonazol AT UK 

Tritosulfuron SI AT 

Warfarin SE DE 

Ziram IT MT 

Zoksamid LV FR 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 187/2013 

av 5. mars 2013 

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

godkjenning av det aktive stoffet eten(*) 

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 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det aktive stoffet eten ble oppført i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2008/127/EF(3) etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 

24b i kommisjonsforordning (EF) nr. 2229/2004 av 

3. desember 2004 om fastsettelse av ytterligere nærmere 

regler for gjennomføringen av fjerde trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF(4). Etter at direktiv 91/414/EØF ble 

erstattet med forordning (EF) nr. 1107/2009, anses dette 

stoffet å ha blitt godkjent i henhold til nevnte forordning 

og er oppført i del A i vedlegget til 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(5). 

2)  I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF)  

nr. 2229/2004 framla Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 

den 16. desember 2011 sitt synspunkt for Kommisjonen 

på utkastet til sammenfattende rapport om eten(6). 

Myndigheten har underrettet melderen om sitt 

synspunkt på eten. Kommisjonen oppfordret melderen 

til å framlegge kommentarer til utkastet til sammen-

fattende rapport om eten. Utkastet til sammenfattende 

rapport og Myndighetens synspunkt ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og sluttbehandlet  

1. februar 2013 i form av Kommisjonens sammen-

fattende rapport om eten. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av 6.3.2013, s. 10, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89. 

(4) EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13. 

(5) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance ethylene». EFSA Journal 2012; 10(1):2508.  

[43 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2508. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

3)  Det bekreftes at det aktive stoffet eten skal anses å ha 

blitt godkjent i henhold til forordning (EF)  

nr. 1107/2009. 

4)  I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling er det nødvendig å endre 

vilkårene for godkjenning av eten. Særlig bør 

minstekravet til renhetsnivå endres og godkjenningene 

begrenses til å gjelde innendørs bruk av yrkesbrukere. 

Når medlemsstatene godkjenner plantevernmidler som 

inneholder eten, skal de dessuten rette særlig 

oppmerksomhet mot vern av brukere, arbeidstakere og 

andre tilstedeværende samt mot etens samsvar med de 

fastsatte spesifikasjonene, uavhengig av i hvilken form 

stoffet leveres til brukeren. 

5)  Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 bør derfor endres. 

6)  Det bør gis en rimelig frist før denne forordning får 

anvendelse, slik at medlemsstatene, melderen og 

innehaverne av godkjenninger for plantevernmidler som 

inneholder eten, kan oppfylle kravene som følger av 

endringen av godkjenningsvilkårene. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/ 

2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. februar 2014. 

2019/EØS/35/103 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 5. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal rad 227 om det aktive stoffet eten lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Utløpsdato for godkjenning Særlige bestemmelser 

«227 Eten 

CAS-nr. 74-85-1 

CIPAC-nr. 839 

Eten ≥ 90 % 

Relevant urenhet: etenoksid, 

høyst 1 mg/kg 

1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Kan bare godkjennes som vekstregulerende middel til inn-

endørs bruk av yrkesbrukere. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende 

rapporten om eten (SANCO/2608/2008), særlig tillegg I 

og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 1. februar 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

a)  etens samsvar med de fastsatte spesifikasjonene, 

uavhengig av i hvilken form stoffet leveres til brukeren, 

b)  vern av brukere, arbeidstakere og andre tilstedeværende. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak.» 

(1) De sammenfattende rapportene inneholder nærmere opplysninger om de aktive stoffenes identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 190/2013 

av 5. mars 2013 

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

godkjenning av det aktive stoffet natriumhypokloritt(*) 

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 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det aktive stoffet natriumhypokloritt ble oppført i 

vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommi-

sjonsdirektiv 2008/127/EF(3) etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 24b i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 2229/2004 av 3. desember 2004 om fastsettelse av 

ytterligere nærmere regler for gjennomføringen av 

fjerde trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 

nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF(4). Etter at direktiv 

91/414/EØF ble erstattet med forordning (EF)  

nr. 1107/2009, anses dette stoffet å ha blitt godkjent i 

henhold til nevnte forordning og er oppført i del A i 

vedlegget til 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(5). 

2)  I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF)  

nr. 2229/2004 framla Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 

den 25. juni 2012 sitt synspunkt for Kommisjonen på 

utkastet til sammenfattende rapport om natriumhy-

pokloritt(6). Myndigheten har underrettet melderen om 

sitt synspunkt på natriumhypokloritt. Kommisjonen 

oppfordret melderen til å framlegge kommentarer til 

utkastet til sammenfattende rapport om 

natriumhypokloritt. Utkastet til sammenfattende rapport 

og Myndighetens synspunkt ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og sluttbehandlet 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av 6.3.2013, s. 19, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89. 

(4) EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13. 

(5) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance sodium hypochlorite». EFSA Journal 2012; 

10(7):2796. [40 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2796. Tilgjengelig på 

Internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

1. februar 2013 i form av Kommisjonens sammenf-

attende rapport om natriumhypokloritt. 

3)  Det bekreftes at det aktive stoffet natriumhypokloritt 

skal anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

4)  I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling er det nødvendig å endre 

vilkårene for godkjenning av natriumhypokloritt. Til 

tross for at det finnes omfattende opplysninger om 

natriumhypokloritt som allment tilgjengelig basisstoff, 

kunne eksponeringsvurderingen for brukere, arbeids-

takere og overflatevann ikke ferdigbehandles dersom 

bare opplysninger fra melderen ble tatt i betraktning. 

Godkjenningene bør derfor begrenses til å gjelde 

innendørs bruk, og det bør tilføyes nye bestemmelser 

for medlemsstater som godkjenner plantevernmidler 

som inneholder natriumhypokloritt. 

5)  Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/ 

2011 bør derfor endres. 

6)  Det bør gis en rimelig frist før denne forordning får 

anvendelse, slik at medlemsstatene, melderne og 

innehaverne av godkjenninger for plantevernmidler kan 

oppfylle kravene som følger av endringen av god-

kjenningsvilkårene. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/ 

2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2013. 

2019/EØS/35/104 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel 5. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal rad 254 om det aktive stoffet natriumhypokloritt lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Utløpsdato for 

godkjenning 
Særlige bestemmelser 

«254 Natriumhypokloritt 

CAS-nr.: 7681-52-9 

CIPAC: 848 

Natriumhypokloritt Natriumhypokloritt: 

105 g/kg-126 g/kg 

(122 g/l-151 g/l) 

teknisk konsentrat 

10-12 % (w/w) uttrykt 

som klor 

1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare innendørs bruk som desinfeksjonsmiddel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om natriumhypokloritt (SANCO/2988/2008), særlig 

tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for nærings-

middelkjeden og dyrehelsen 1. februar 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

a)  risikoen for brukere og arbeidstakere, 

b)  at eksponering av jord for natriumhypokloritt og dets reaksjonsprodukter 

gjennom spredning av behandlet kompost på økologisk mark skal unngås. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 365/2013 

av 22. april 2013 

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

godkjenning av det aktive stoffet glufosinat(*) 

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 2007/25/EF(2) ble glufosinat 

oppført som et aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevern-

midler(3), på det vilkår at de berørte medlemsstatene sikrer 

at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av 

glufosinat i nevnte vedlegg, framlegger ytterligere 

bekreftende opplysninger om risikoen for pattedyr og 

leddyr utenfor målgruppen i eplehager. 

2)  Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF, anses å være godkjente i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009 og er oppført i del A i 

vedlegget til 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(4). 

3)  Melderen framla innen tidsfristen tilleggsopplysninger i 

form av undersøkelser for å bekrefte risikovurderingen 

for pattedyr og leddyr utenfor målgruppen i eplehager, 

for den rapporterende medlemsstaten Sverige. 

4)  Sverige har vurdert tilleggsopplysningene som er 

framlagt av melderen. Rapporterende medlemsstat 

framla 9. mars 2010 sin vurdering for de øvrige med-

lemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt 

«Myndigheten», i form av en tilføyelse til utkastet til 

vurderingsrapport. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 111 av 23.4.2013,  

s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

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

(2) EUT L 106 av 24.4.2007, s. 34. 

(3) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(4) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

5)  Kommisjonen har rådspurt Myndigheten, som framla en 

uttalelse om risikovurderingen av glufosinat  

8. mars 2012(5). Utkastet til vurderingsrapport, tilleggs-

rapporten og Myndighetens uttalelse ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og sluttbehandlet 

15. mars 2013 i form av Kommisjonens sammen-

fattende rapport om glufosinat. 

6)  På grunnlag av tilleggsopplysningene som er framlagt 

av melderen, anså Kommisjonen at kravet om 

ytterligere bekreftende opplysninger ikke var oppfylt, og 

at en høy risiko for pattedyr og leddyr utenfor 

målgruppen ikke kunne utelukkes med mindre 

ytterligere restriksjoner innføres. 

7)  Kommisjonen har oppfordret melderen til å framlegge 

sine kommentarer til den sammenfattende rapporten om 

glufosinat. 

8)  Det bekreftes at det aktive stoffet glufosinat skal anses å 

ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF)  

nr. 1107/2009. For å gjøre eksponeringen av pattedyr og 

leddyr utenfor målgruppen så lav som mulig bør 

imidlertid bruksområdene for dette aktive stoffet 

begrenses ytterligere, og særlige risikoreduserende tiltak 

bør fastsettes for å verne de nevnte artene. 

9)  Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør der-

for endres. 

10)  Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle god-

kjenninger av plantevernmidler som inneholder 

glufosinat. 

11)  Eventuelle overgangsperioder som medlemsstater 

innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder 

glufosinat, bør utløpe senest ett år etter at godkjennin-

gene er tilbakekalt. 

12)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen.  

  

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

confirmatory data submitted for the active substance glufosinate». 

EFSA Journal 2012; 10(3):2609. [14 s.] doi:10.2903/ 

j.efsa.2012.2609. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu/ 

efsajournal.htm 
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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 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder glufosinat 

som aktivt stoff, innen 13. november 2013. 

Artikkel 3 

Overgangsperiode 

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 godkjenning er 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 med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel 22. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I rad 151 om glufosinat i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel til bånd- eller punktsprøyting kan tillates i doseringer som ikke overstiger 750 g 

aktivt stoff per hektar (behandlet område) per behandling, med høyst to behandlinger per år. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder glufosinat, særlig 

med hensyn til bruker- og forbrukereksponering, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik 

godkjenning gis. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om glufosinat, særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 24. november 2006. Ved 

denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

a)  vern av brukere, arbeidstakere og andre tilstedeværende og at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter 

vernetiltak, 

b)  risikoen for forurensning av grunnvannet når det aktive stoffet brukes i områder med sårbare jordbunns- eller 

klimaforhold, 

c)  vern av pattedyr, leddyr utenfor målgruppen og planter utenfor målgruppen. 

Godkjenningsvilkårene skal omfatte bruk av avdriftsreduserende dyser og sprøyteskjermer samt inneholde 

bestemmelser om merking av plantevernmidler. Disse vilkårene skal om nødvendig omfatte ytterligere 

risikoreduserende tiltak.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 369/2013 

av 22. april 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet kaliumfosfonater 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(*) 

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 artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for god-

kjenning, skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) i samsvar 

med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 få anvendelse på aktive stoffer som det er 

truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

nevnte direktiv før 14. juni 2011. For kaliumfosfonater 

(innledningsvis kalt «kaliumfosfitt») er vilkårene i 

artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 2003/636/ 

EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Frankrike 22. august 2002 en søknad fra 

Luxembourg Industries (Pamol) Ltd om oppføring av 

det aktive stoffet kaliumfosfonater i vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 2003/636/EF ble det 

bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig, dvs. 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 miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/ 

414/EØF for de bruksområdene som søkeren har 

foreslått. Utpekte rapporterende medlemsstat framla  

1. februar 2005 et utkast til vurderingsrapport. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). Myndigheten 

framla sin konklusjon om gjennomgåelsen av risikovur-

deringen av det aktive stoffet kaliumfosfonater(4) i 

plantevernmidler for Kommisjonen 16. desember 2011. 

Utkastet til vurderingsrapport og Myndighetens 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 111 av 23.4.2013,  

s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 221 av 4.9.2003, s. 42. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(12):2963. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu. 

konklusjon ble jennomgått av medlemsstatene og 

Kommisjonen i Den faste komité for næringsmid-

delkjeden og dyrehelsen, og utkastet til vurderings-

rapport ble sluttbehandlet 15. mars 2013 i form av 

Kommisjonens sammenfattende rapport om kaliumfos-

fonater. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder kaliumfosfonater, 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i 

direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til de 

bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i 

Kommisjonens sammenfattende rapport. Kaliumfos-

fonater bør derfor godkjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling må det imidlertid tas med visse 

vilkår og restriksjoner. Særlig bør det kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av 

overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde. Med-

lemsstatene bør få en frist på seks måneder etter 

godkjenningen til å gjennomgå godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder kaliumfosfonater. Med-

lemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne fristen 

bør det gis en lengre frist for framlegging og vurdering av 

den ajourførte fullstendige dokumentasjonen i henhold til 

vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for 

hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruksformål i 

samsvar med enhetlige prinsipper. 

9)  Erfaringene med oppføringen i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 

av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføringen av første trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler(5), har 

vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

  

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. 
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godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en god-

kjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon 

som oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. 

Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke med-

lemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

plikter i forhold til pliktene i direktivene om endring av 

vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i forordningene om 

godkjenning av aktive stoffer. 

10)  Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning med hensyn til 

listen over godkjente aktive stoffer(1) bør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 endres 

tilsvarende. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet kaliumfosfonater, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

kaliumfosfonater som aktivt stoff, innen 31. mars 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i kolonnen om særlige bestemmelser i vedlegget, og 

at innehaveren av godkjenningen har, eller har tilgang til, 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 

91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1-4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder kaliumfosfonater 

som eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som 

alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. september 2013, vurdere produktet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de fastslå om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder kaliumfosfonater som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. mars 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder kaliumfosfonater som ett av 

flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. mars 2015, eller innen datoen som 

er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller 

de respektive rettsaktene der det eller de relevante stoffene 

ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller god-

kjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. oktober 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 22. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnummer IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Utløpsdato for godkjenning Særlige bestemmelser 

Kaliumfosfonater (ISO-

betegnelse finnes ikke) 

CAS-nr. 

13977-65-6 for 

kaliumhydrogenfosfonat 

13492-26-7 for dikaliumfosfonat 

Blanding: ingen 

CIPAC-nr. 756 (for kaliumfos-

fonater) 

Kaliumhydrogenfosfonat, 

dikaliumfosfonat 

31,6-32,6 % fosfonationer 

(summen av hydrogen-

fosfonat- og fosfonationer) 

17,8- 20,0 % kalium 

≥ 990 g/kg på tørrstoffbasis 

1. oktober 2013 30. september 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

kaliumfosfonater, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet 

av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

15. mars 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

– risikoen for fugler og pattedyr, 

– risikoen for eutrofiering av overflatevann dersom stoffet 

brukes i områder eller under forhold som fremmer rask 

oksidasjon av det aktive stoffet i overflatevann. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om risikoen på 

lang sikt for insektetende fugler. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten innen 30. september 2015. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnummer IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 
Utløpsdato for 

godkjenning 
Særlige bestemmelser 

«40 Kaliumfosfonater (ISO-betegnelse finnes 

ikke) 

CAS-nr. 

13977-65-6 for kaliumhydrogenfosfonat 

13492-26-7 for dikaliumfosfonat 

Blanding: ingen 

CIPAC-nr. 756 (for kaliumfosfonater) 

Kaliumhydrogenfosfonat, 

dikaliumfosfonat 

31,6-32,6 % fosfonationer (sum-

men av hydrogenfosfonat- og 

fosfonationer) 

17,8- 20,0 % kalium 

≥ 990 g/kg på tørrstoffbasis 

1. oktober 2013 30. september 2023 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklu-

sjonene i den sammenfattende rapporten om 

kaliumfosfonater, særlig tillegg I og II til  

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité  

for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

15. mars 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlems-

statene rette særlig oppmerksomhet mot 

– risikoen for fugler og pattedyr, 

– risikoen for eutrofiering av overflatevann 

dersom stoffet brukes i områder eller under 

forhold som fremmer rask oksidasjon av det 

aktive stoffet i overflatevann. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger 

om risikoen på lang sikt for insektetende fugler. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for 

Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

innen 30. september 2015.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 485/2013 

av 24. mai 2013 

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

aktive stoffene klotianidin, tiametoksam og imidakloprid samt om forbud mot bruk og salg av frø som er beiset 

med plantevernmidler som inneholder disse aktive stoffene(*) 

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 første alternativ, artikkel 

49 nr. 2 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  De aktive stoffene klotianidin, tiametoksam og imidaklo-

prid ble oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF av 

15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler(2) ved 

kommisjonsdirektiv 2006/41/EF(3), 2007/6/EF(4) og 

2008/116/EF(5). 

2)  Ved kommisjonsdirektiv 2010/21/EU(6) ble vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF endret med hensyn til de særlige 

bestemmelsene om neonikotinoidene klotianidin, tiametok-

sam og imidakloprid. 

3)  Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF, anses å være godkjente i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009 og er oppført i del A i 

vedlegget til 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(7). 

4)  Våren 2012 ble det offentliggjort nye vitenskapelige 

opplysninger om neonikotinoiders subletale virkninger 

på bier. I samsvar med artikkel 21 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 anmodet Kommisjonen Den euro-

peiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter 

kalt «Myndigheten», om vitenskapelig og teknisk 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 139 av 25.5.2013,  

s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 187 av 8.7.2006, s. 24. 

(4) EUT L 43 av 15.2.2007, s. 13. 

(5) EUT L 337 av 16.12.2008, s. 86. 

(6) EUT L 65 av 13.3.2010, s. 27. 

(7) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

bistand med å vurdere disse nye opplysningene og 

revidere risikovurderingen av neonikotinoider når det 

gjelder deres virkning på bier. 

5)  Myndigheten framla 16. januar 2013 sine konklusjoner 

om risikovurderingen for bier når det gjelder 

klotianidin, tiametoksam og imidakloprid(8). 

6)  Myndigheten påviste at for visse vekster kan bruk av 

plantevernmidler som inneholder de aktive stoffene 

klotianidin, tiametoksam eller imidakloprid, medføre 

høy akutt risiko for bier. Myndigheten påviste særlig 

høye akutte risikoer for bier som følge av eksponering 

gjennom støv i tilknytning til flere vekster, som følge av 

konsum av restmengder i kontaminert pollen og nektar i 

tilknytning til visse vekster og som følge av eksponering 

gjennom guttasjonsvæske i tilknytning til mais. Videre 

kunne det for flere vekster ikke utelukkes uakseptable 

risikoer på grunn av akutte eller kroniske virkninger på 

bifolkenes overlevelse og utvikling. Dessuten påviste 

Myndigheten flere tilfeller av manglende opplysninger 

for hver av vekstene som er vurdert. Dette gjelder særlig 

risikoen på lang sikt for honningbier som følge av 

eksponering gjennom støv, restmengder i pollen og 

nektar og eksponering gjennom guttasjonsvæske. 

7)  På bakgrunn av ny vitenskapelig og teknisk kunnskap 

anså Kommisjonen at det er indikasjoner på at de god-

kjente bruksområdene for klotianidin, tiametoksam og 

imidakloprid ikke lenger oppfyller godkjenningskriteriene 

fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 med 

hensyn til deres virkning på bier, og at den høye risikoen 

for bier ikke kunne utelukkes med mindre ytterligere 

restriksjoner innføres. Fram til myndighetens vurdering 

av bruk på bladverk foreligger, anses det særlig at 

risikoen for bier ved behandling av bladverk ligner 

risikoen som er påvist av Myndigheten for frøbeising og 

jordbehandling, på grunn av systemisk translokasjon av 

de aktive stoffene klotianidin, tiametoksam og imidaklo-

prid gjennom planten. 

8)  Kommisjonen oppfordret melderne til å framlegge 

kommentarer.  

  

(8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees 

for the active substance clothianidin». EFSA Journal 2013; 

11(1):3066. [58 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3066. «Conclusion on 

the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the 

active substance imidacloprid». EFSA Journal 2013; 11(1):3068. 

[55 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013. «Conclusion on the peer review of 

the pesticide risk assessment for bees for the active substance 

thiamethoxam». EFSA Journal 2013; 11(1):3067. [68 s.] 

doi:10.2903/j.efsa.2013.3067. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

2019/EØS/35/107 
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9)  Myndighetens konklusjoner ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og sluttbehandlet 

15. mars 2013 i form av tilføyelser til de sammen-

fattende rapportene om klotianidin, tiametoksam og 

imidakloprid. 

10)  Kommisjonen har konkludert med at en høy risiko for 

bier ikke kan utelukkes med mindre ytterligere restrik-

sjoner innføres. 

11)  Det bekreftes at de aktive stoffene klotianidin, tiametok-

sam og imidakloprid skal anses å ha blitt godkjent i 

henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. For å gjøre 

eksponeringen av bier så lav som mulig bør imidlertid 

bruksområdene for disse aktive stoffene begrenses, 

særlige risikoreduserende tiltak bør fastsettes for å verne 

bier og bruk av plantevernmidler som inneholder nevnte 

aktive stoffer, bør begrenses til yrkesmessig bruk. Særlig 

bør det forbys å bruke plantevernmidler som inneholder 

klotianidin, tiametoksam eller imidakloprid til frøbeising 

og jordbehandling når det gjelder vekster som tiltrekker 

bier, og korn bortsett fra bruk i veksthus og på høstkorn. 

Behandling av bladverk med plantevernmidler som 

inneholder klotianidin, tiametoksam eller imidakloprid 

bør forbys når det gjelder vekster som tiltrekker bier, og 

korn bortsett fra bruk i veksthus og bruk etter blomstring. 

Vekster som høstes før blomstring anses ikke å tiltrekke 

bier. 

12)  Når det gjelder bruksområder for klotianidin, tiametok-

sam eller imidakloprid som kan godkjennes i henhold til 

denne forordning, bør det kreves ytterligere bekreftende 

opplysninger. 

13)  Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør 

derfor endres. 

14)  Risikoer som beisede frø kan utgjøre for bier, er blitt 

påvist særlig som følge av eksponering gjennom støv i 

tilknytning til flere vekster, som følge av konsum av 

restmengder i kontaminert pollen og nektar i tilknytning 

til visse vekster og som følge av eksponering gjennom 

guttasjonsvæske i tilknytning til mais. Idet det tas 

hensyn til disse risikoene knyttet til bruk av beisede frø, 

bør bruk og omsetning av frø som er beiset med 

plantevernmidler som inneholder klotianidin, tiametok-

sam eller imidakloprid, forbys når det gjelder frø av 

vekster som tiltrekker bier, og såkorn bortsett fra 

høstkorn og frø som brukes i veksthus. 

15)  Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle god-

kjenninger av plantevernmidler som inneholder 

klotianidin, tiametoksam eller imidakloprid. 

16)  Eventuelle overgangsperioder som medlemsstater 

innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder 

klotianidin, tiametoksam eller imidakloprid, bør utløpe 

senest 30. november 2013. Innen to år etter at denne 

forordning er trådt i kraft, vil Kommisjonen uten unødig 

opphold innlede en gjennomgåelse av de nye 

vitenskapelige opplysningene den har mottatt. 

17)  I henhold til artikkel 36 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 kan medlemsstater under visse 

omstendigheter innføre ytterligere risikoreduserende tiltak 

for eller restriksjoner på omsetning eller bruk av 

plantevernmidler som inneholder klotianidin, tiametok-

sam eller imidakloprid. Når det gjelder omsetning og bruk 

av frø som er beiset med plantevernmidler som 

inneholder klotianidin, tiametoksam eller imidakloprid, 

kan medlemsstatene i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 treffe nødtiltak i samsvar med artikkel 71 i 

nevnte forordning. 

18)  Forbudet mot omsetning av beisede frø bør først få 

anvendelse fra og med 1. desember 2013 for å sikre en 

tilstrekkelig overgangsperiode. Midlertidige nasjonale 

vernetiltak som allerede er truffet i henhold til artikkel 

71 i forordning (EF) nr. 1107/2009, kan opprettholdes 

fram til denne dato i samsvar med artikkel 71 nr. 3 i 

nevnte forordning. 

19)  Frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder 

klotianidin, tiametoksam eller imidakloprid, som er 

underlagt restriksjonene omhandlet i artikkel 1 i denne 

forordning, kan brukes i forsøk og undersøkelser til 

forsknings- og utviklingsformål i henhold til artikkel 54 

i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

20)  Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

har ikke avgitt uttalelse. En gjennomføringsrettsakt ble 

ansett som nødvendig, og lederen har framlagt utkast til 

gjennomføringsrettsakt for klageinstansen for videre 

drøfting. Klageinstansen har ikke avgitt uttalelse. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forbud mot omsetning av beisede frø 

Frø av vekster oppført i vedlegg II som er beiset med 

plantevernmidler som inneholder klotianidin, tiametoksam eller 

imidakloprid, skal ikke brukes eller bringes i omsetning, med 

unntak av frø som brukes i veksthus. 
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Artikkel 3 

Overgangstiltak 

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

eksisterende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder klotianidin, tiametoksam eller imidaklo-

prid som aktivt stoff, innen 30. september 2013. 

Artikkel 4 

Overgangsperiode 

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 30. november 2013. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft og får anvendelse fra dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions 

tidende. 

Artikkel 2 får imidlertid anvendelse fra 1. desember 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 24. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

1.  I rad 121 om klotianidin i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen 

«Særlige bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare yrkesmessig bruk som insektmiddel kan tillates. 

Bruk til frøbeising eller jordbehandling skal ikke tillates når det gjelder følgende kornslag, når disse sås i 

tidsrommet januar–juni: 

bygg, hirse, havre, ris, rug, sorghum, rughvete, hvete. 

Behandling av bladverk skal ikke tillates når det gjelder følgende kornslag: 

bygg, hirse, havre, ris, rug, sorghum, rughvete, hvete. 

Bruk til frøbeising, jordbehandling eller behandling av bladverk skal ikke tillates når det gjelder følgende 

kornslag, bortsett fra bruk i veksthus og behandling av bladverk etter blomstring: 

blålusern (Medicago sativa) 

mandler (Prunus amygdalus, P. communis, Amygdalus communis) 

anis (Pimpinella anisum), stjerneanis (Illicium verum), karve (Carum carvi), koriander (Coriandrum sativum), 

spisskummen (Cuminum cyminum), fennikel (Foeniculum vulgare), einebær (Juniperus communis) 

epler (Malus pumila, M. sylvestris, M. communis, Pyrus malus) 

aprikoser (Prunus armeniaca) 

avokadoer (Persea americana) 

bananer (Musa sapientum, M. cavendishii, M. nana) 

bønner (Phaseolus spp.) 

bjørnebær (Rubus fruticosus) 

blåbær (Vaccinium myrtillus), hageblåbær (V. corymbosum) 

bønnevikker (Vicia faba var. major, var. equina, var. Minor) 

bokhvete (Fagopyrum esculentum) 

johannesbrød (Ceratonia siliqua) 

ricinusfrø (Ricinus communis) 

kirsebær (Prunus avium) 

kastanjer (Castanea spp.) 

kikerter (Cicer arietinum) 

chilipepper (Capsicum frutescens, C. annuum), allehånde (Pimenta officinalis) 

kløver (Trifolium spp.) 

kaffe (Coffea spp. arabica, robusta, liberica) 

bomull (Gossypium spp.) 

vignabønner (Vigna unguiculata) 

stortranebær (Vaccinium macrocarpon), tranebær (Vaccinum oxycoccus) 

agurker (Cucumis sativus)  
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solbær (Ribes nigrum), rødrips og hvitrips (R. rubrum) 

dadler (Phoenix dactylifera) 

hyllebær (Sambucus nigra) 

stikkelsbær (Ribes uva-crispa) 

grapefrukt (C. paradisi) 

druer (Vitis vinifera) 

jordnøtter (Arachis hypogea) 

hasselnøtter (Corylus avellana) 

hamp (Cannabis sativa) 

rynkerose (Rosa rugosa) 

kiwifrukter (Actinidia chinensis) 

belgvekster: tiriltunge (Lotus corniculatus), buskkløver (Lespedeza spp.), kudzubønner (Pueraria lobata), 

sesbania (Sesbania spp.), esparsett (Onobrychis sativa), kløverhanehode (Hedysarum coronarium) 

sitroner og limetter: sitron (Citrus limon), lime (C. aurantiifolia), limett (C. limetta) 

linser (Lens esculenta, Ervum lens) 

linfrø (Linum usitatissimum) 

lupiner (Lupinus spp.) 

mais (Zea mays) 

melonfrø (Cucumis melo) 

sennepsfrø: hvitsennep (Brassica alba, B. hirta, Sinapis alba), svartsennep (Brassica nigra, Sinapis nigra) 

okra (Abelmoschus esculentus), gumbo (Hibiscus esculentus) 

oliven (Olea europaea) 

appelsiner: søtappelsin (Citrus sinensis), pomerans (C. aurantium) 

ferskener og nektariner (Prunus persica, Amygdalus persica, Persica laevis) 

pærer (Pyrus communis) 

erter: hageert (Pisum sativum), åkerert (P. arvense) 

peppermynte (Mentha spp.: M. piperita) 

daddelplomme (Diospyros kaki: D. virginiana) 

pistasienøtter (Pistacia vera) 

plommer og slåpetorn: reineclaude, mirabell, kreke (Prunus domestica), slåpetorn (P. spinosa) 

valmuefrø (Papaver somniferum) 

gresskar og mandelgresskar (Cucurbita spp.) 

pyretrum (Chrysanthemum cinerariifolium) 

kveder (Cydonia oblonga, C. vulgaris, C. japonica) 

rapsfrø (Brassica napus var. oleifera) 

bringebær (Rubus idaeus) 

saflorfrø (Carthamus tinctorius) 

serradella (Ornithopus sativus)  



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/993 

 

 

sesamfrø (Sesamum indicum) 

soyabønner (Glycine soja) 

krydder: laurbærblad (Laurus nobilis), dillfrø (Anethum graveolens), bukkehornkløverfrø (Trigonella 

foenumgraecum), safran (Crocus sativus), timian (Thymus vulgaris), kurkumin (Curcuma longa) 

jordbær (Fragaria spp.) 

solsikkefrø (Helianthus annuus) 

tangerin (Citrus tangerina), mandarin (Citrus reticulata), klementin (C. unshiu) 

neper og rybs (Brassica rapa var. rapifera og oleifera spp.) 

fôrvikker (Vicia sativa) 

skorsonerrot (Scorzonera hispanica) 

valnøtter (Jugland spp.: J. regia) 

vannmeloner (Citrullus vulgaris) 

prydplanter som blomstrer samme år som behandlingen skjer. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om klotianidin, særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. januar 2006, samt til 

konklusjonene i tilføyelsen til den sammenfattende rapporten om klotianidin, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. mars 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

— vern av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold, 

— risikoen for frøspisende fugler og pattedyr når stoffet brukes til frøbeising. 

Medlemsstatene skal sikre at 

— frøbeising bare skal skje i profesjonelle anlegg for frøbeising. Nevnte anlegg skal anvende de beste 

tilgjengelige teknikker for å sikre at det frigis så lite støv som mulig under bruk, lagring og transport, 

— det skal brukes hensiktsmessig utstyr til radsåing som sikrer grundig innarbeiding i jorden og minst mulig 

spill og utslipp av støv, 

— vilkårene for godkjenning om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak for å verne bier, 

— det ved behov innføres overvåkingsprogrammer av nødvendig omfang for å fastsette bienes faktiske 

eksponering for klotianidin i områder der store mengder bier trekker, eller som hyppig brukes av biavlere. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  risikoen for andre bestøvere enn honningbier, 

b)  risikoen for honningbier som henter mat fra nektar eller pollen i etterfølgende vekster, 

c)  det potensielle opptaket gjennom røttene til blomstrende ugress,  
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d)  risikoen for honningbier som henter mat fra honningdugg fra insekter, 

e)  den potensielle eksponeringen via guttasjon og den akutte og langsiktige risikoen for bifolkenes overlevelse 

og utvikling samt risikoen for biyngel som følge av slik eksponering, 

f)  den potensielle eksponeringen for avdrift av støv etter radsåing og den akutte og langsiktige risikoen for 

bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for biyngel som følge av slik eksponering, 

g)  den akutte og langsiktige risikoen for bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for honningbiyngel 

som følge av inntak av kontaminert nektar og pollen. 

Melderen skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen  

31. desember 2014.» 

2.  I rad 140 om tiametoksam i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen 

«Særlige bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare yrkesmessig bruk som insektmiddel kan tillates. 

Bruk til frøbeising eller jordbehandling skal ikke tillates når det gjelder følgende kornslag, når disse sås i 

tidsrommet januar–juni: 

bygg, hirse, havre, ris, rug, sorghum, rughvete, hvete. 

Behandling av bladverk skal ikke tillates når det gjelder følgende kornslag: 

bygg, hirse, havre, ris, rug, sorghum, rughvete, hvete. 

Bruk til frøbeising, jordbehandling eller behandling av bladverk skal ikke tillates når det gjelder følgende 

kornslag, bortsett fra bruk i veksthus og behandling av bladverk etter blomstring: 

blålusern (Medicago sativa) 

mandler (Prunus amygdalus, P. communis, Amygdalus communis) 

anis (Pimpinella anisum), stjerneanis (Illicium verum), karve (Carum carvi), koriander (Coriandrum sativum), 

spisskummen (Cuminum cyminum), fennikel (Foeniculum vulgare), einebær (Juniperus communis) 

epler (Malus pumila, M. sylvestris, M. communis, Pyrus malus) 

aprikoser (Prunus armeniaca) 

avokadoer (Persea americana) 

bananer (Musa sapientum, M. cavendishii, M. nana) 

bønner (Phaseolus spp.) 

bjørnebær (Rubus fruticosus) 

blåbær (Vaccinium myrtillus), hageblåbær (V. corymbosum) 

bønnevikker (Vicia faba var. major, var. equina, var. Minor) 

bokhvete (Fagopyrum esculentum) 

johannesbrød (Ceratonia siliqua) 

ricinusfrø (Ricinus communis) 

kirsebær (Prunus avium) 

kastanjer (Castanea spp.) 

kikerter (Cicer arietinum)  
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chilipepper (Capsicum frutescens, C. annuum), allehånde (Pimenta officinalis) 

kløver (Trifolium spp.) 

kaffe (Coffea spp. arabica, robusta, liberica) 

bomull (Gossypium spp.) 

vignabønner (Vigna unguiculata) 

stortranebær (Vaccinium macrocarpon), tranebær (Vaccinum oxycoccus) 

agurker (Cucumis sativus) 

solbær (Ribes nigrum), rødrips og hvitrips (R. rubrum) 

dadler (Phoenix dactylifera) 

hyllebær (Sambucus nigra) 

stikkelsbær (Ribes uva-crispa) 

grapefrukt (C. paradisi) 

druer (Vitis vinifera) 

jordnøtter (Arachis hypogea) 

hasselnøtter (Corylus avellana) 

hamp (Cannabis sativa) 

rynkerose (Rosa rugosa) 

kiwifrukter (Actinidia chinensis) 

belgvekster: tiriltunge (Lotus corniculatus), buskkløver (Lespedeza spp.), kudzubønner (Pueraria lobata), 

sesbania (Sesbania spp.), esparsett (Onobrychis sativa), kløverhanehode (Hedysarum coronarium) 

sitroner og limetter: sitron (Citrus limon), lime (C. aurantiifolia), limett (C. limetta) 

linser (Lens esculenta, Ervum lens) 

linfrø (Linum usitatissimum) 

lupiner (Lupinus spp.) 

mais (Zea mays) 

melonfrø (Cucumis melo) 

sennepsfrø: hvitsennep (Brassica alba, B. hirta, Sinapis alba), svartsennep (Brassica nigra, Sinapis nigra) 

okra (Abelmoschus esculentus), gumbo (Hibiscus esculentus) 

oliven (Olea europaea) 

appelsiner: søtappelsin (Citrus sinensis), pomerans (C. aurantium) 

ferskener og nektariner (Prunus persica, Amygdalus persica, Persica laevis) 

pærer (Pyrus communis) 

erter: hageert (Pisum sativum), åkerert (P. arvense) 

peppermynte (Mentha spp.: M. piperita) 

daddelplomme (Diospyros kaki: D. virginiana) 

pistasienøtter (Pistacia vera) 

plommer og slåpetorn: reineclaude, mirabell, kreke (Prunus domestica), slåpetorn (P. spinosa) 

valmuefrø (Papaver somniferum)  
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gresskar og mandelgresskar (Cucurbita spp.) 

pyretrum (Chrysanthemum cinerariifolium) 

kveder (Cydonia oblonga, C. vulgaris, C. japonica) 

rapsfrø (Brassica napus var. oleifera) 

bringebær (Rubus idaeus) 

saflorfrø (Carthamus tinctorius) 

serradella (Ornithopus sativus) 

sesamfrø (Sesamum indicum) 

soyabønner (Glycine soja) 

krydder: laurbærblad (Laurus nobilis), dillfrø (Anethum graveolens), bukkehornkløverfrø (Trigonella 

foenumgraecum), safran (Crocus sativus), timian (Thymus vulgaris), kurkumin (Curcuma longa) 

jordbær (Fragaria spp.) 

solsikkefrø (Helianthus annuus) 

tangerin (Citrus tangerina), mandarin (Citrus reticulata), klementin (C. unshiu) 

neper og rybs (Brassica rapa var. rapifera og oleifera spp.) 

fôrvikker (Vicia sativa) 

skorsonerrot (Scorzonera hispanica) 

valnøtter (Jugland spp.: J. regia) 

vannmeloner (Citrullus vulgaris) 

prydplanter som blomstrer samme år som behandlingen skjer. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om tiametoksam, særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. juli 2006, samt til 

konklusjonene i tilføyelsen til den sammenfattende rapporten om tiametoksam, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. mars 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

— potensialet for forurensning av grunnvannet, særlig av det aktive stoffet og dets metabolitter NOA 459602, 

SYN 501406 og CGA 322704, når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jordbunns- og/eller 

klimaforhold, 

— vern av vannorganismer, 

— risikoen på lang sikt for små planteetende dyr dersom stoffet brukes til frøbeising. 

Medlemsstatene skal sikre at 

— frøbeising bare skal skje i profesjonelle anlegg for frøbeising. Nevnte anlegg skal anvende de beste 

tilgjengelige teknikker for å sikre at det frigis så lite støv som mulig under bruk, lagring og transport, 

— det skal brukes hensiktsmessig utstyr til radsåing som sikrer grundig innarbeiding i jorden og minst mulig 

spill og utslipp av støv, 

— vilkårene for godkjenning om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak for å verne bier, 

— det ved behov innføres overvåkingsprogrammer av nødvendig omfang for å fastsette bienes faktiske 

eksponering for tiametoksam i områder der store mengder bier trekker, eller som hyppig brukes av biavlere.  
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Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  risikoen for andre bestøvere enn honningbier, 

b)  risikoen for honningbier som henter mat fra nektar eller pollen i etterfølgende vekster, 

c)  det potensielle opptaket gjennom røttene til blomstrende ugress, 

d)  risikoen for honningbier som henter mat fra honningdugg fra insekter, 

e)  den potensielle eksponeringen via guttasjon og den akutte og langsiktige risikoen for bifolkenes overlevelse 

og utvikling samt risikoen for biyngel som følge av slik eksponering, 

f)  den potensielle eksponeringen for avdrift av støv etter radsåing og den akutte og langsiktige risikoen for 

bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for biyngel som følge av slik eksponering, 

g)  den akutte og langsiktige risikoen for bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for honningbiyngel 

som følge av inntak av kontaminert nektar og pollen. 

Melderen skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen  

31. desember 2014.» 

3.  I rad 216 om imidakloprid i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen 

«Særlige bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare yrkesmessig bruk som insektmiddel kan tillates. 

Bruk til frøbeising eller jordbehandling skal ikke tillates når det gjelder følgende kornslag, når disse sås i 

tidsrommet januar–juni: 

bygg, hirse, havre, ris, rug, sorghum, rughvete, hvete. 

Behandling av bladverk skal ikke tillates når det gjelder følgende kornslag: 

bygg, hirse, havre, ris, rug, sorghum, rughvete, hvete. 

Bruk til frøbeising, jordbehandling eller behandling av bladverk skal ikke tillates når det gjelder følgende 

kornslag, bortsett fra bruk i veksthus og behandling av bladverk etter blomstring: 

blålusern (Medicago sativa) 

mandler (Prunus amygdalus, P. communis, Amygdalus communis) 

anis (Pimpinella anisum), stjerneanis (Illicium verum), karve (Carum carvi), koriander (Coriandrum sativum), 

spisskummen (Cuminum cyminum), fennikel (Foeniculum vulgare), einebær (Juniperus communis) 

epler (Malus pumila, M. sylvestris, M. communis, Pyrus malus) 

aprikoser (Prunus armeniaca) 

avokadoer (Persea americana) 

bananer (Musa sapientum, M. cavendishii, M. nana) 

bønner (Phaseolus spp.) 

bjørnebær (Rubus fruticosus) 

blåbær (Vaccinium myrtillus), hageblåbær (V. corymbosum) 

bønnevikker (Vicia faba var. major, var. equina, var. Minor) 

bokhvete (Fagopyrum esculentum) 

johannesbrød (Ceratonia siliqua)  
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ricinusfrø (Ricinus communis) 

kirsebær (Prunus avium) 

kastanjer (Castanea spp.) 

kikerter (Cicer arietinum) 

chilipepper (Capsicum frutescens, C. annuum), allehånde (Pimenta officinalis) 

kløver (Trifolium spp.) 

kaffe (Coffea spp. arabica, robusta, liberica) 

bomull (Gossypium spp.) 

vignabønner (Vigna unguiculata) 

stortranebær (Vaccinium macrocarpon), tranebær (Vaccinum oxycoccus) 

agurker (Cucumis sativus) 

solbær (Ribes nigrum), rødrips og hvitrips (R. rubrum) 

dadler (Phoenix dactylifera) 

hyllebær (Sambucus nigra) 

stikkelsbær (Ribes uva-crispa) 

grapefrukt (C. paradisi) 

druer (Vitis vinifera) 

jordnøtter (Arachis hypogea) 

hasselnøtter (Corylus avellana) 

hamp (Cannabis sativa) 

rynkerose (Rosa rugosa) 

kiwifrukter (Actinidia chinensis) 

belgvekster: tiriltunge (Lotus corniculatus), buskkløver (Lespedeza spp.), kudzubønner (Pueraria lobata), 

sesbania (Sesbania spp.), esparsett (Onobrychis sativa), kløverhanehode (Hedysarum coronarium) 

sitroner og limetter: sitron (Citrus limon), lime (C. aurantiifolia), limett (C. limetta) 

linser (Lens esculenta, Ervum lens) 

linfrø (Linum usitatissimum) 

lupiner (Lupinus spp.) 

mais (Zea mays) 

melonfrø (Cucumis melo) 

sennepsfrø: hvitsennep (Brassica alba, B. hirta, Sinapis alba), svartsennep (Brassica nigra, Sinapis nigra) 

okra (Abelmoschus esculentus), gumbo (Hibiscus esculentus) 

oliven (Olea europaea) 

appelsiner: søtappelsin (Citrus sinensis), pomerans (C. aurantium) 

ferskener og nektariner (Prunus persica, Amygdalus persica, Persica laevis) 

pærer (Pyrus communis) 

erter: hageert (Pisum sativum), åkerert (P. arvense) 

peppermynte (Mentha spp.: M. piperita)  
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daddelplomme (Diospyros kaki: D. virginiana) 

pistasienøtter (Pistacia vera) 

plommer og slåpetorn: reineclaude, mirabell, kreke (Prunus domestica), slåpetorn (P. spinosa) 

valmuefrø (Papaver somniferum) 

gresskar og mandelgresskar (Cucurbita spp.) 

pyretrum (Chrysanthemum cinerariifolium) 

kveder (Cydonia oblonga, C. vulgaris, C. japonica) 

rapsfrø (Brassica napus var. oleifera) 

bringebær (Rubus idaeus) 

saflorfrø (Carthamus tinctorius) 

serradella (Ornithopus sativus) 

sesamfrø (Sesamum indicum) 

soyabønner (Glycine soja) 

krydder: laurbærblad (Laurus nobilis), dillfrø (Anethum graveolens), bukkehornkløverfrø (Trigonella 

foenumgraecum), safran (Crocus sativus), timian (Thymus vulgaris), kurkumin (Curcuma longa) 

jordbær (Fragaria spp.) 

solsikkefrø (Helianthus annuus) 

tangerin (Citrus tangerina), mandarin (Citrus reticulata), klementin (C. unshiu) 

neper og rybs (Brassica rapa var. rapifera og oleifera spp.) 

fôrvikker (Vicia sativa) 

skorsonerrot (Scorzonera hispanica) 

valnøtter (Jugland spp.: J. regia) 

vannmeloner (Citrullus vulgaris) 

prydplanter som blomstrer samme år som behandlingen skjer. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder imidakloprid, skal de 

rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at 

alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om imidakloprid, særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. september 2008, samt 

til konklusjonene i tilføyelsen til den sammenfattende rapporten om imidakloprid, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. mars 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

— vern av brukere og arbeidstakere, og sørge for at bruksvilkårene inneholder retningslinjer for bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— virkningen på vannorganismer, leddyr utenfor målgruppen, meitemarker og andre makroorganismer i jorden, 

og sørge for at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak. 

Medlemsstatene skal sikre at 

— frøbeising bare skal skje i profesjonelle anlegg for frøbeising. Nevnte anlegg skal anvende de beste 

tilgjengelige teknikker for å sikre at det frigis så lite støv som mulig under bruk, lagring og transport, 



Nr. 35/1000 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

 

— det skal brukes hensiktsmessig utstyr til radsåing som sikrer grundig innarbeiding i jorden og minst mulig 

spill og utslipp av støv, 

— vilkårene for godkjenning om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak for å verne bier, 

— det ved behov innføres overvåkingsprogrammer av nødvendig omfang for å fastsette bienes faktiske 

eksponering for imidakloprid i områder der store mengder bier trekker, eller som hyppig brukes av biavlere. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  risikoen for andre bestøvere enn honningbier, 

b)  risikoen for honningbier som henter mat fra nektar eller pollen i etterfølgende vekster, 

c)  det potensielle opptaket gjennom røttene til blomstrende ugress, 

d)  risikoen for honningbier som henter mat fra honningdugg fra insekter, 

e)  den potensielle eksponeringen via guttasjon og den akutte og langsiktige risikoen for bifolkenes overlevelse 

og utvikling samt risikoen for biyngel som følge av slik eksponering, 

f)  den potensielle eksponeringen for avdrift av støv etter radsåing og den akutte og langsiktige risikoen for 

bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for biyngel som følge av slik eksponering, 

g)  den akutte og langsiktige risikoen for bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for honningbiyngel 

som følge av inntak av kontaminert nektar og pollen. 

Melderen skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen  

31. desember 2014.» 

 ______  
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VEDLEGG II 

Liste over frø som omhandlet i artikkel 2 

Bruk og omsetning av følgende frø er forbudt dersom de er beiset med plantevernmidler som inneholder klotianidin, 

tiametoksam eller imidakloprid: 

bygg, hirse, havre, ris, rug, sorghum, rughvete og hvete, når disse kornslagene skal sås i tidsrommet januar–juni. 

blålusern (Medicago sativa) 

anis (Pimpinella anisum), stjerneanis (Illicium verum), karve (Carum carvi), koriander (Coriandrum sativum), 

spisskummen (Cuminum cyminum), fennikel (Foeniculum vulgare), einebær (Juniperus communis) 

bønner (Phaseolus spp.) 

bønnevikker (Vicia faba var. major, var. equina, var. minor) 

bokhvete (Fagopyrum esculentum) 

ricinusfrø (Ricinus communis) 

kikerter (Cicer arietinum) 

chilipepper (Capsicum frutescens, C. annuum), allehånde (Pimenta officinalis) 

kløver (Trifolium spp.) kaffe (Coffea spp. arabica, robusta, liberica) 

bomull (Gossypium spp.) 

vignabønner (Vigna unguiculata) 

agurker (Cucumis sativus) 

jordnøtter (Arachis hypogaea) 

hamp (Cannabis sativa) 

belgvekster: tiriltunge (Lotus corniculatus), buskkløver (Lespedeza spp.), kudzubønner (Pueraria lobata), sesbania 

(Sesbania spp.), esparsett (Onobrychis sativa), kløverhanehode (Hedysarum coronarium) 

linser (Lens esculenta, Ervum lens) 

linfrø (Linum usitatissimum) 

lupiner (Lupinus spp.) 

mais (Zea mays) 

melonfrø (Cucumis melo) 

sennepsfrø: hvitsennep (Brassica alba, B. hirta, Sinapis alba), svartsennep (Brassica nigra, Sinapis nigra) 

okra (Abelmoschus esculentus), gumbo (Hibiscus esculentus) 

erter: hageert (Pisum sativum), åkerert (P. arvense) 

peppermynte (Mentha spp.: M. piperita) 

valmuefrø (Papaver somniferum) 

gresskar og mandelgresskar (Cucurbita spp.) 

pyretrum (Chrysanthemum cinerariifolium) 

rapsfrø (Brassica napus var. oleifera) 

saflorfrø (Carthamus tinctorius) 

sesamfrø (Sesamum indicum) 

soyabønner (Glycine soja) 

krydder: laurbærblad (Laurus nobilis), dillfrø (Anethum graveolens), bukkehornkløverfrø (Trigonella foenumgraecum), 

safran (Crocus sativus), timian (Thymus vulgaris), kurkumin (Curcuma longa) 
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jordbær (Fragaria spp.) 

solsikkefrø (Helianthus annuus) 

neper og rybs (Brassica rapa var. rapifera og oleifera spp.) 

fôrvikker (Vicia sativa) 

vannmeloner (Citrullus vulgaris) 

prydplanter som blomstrer samme år som behandlingen skjer. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 532/2013 

av 10. juni 2013 

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

aktive stoffet karbondioksid(*) 

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 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet karbondioksid ble oppført i vedlegg I 

til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2008/127/EF(3) etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 

24b i kommisjonsforordning (EF) nr. 2229/2004 av 

3. desember 2004 om fastsettelse av ytterligere nærmere 

regler for gjennomføringen av fjerde trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF(4). Etter at direktiv 91/414/EØF ble 

erstattet med forordning (EF) nr. 1107/2009, anses dette 

stoffet å ha blitt godkjent i henhold til nevnte forordning 

og er oppført i del A i vedlegget til 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(5). 

2) I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF)  

nr. 2229/2004 framla Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 

den 18. desember 2012 sitt synspunkt for Kommisjonen 

på utkastet til sammenfattende rapport om karbondi-

oksid(6). Myndigheten har underrettet melderen om sitt 

synspunkt på karbondioksid. Kommisjonen oppfordret 

melderen til å framlegge kommentarer til utkastet til 

sammenfattende rapport om karbondioksid. Utkastet til 

sammenfattende rapport og Myndighetens synspunkt 

ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 11.6.2013, s. 6, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89. 

(4) EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13. 

(5) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance carbon dioxide». EFSA Journal 2013; 11(1):3053. 

[46 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3053. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

dyrehelsen, og utkastet til sammenfattende rapport ble 

sluttbehandlet 17. mai 2013 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapport om karbondioksid. 

3) Det bekreftes at det aktive stoffet karbondioksid skal 

anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

4) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling er det nødvendig å endre 

vilkårene for godkjenning av karbondioksid når det 

gjelder største tillatte mengder av følgende relevante 

urenheter: fosfan, benzen, karbonmonoksid, metanol, 

hydrogencyanid. 

5) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/ 

2011 bør derfor endres. 

6) Det bør gis en rimelig frist før denne forordning får 

anvendelse, slik at medlemsstatene, melderen og 

innehaverne av godkjenninger for plantevernmidler som 

inneholder karbondioksid, kan oppfylle kravene som 

følger av endringen av godkjenningsvilkårene. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/ 

2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. november 2013. 

2019/EØS/35/108 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal rad 225 om det aktive stoffet karbondioksid lyde: 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnummer IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato 
Utløpsdato for 

godkjenning 
Særlige bestemmelser 

«225 karbondioksid 

CAS-nr.: 124-38-9 

CIPAC-nr.: 844 

karbondioksid ≥ 99,9 % 

Relevante urenheter: 

fosfan høyst 0,3 ppm v/v 

benzen høyst 0,02 ppm v/v 

karbonmonoksid høyst 10 ppm v/v 

metanol høyst 10 ppm v/v 

hydrogencyanid høyst 0,5 ppm v/v 

1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk til utgassing kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt 

i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

karbondioksid (SANCO/2987/2008), særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 17. mai 2013. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 781/2013 

av 14. august 2013 

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

aktive stoffet fipronil samt om forbud mot bruk og salg av frø som er beiset med plantevernmidler som 

inneholder dette aktive stoffet(*) 

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 første alternativ, artikkel 

49 nr. 2 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet fipronil ble oppført i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning 

av plantevernmidler(2) ved kommisjonsdirektiv 2007/ 

52/EF(3). 

2) Ved kommisjonsdirektiv 2010/21/EU(4) ble vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF endret med hensyn til de særlige 

bestemmelsene om fipronil. 

3) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF, anses å være godkjente i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009 og er oppført i del A i 

vedlegget til 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(5). 

4) På bakgrunn av nye opplysninger fra Italia om risikoene 

for honningbier som følge av beisede frø behandlet med 

plantevernmidler som inneholder fipronil, besluttet 

Kommisjonen å foreta en ny vurdering av godkjenningen 

av nevnte aktive stoff. I samsvar med artikkel 21 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 anmodet Kommisjonen 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

heretter kalt «Myndigheten», om vitenskapelig og teknisk 

bistand med å vurdere disse nye opplysningene og 

revidere risikovurderingen av fipronil når det gjelder dets 

virkning på bier. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 219 av 15.8.2013,  

s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 214 av 17.8.2007, s. 3. 

(4) EUT L 65 av 13.3.2010, s. 27. 

(5) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

5) Myndigheten framla 27. mai 2013 sin konklusjon om 

risikovurderingen av fipronil når det gjelder bier(6). 

6) Myndigheten påviste høye akutte risikoer for bier ved 

bruk av plantevernmidler som inneholder det aktive 

stoffet fipronil, til frøbeising av mais. Myndigheten 

påviste særlig høye akutte risikoer for bier som følge av 

støv. Videre kunne det for flere vekster ikke utelukkes 

uakseptable risikoer på grunn av akutte eller kroniske 

virkninger på bifolkenes overlevelse og utvikling. 

Myndigheten påviste dessuten at det manglet opplys-

ninger om hvert av bruksområdene som er vurdert, 

særlig når det gjelder risikoen på lang sikt for honning-

bier som følge av eksponering gjennom støv, mulig 

eksponering for restmengder i pollen og nektar, mulig 

eksponering for guttasjonsvæske og eksponering for 

restmengder i etterfølgende vekster, ugress og jord. 

7) På bakgrunn av ny vitenskapelig og teknisk kunnskap 

anså Kommisjonen at det er indikasjoner på at visse 

godkjente bruksområder for fipronil ikke oppfyller 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til virkning på bier, og 

at den høye risikoen for bier ikke kunne utelukkes med 

mindre ytterligere restriksjoner innføres. 

8) Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge 

kommentarer. 

9) Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og sluttbehandlet 

16. juli 2013 i form av en tilføyelse til den sammen-

fattende rapporten om fipronil. 

10) Kommisjonen har konkludert med at en høy risiko for 

bier ikke kan utelukkes med mindre ytterligere 

restriksjoner innføres. 

11) Det bekreftes at det aktive stoffet fipronil anses å ha 

blitt godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/ 

2009. For å gjøre eksponeringen av bier så lav som 

  

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees 

for the active substance fipronil». EFSA Journal 2013; 11(5):3158. 

[51 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3158. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

2019/EØS/35/109 
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mulig er det imidlertid hensiktsmessig å begrense bruken 

av plantevernmidler som inneholder fipronil, og å 

fastsette særlige risikoreduserende tiltak for å verne bier. 

Særlig bør bruken av plantevernmidler som inneholder 

fipronil, begrenses til beising av frø som skal sås i 

veksthus og beising av frø av purre, løk, sjalottløk og kål 

som skal sås på jorder og høstes før blomstring. Vekster 

som høstes før blomstring anses ikke å tiltrekke bier. 

12) Når det gjelder bruksområder for fipronil som kan god-

kjennes i henhold til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, bør det kreves ytterligere bekreftende 

opplysninger. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør der-

for endres. 

14) Risikoer som beisede frø kan utgjøre for bier, er blitt 

påvist særlig som følge av eksponering gjennom støv 

ved bruk på mais. Idet det tas hensyn til risikoene 

knyttet til bruk av beisede frø, bør bruk og omsetning av 

frø beiset med plantevernmidler som inneholder 

fipronil, forbys bortsett fra når det gjelder frø som sås i 

veksthus og behandling av frø av purre, løk, sjalottløk 

og kål som sås på jorder og høstes før blomstring. Inntil 

de manglende opplysningene om bruk av beisede 

solsikkefrø er blitt framlagt, bør lignende tiltak som for 

mais få anvendelse. 

15) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjennin-

ger av plantevernmidler som inneholder fipronil. 

16) Eventuelle overgangsperioder som medlemsstater inn-

vilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder 

fipronil, bør utløpe senest 28. februar 2014. Forbudet 

mot omsetning av beisede frø bør derfor få anvendelse 

fra og med 1. mars 2014 for å sikre en over-

gangsperiode. 

17) Innen to år etter at denne forordning er trådt i kraft, vil 

Kommisjonen innlede en gjennomgåelse av de nye 

vitenskapelige opplysningene den har mottatt, herunder 

nye undersøkelser og opplysninger fra søkerne om nye 

preparater. 

18) I henhold til artikkel 36 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 kan medlemsstater under visse 

omstendigheter innføre ytterligere risikoreduserende tiltak 

eller restriksjoner på omsetning eller bruk av plantevern-

midler som inneholder fipronil. Når det gjelder omsetning 

og bruk av frø beiset med plantevernmidler som 

inneholder fipronil, kan medlemsstatene i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009 treffe nødtiltak i samsvar 

med artikkel 71 i nevnte forordning. 

19) Frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder 

fipronil, som er underlagt restriksjonene omhandlet i 

artikkel 1 i denne forordning, kan brukes i forsøk og 

undersøkelser til forsknings- og utviklingsformål i 

henhold til artikkel 54 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

20) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

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 

Forbud mot omsetning av beisede frø 

Frø av vekster som er beiset med plantevernmidler som 

inneholder fipronil, skal ikke brukes eller bringes i omsetning, 

med unntak av frø som skal sås i veksthus og frø av purre, løk, 

sjalottløk og kål som skal sås på jorder og høstes før 

blomstring. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/ 

2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder fipronil som 

aktivt stoff, innen 31. desember 2013. 

Artikkel 4 

Overgangsperiode 

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 28. februar 2014. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft og får anvendelse fra dagen etter 

at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 2 får imidlertid anvendelse fra 1. mars 2014. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

Endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I rad 157 om fipronil i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som insektmiddel til frøbeising kan tillates. Skal bare godkjennes for bruk på frø som skal sås i veksthus 

og frø av purre, løk, sjalottløk og kål som skal sås på jorder og høstes før blomstring. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om fipronil, særlig tillegg I og II til denne, 

som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. mars 2007, samt til 

konklusjonene i tilføyelsen til den sammenfattende rapporten om fipronil, som sluttbehandlet av Den faste komité 

for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 16. juli 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

a)  emballasjen på markedsførte produkter for å unngå produksjon av potensielt skadelige fotokjemiske 

nedbrytingsproduker, 

b)  potensialet for forurensning av grunnvannet, særlig fra metabolitter som er mer persistente enn den opp-

rinnelige forbindelsen, når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jordbunns- og/eller 

klimaforhold, 

c)  vern av frøspisende fugler og pattedyr, vannorganismer, leddyr utenfor målgruppen og honningbier. 

Medlemsstatene skal også sikre at 

a)  frøbeising bare skjer i profesjonelle anlegg for frøbeising, og at nevnte anlegg anvender de beste tilgjengelige 

teknikker for å sikre at det frigis så lite støv som mulig under bruk, lagring og transport, 

b)  det brukes hensiktsmessig utstyr til radsåing som sikrer grundig innarbeiding i jorden og minst mulig spill og 

utslipp av støv, 

c)  etiketten for beisede frø inneholder en angivelse om at frøene er beiset med fipronil, og angir de risikoredu-

serende tiltak i henhold til godkjenningen, 

d)  det ved behov innføres overvåkingsprogrammer av nødvendig omfang for å fastsette bienes faktiske 

eksponering for fipronil i områder der store mengder bier trekker, eller som hyppig brukes av biavlere. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  risikoen for andre bestøvere enn honningbier, 

b)  den akutte og langsiktige risikoen for bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for biyngel som følge 

av plante- og jordmetabolitter, bortsett fra metabolittene dannet ved fotolyse i jord, 

c)  den potensielle eksponeringen for avdrift av støv under radsåing og den akutte og langsiktige risikoen for 

bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for honningbiyngel i situasjoner der bier henter mat fra 

vegetasjon som er eksponert for avdrift av støv, 

d)  den akutte og langsiktige risikoen for bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for biyngel som følge 

av henting av mat fra honningdugg fra insekter, 

e)  den potensielle eksponeringen for guttasjonsvæske og den akutte og langsiktige risikoen for bifolkenes 

overlevelse og utvikling samt risikoen for biyngel, 

f)  den potensielle eksponeringen for restmengder i nektar og pollen, honningdugg og guttasjonsvæske fra 

etterfølgende vekster eller ugress på jordet, herunder persistente jordmetabolitter (RPA 200766, MB 46136 og 

MB 45950). 

Melderen skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen  

30. mars 2015.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 790/2013 

av 19. august 2013 

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

godkjenning av det aktive stoffet eddiksyre(*) 

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 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet eddiksyre ble oppført i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2008/127/EF(3) etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 

24b i kommisjonsforordning (EF) nr. 2229/2004(4). 

Etter at direktiv 91/414/EØF ble erstattet med forord-

ning (EF) nr. 1107/2009, anses dette stoffet å ha blitt 

godkjent i henhold til nevnte forordning og er oppført i 

del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(5). 

2) I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF)  

nr. 2229/2004 framla Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 

den 18. desember 2012 sitt synspunkt for Kommisjonen 

på utkastet til sammenfattende rapport om eddiksyre(6). 

Myndigheten har underrettet melderen om sitt 

synspunkt på eddiksyre. Kommisjonen oppfordret 

melderen til å framlegge kommentarer til utkastet til 

sammenfattende rapport om eddiksyre. Utkastet til 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 222 av 20.8.2013, s. 6, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

(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/EEC med henblikk på oppføring av 

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

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2229/2004 av 3. desember 2004 

om fastsettelse av ytterligere nærmere regler for gjennomføringen 

av fjerde trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance acetic acid», EFSA Journal 2013; 11(1):3060.  

[57 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3060. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

sammenfattende rapport og Myndighetens synspunkt ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og 

sluttbehandlet 16. juli 2013 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapport om eddiksyre. 

3) Det bekreftes at det aktive stoffet eddiksyre skal anses å 

ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF)  

nr. 1107/2009. 

4) I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling er det nødvendig å endre 

vilkårene for godkjenning. Særlig bør det kreves 

ytterligere bekreftende opplysninger. 

5) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/ 

2011 bør derfor endres. 

6) Det bør gis en rimelig frist før denne forordning får 

anvendelse, slik at medlemsstatene, melderen og 

innehaverne av godkjenninger for plantevernmidler som 

inneholder eddiksyre, kan oppfylle kravene som følger 

av endringen av godkjenningsvilkårene. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/ 

2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2014. 

2019/EØS/35/110 



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1011 

 

 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 19. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal rad 218 om det aktive stoffet eddiksyre lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato 

Utløpsdato for 

godkjenning 
Særlige bestemmelser 

«218 Eddiksyre 

CAS-nr. 64-19-7 

CIPAC-nr. 838 

eddiksyre ≥ 980 g/kg 1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om eddiksyre (SANCO/2602/2008), særlig tillegg I 

og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen 16. juli 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot vern av brukere, vern av grunnvannet og vern av vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

– den akutte og langsiktige risikoen for fugler og pattedyr, 

– risikoen for honningbier, 

– risikoen for leddyr utenfor målgruppen. 

Melderen skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten innen 31. desember 2015.» 

 



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1013 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 798/2013 

av 21. august 2013 

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

godkjenning av det aktive stoffet pyretriner(*) 

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 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet pyretriner ble oppført i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2008/127/EF(3) etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 

24b i kommisjonsforordning (EF) nr. 2229/2004 av 

3. desember 2004 om fastsettelse av ytterligere nærmere 

regler for gjennomføringen av fjerde trinn i arbeids-

programmet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF(4). Etter at direktiv 91/414/EØF ble 

erstattet med forordning (EF) nr. 1107/2009, anses dette 

stoffet å ha blitt godkjent i henhold til nevnte forordning 

og er oppført i del A i vedlegget til 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(5). 

2) I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF) nr. 2229/ 

2004 framla Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», den  

12. desember 2012 sitt synspunkt for Kommisjonen på 

utkastet til sammenfattende rapport om pyretriner(6). 

Myndigheten har underrettet melderen om sitt 

synspunkt på pyretriner. Kommisjonen oppfordret 

melderen til å framlegge kommentarer til utkastet til 

sammenfattende rapport om pyretriner. Utkastet til 

sammenfattende rapport og Myndighetens synspunkt 

ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 224 av 22.8.2013, s. 9, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89. 

(4) EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13. 

(5) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance pyrethrins». EFSA Journal 2013; 11(1):3032.  

[76 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3032. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen og sluttbehandlet 16. juli 2013 i form av 

Kommisjonens sammenfattende rapport om pyretriner. 

3) Det bekreftes at det aktive stoffet pyretriner skal anses å 

ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF)  

nr. 1107/2009. 

4) I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling er det nødvendig å endre 

vilkårene for godkjenning av pyretriner. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

5) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/ 

2011 bør derfor endres. 

6) Det bør gis en rimelig frist før denne forordning får 

anvendelse, slik at medlemsstatene, melderne og 

innehaverne av godkjenninger for plantevernmidler som 

inneholder pyretriner, kan oppfylle kravene som følger 

av endringen av godkjenningsvilkårene. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/ 

2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2014. 

2019/EØS/35/111 



Nr. 35/1014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel 21. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal rad 246 om det aktive stoffet pyretriner lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato 

Utløpsdato for 

godkjenning 
Særlige bestemmelser 

«246 Pyretriner 8003-34-7 

CIPAC-nr. 32 

Ekstrakt A: ekstrakter av 

Chrysanthemum 

cinerariaefolium: 

89997-63-7 

Pyretrin 1:  

CAS-nr. 121-21-1 

Pyretrin 2:  

CAS-nr. 121-29-9 

Cinerin 1:  

CAS-nr. 25402-06-6 

Cinerin 2:  

CAS-nr. 121-20-0 

Jasmolin 1:  

CAS-nr. 4466-14-2 

Jasmolin 2:  

CAS-nr. 1172-63-0 

Ekstrakt B: 

Pyretrin 1:  

CAS-nr. 121-21-1 

Pyretrin 2:  

CAS-nr. 121-29-9 

Cinerin 1:  

CAS-nr. 25402-06-6 

Cinerin 2:  

CAS-nr. 121-20-0 

Jasmolin 1:  

CAS-nr. 4466-14-2 

Jasmolin 2:  

CAS-nr. 1172-63-0 

Pyretriner er en kompleks 

blanding av kjemiske 

stoffer. 

Ekstrakt A: ≥ 500 g/kg 

pyretriner 

Ekstrakt B: ≥ 480 g/kg 

pyretriner 

1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

pyretriner (SANCO/2627/2008), særlig tillegg I og II til denne, 

som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

a)  risikoen for brukerne og arbeidstakerne, 

b)  risikoen for organismer utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig inneholde retningslinjer for 

bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr og omfatte andre 

risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  spesifikasjonen til det tekniske materialet som framstilles 

kommersielt, herunder opplysninger om eventuelle relevante 

urenheter og likeverdigheten med spesifikasjonene til prø-

vingsmaterialet som brukes i toksisitetsundersøkelser, 

2)  risikoen ved innånding, 

3)  definisjonen av restmengder, 

4)  representativiteten til hovedbestanddelen «pyretrin 1» med 

hensyn til skjebne og atferd i jord og vann. 

Søkeren skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndighe-

ten framlegge opplysningene angitt i nr. 1 innen 31. mars 2014 og 

opplysningene angitt i nr. 2, 3 og 4 innen 31. desember 2015.» 

 



Nr. 35/1016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1089/2013 

av 4. november 2013 

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

godkjenning av det aktive stoffet kiselgur (diatoméjord)(*) 

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 bokstav c) og artikkel 78 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet kiselgur (diatoméjord) ble oppført i 

vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjons-

direktiv 2008/127/EF(3) etter framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 24b i kommisjonsforordning (EF) nr. 2229/ 

2004(4). Etter at direktiv 91/414/EØF ble erstattet med 

forordning (EF) nr. 1107/2009, anses dette stoffet å ha 

blitt godkjent i henhold til nevnte forordning og er 

oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(5). 

2) I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF) nr. 2229/ 

2004 framla Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», den  

22. juni 2012 sitt synspunkt for Kommisjonen på 

utkastet til sammenfattende rapport om kiselgur 

(diatoméjord). Myndigheten har underrettet melderen 

om sitt synspunkt på kiselgur (diatoméjord). Kommi-

sjonen oppfordret melderen til å framlegge 

kommentarer til utkastet til sammenfattende rapport om 

kiselgur (diatoméjord). Utkastet til sammenfattende 

rapport og Myndighetens synspunkt ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og utkastet til 

sammenfattende rapport ble sluttbehandlet  

3. oktober 2013 i form av Kommisjonens sammen-

fattende rapport om kiselgur (diatoméjord). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 5.11.2013, s. 31, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

(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) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2229/2004 av 3. desember 2004 

om fastsettelse av ytterligere nærmere regler for gjennomføringen 

av fjerde trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

3) Det bekreftes at det aktive stoffet kiselgur (diatoméjord) 

skal anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

4) I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling er det nødvendig å endre 

vilkårene for godkjenning. Særlig bør det kreves 

ytterligere bekreftende opplysninger. 

5) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/ 

2011 bør derfor endres. 

6) Medlemsstatene bør få tid til å endre eller tilbakekalle 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

kiselgur (diatoméjord). 

7) Eventuelle overgangsperioder som medlemsstater inn-

vilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder 

kiselgur (diatoméjord), bør utløpe senest 18 måneder 

etter ikrafttredelsesdatoen for denne forordning. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i 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 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder kiselgur 

(diatoméjord) som aktivt stoff, innen 25. mai 2014. 

2019/EØS/35/112 



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1017 

 

 

Artikkel 3 

Overgangsperiode 

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 25. mai 2015. 

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 med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal rad 236 om det aktive stoffet kiselgur (diatoméjord) lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato 

Utløpsdato for  

godkjenning 
Særlige bestemmelser 

«236 Kiselgur (diatoméjord) 

CAS-nr. 61790-53-2 

CIPAC-nr. 647 

Kiselgur (IUPAC-

betegnelse mangler) 

Kiselgur 

Amorft silisiumdioksid 

Silisiumoksid 

Diatomitt 

Produktet består av 100 % 

diatoméjord. 

Høyst 0,1 % partikler av 

krystallinsk silisiumoksid 

med diameter under 50 μm 

1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Kan bare godkjennes som insektmiddel og middmiddel til innendørs 

bruk av yrkesbrukere. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 

29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om kiselgur 

(diatoméjord) (SANCO/2617/2008), særlig tillegg I og II til denne, 

som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 3. oktober 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot vern av brukere og arbeidstakere. Bruksvilkårene 

skal omfatte bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr og 

åndedrettsvern. Om nødvendig skal bruksvilkårene omfatte et forbud 

mot at arbeidstakere oppholder seg i området etter bruk av det aktuelle 

produktet, i et tidsrom som er hensiktsmessig i forhold til risikoene 

forbundet med nevnte produkt. 

De berørte medlemsstater skal sørge for at melderen innen  

25. november 2015 legger fram for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten opplysninger om giftigheten ved innånding for å 

bekrefte grenseverdiene for eksponering for kiselgur (diatoméjord) i 

arbeidet.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1124/2013 

av 8. november 2013 

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

godkjenning av det aktive stoffet bifenoks(*) 

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 første alternativ og artikkel 78 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Bifenoks ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2008/ 

66/EF(3). 

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(4). 

3) I samsvar med artikkel 21 nr. 1 første ledd i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 har Belgia anmodet Kommisjonen 

om å foreta en ny vurdering av godkjenningen av 

bifenoks på bakgrunn av ny vitenskapelig og teknisk 

kunnskap som stammer fra opplysninger melderen har 

framlagt for nevnte medlemsstat i henhold til artikkel 56 

nr. 1 i nevnte forordning. Opplysningene gjaldt dannelse 

av nitrofen ved bruk av bifenoks. 

4) Belgia har vurdert opplysningene som er framlagt av 

melderen. Rapporterende medlemsstat framla  

21. mars 2013 sin vurdering for de øvrige medlems-

statene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», i 

form av en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 9.11.2013,  

s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

(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 2008/66/EF av 30. juni 2008 om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av bifenoks, 

diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin og kinoklamin som 

aktive stoffer (EUT L 171 av 1.7.2008, s. 9). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

5)  På grunnlag av opplysningene anså Kommisjonen at det 

er indikasjoner på at bifenoks ikke lenger oppfyller god-

kjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

6) Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge sine 

kommentarer. 

7) Kommisjonen har konkludert med at en risiko for 

miljøet ikke kan utelukkes med mindre ytterligere 

restriksjoner innføres, ettersom bruk av bifenoks under 

visse miljøforhold kan føre til at det dannes nitrofen. 

8) Det bekreftes at det aktive stoffet bifenoks skal anses å 

ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF)  

nr. 1107/2009. Når medlemsstater vurderer søknader om 

godkjenning av plantevernmidler, bør de rette særlig 

oppmerksomhet mot risikoen for at bifenoks kan danne 

nitrofen, og om nødvendig innføre restriksjoner med 

hensyn til vilkårene for bruk. 

9) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/ 

2011 bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/ 

2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/35/113 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I rad 180 om bifenoks i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om bifenoks, særlig tillegg I og II til denne, 

som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. mars 2008. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

a)  vern av brukere, og sørge for at bruksvilkårene om nødvendig inneholder retningslinjer for bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

b)  forbrukernes eksponering gjennom kosten for restmengder av bifenoks i produkter av animalsk opprinnelse 

og i etterfølgende vekster ved vekselbruk, 

c)  miljøforholdene som fører til at nitrofen kan dannes. 

Dersom det er nødvendig på bakgrunn av bokstav c), skal medlemsstatene innføre restriksjoner med hensyn til 

vilkårene for bruk.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1150/2013 

av 14. november 2013 

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

godkjenning av det aktive stoffet rapsolje(*) 

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 bokstav c) og artikkel 78 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det aktive stoffet rapsolje ble oppført i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2008/127/EF(3) etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 

24b i kommisjonsforordning (EF) nr. 2229/2004(4). 

Etter at direktiv 91/414/EØF ble erstattet med 

forordning (EF) nr. 1107/2009, anses dette stoffet å ha 

blitt godkjent i henhold til nevnte forordning og er 

oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(5). 

2)  I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF)  

nr. 2229/2004 framla Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 

den 18. desember 2012 sitt synspunkt for Kommisjonen 

på utkastet til sammenfattende rapport om rapsolje(6). 

Myndigheten har underrettet melderen om sitt 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 305 av 15.11.2013,  

s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

(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) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2229/2004 av 3. desember 2004 

om fastsettelse av ytterligere nærmere regler for gjennomføringen 

av fjerde trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance plant oil/rape seed oil». EFSA Journal 2013; 

11(1)3058. [45 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3058. Tilgjengelig på 

Internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

synspunkt på rapsolje. Kommisjonen oppfordret 

melderen til å framlegge kommentarer til utkastet til 

sammenfattende rapport om rapsolje. Utkastet til 

sammenfattende rapport og Myndighetens synspunkt 

ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen og sluttbehandlet 3. oktober 2013 i form av 

Kommisjonens sammenfattende rapport om rapsolje. 

3)  Det bekreftes at det aktive stoffet rapsolje skal anses å 

ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF)  

nr. 1107/2009. 

4)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling er det nødvendig å endre 

vilkårene for godkjenning av rapsolje når det gjelder 

største tillatte mengde av den toksikologisk relevante 

urenheten erukasyre. 

5)  Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/ 

2011 bør derfor endres. 

6)  Medlemsstatene bør få tid til å endre eller tilbakekalle 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

rapsolje. 

7)  Det bør gis en rimelig frist før denne forordning trer i 

kraft, slik at medlemsstatene, melderne og innehaverne 

av godkjenninger for plantevernmidler som inneholder 

rapsolje, kan oppfylle kravene som følger av endringen 

av godkjenningsvilkårene. 

8)  Eventuelle overgangsperioder som medlemsstater inn-

vilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder 

rapsolje, bør utløpe senest 18 måneder etter at 

forordningen trer i kraft. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen.  

2019/EØS/35/114 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i 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 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder rapsolje 

som aktivt stoff, senest 30. september 2014. 

Artikkel 3 

Overgangsperiode 

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 30. september 2015. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft 1. april 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal rad 242 om det aktive stoffet rapsolje lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato 

Utløpsdato for 

godkjenning 
Særlige bestemmelser 

«242 Planteoljer/rapsolje 

CAS-nr.: 8002-13-9 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Rapsolje Rapsolje er en kompleks 

blanding av fettsyrer 

Relevant urenhet: høyst 2 % 

erukasyre 

1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som insektmiddel og middmiddel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 

29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til kon-

klusjonene i den sammenfattende rapporten om rapsolje (SANCO/ 

2623/2008), særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 3. oktober 2013. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1165/2013 

av 18. november 2013 

om godkjenning av det aktive stoffet appelsinolje 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(*) 

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 artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for god-

kjenning, skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) i samsvar 

med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 få anvendelse på aktive stoffer som det er 

truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

nevnte direktiv før 14. juni 2011. For appelsinolje er 

vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 2009/438/ 

EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Frankrike 22. februar 2008 en søknad fra Oro 

Agri om oppføring av det aktive stoffet appelsinolje i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 2009/ 

438/EF ble det bekreftet at dokumentasjonen var 

fullstendig, dvs. 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 miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 

91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har 

foreslått. Utpekte rapporterende medlemsstat framla  

12. august 2009 et utkast til vurderingsrapport. Søkeren 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 309 av 19.11.2013,  

s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

(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 2009/438/EF av 8. juni 2009 om prinsipiell 

anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for 

grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av 

appelsinolje i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er fullstendig 

(EUT L 145 av 10.6.2009, s. 47). 

ble 13. juni 2012 i samsvar med artikkel 11 nr. 6 i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011(4) anmodet om 

å framlegge ytterligere opplysninger. Frankrikes vur-

dering av tilleggsopplysningene ble framlagt i form av et 

ajourført utkast til vurderingsrapport i november 2012. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon(5) om risikovurde-

ringen av det aktive stoffet appelsinolje i plantevern-

midler for Kommisjonen 1. mars 2013. Utkastet til vur-

deringsrapport og Myndighetens konklusjon ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og 

sluttbehandlet 3. oktober 2013 i form av Kommisjonens 

sammenfattende rapport om appelsinolje. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder appelsinolje, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 

som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Appelsinolje bør derfor 

godkjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling må det imidlertid tas med visse 

vilkår og restriksjoner. Særlig bør det kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen.  

  

(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 2 år etter meddelelsen av nevnte 

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

(5) EFSA Journal 2013; 11(2):3090. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu. 

2019/EØS/35/115 
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8)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av 

overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde. Medlems-

statene bør få en frist på seks måneder etter godkjennin-

gen til å gjennomgå godkjenninger av plantevernmidler 

som inneholder appelsinolje. Medlemsstatene bør ved 

behov endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. 

Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist 

for framlegging og vurdering av den fullstendige 

dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er 

fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevern-

middel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med 

enhetlige prinsipper. 

9)  Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/ 

92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i 

forbindelse med tolkning av pliktene til innehaverne av 

eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til 

opplysninger. For å unngå ytterligere vanskeligheter er 

det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes 

plikter, særlig plikten til å kontrollere at innehaveren av 

en godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye plikter i forhold til pliktene i direktivene om 

endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

10)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) endres tilsva-

rende. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet appelsinolje, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i råds-

direktiv 91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler (EFT  

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

appelsinolje som aktivt stoff, innen 31. oktober 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i kolonnen om særlige bestemmelser i vedlegget, og 

at innehaveren av godkjenningen har, eller har tilgang til, 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 

91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1-4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder appelsinolje som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. april 2014, vurdere produktet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de fastslå om produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom produktet inneholder appelsinolje som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. oktober 2015, eller 

b)  dersom produktet inneholder appelsinolje som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. oktober 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

eller godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. mai 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnummer IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Utløpsdato for 

godkjenning 
Særlige bestemmelser 

Appelsinolje 

CAS-nr. 8028-48-6 

(appelsinekstrakt) 

5989-27-5 (D-limonen) 

CIPAC-nr. 902 

(R)-4-isopropenyl-1-

metylsykloheksen eller p-

menta-1,8-dien 

≥ 945 g/kg (av D-limonen) 

Det aktive stoffet skal overholde 

spesifikasjonene i Den europeiske 

farmakopé 5.0 (Aurantii dulcis 

aetheroleum) og ISO 

3140:2011(E) 

1. mai 2014 30. april 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene 

i den sammenfattende rapporten om appelsinolje, særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 3. oktober 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

a)  vern av brukere og arbeidstakere, 

b)  risikoen for fugler og pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  skjebnen til metabolitter av appelsinolje og nedbrytningsveien og  

-hastigheten i jord, 

2)  valideringen av endepunkter som er brukt i den økotoksikologiske 

risikovurderingen. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, med-

lemsstatene og Myndigheten innen 30. april 2016. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Utløpsdato for 

godkjenning 
Særlige bestemmelser 

«56 Appelsinolje 

CAS-nr. 8028-48-6 

(appelsinekstrakt) 

5989-27-5 (D-limonen) 

CIPAC-nr. 902 

(R)-4-isopropenyl-1-

metylsykloheksen eller p-

menta-1,8-dien 

≥ 945 g/kg (av D-limonen) 

Det aktive stoffet skal over-

holde spesifikasjonene i Den 

europeiske farmakopé 5.0 

(Aurantii dulcis aetheroleum) 

og ISO 3140:2011(E) 

1. mai 2014 30. april 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklu-

sjonene i den sammenfattende rapporten om appelsinolje, særlig tillegg I 

og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmid-

delkjeden og dyrehelsen 3. oktober 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

a)  vern av brukere og arbeidstakere, 

b)  risikoen for fugler og pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om skjebnen til 

metabolitter av appelsinolje og nedbrytningsveien og -hastigheten i jord 

samt om valideringen av endepunkter som er brukt i den økotoksiko-

logiske risikovurderingen. 

Søkeren skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlems-

statene og Myndigheten innen 30. april 2016.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1166/2013 

av 18. november 2013 

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

godkjenning av det aktive stoffet diklorprop-P(*) 

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)  Diklorprop-P ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2006/74/ 

EF(3), på det vilkår at de berørte medlemsstatene sikrer at 

melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av 

diklorprop-P i nevnte vedlegg, framlegger ytterligere 

bekreftende opplysninger om dyrs stoffskifte og risiko-

vurderingen av akutt og kortvarig eksponering for fugler 

og av akutt eksponering for planteetende pattedyr. 

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(4). 

3)  Melderen framla innen tidsfristen tilleggsopplysninger 

for å bekrefte risikovurderingen for fugler og pattedyr 

ved bruk på korn, gressmark og gressfrøvekster, for den 

rapporterende medlemsstaten Danmark. 

4)  Danmark har vurdert tilleggsopplysningene som er 

framlagt av melderen. Rapporterende medlemsstat 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 309 av 19.11.2013,  

s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

(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 2006/74/EF av 21. august 2006 om endring 

av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av diklor-

prop-P, metkonazol, pyrimetanil og triklopyr som aktive stoffer 

(EUT L 235 av 30.8.2006, s. 17). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

framla 22. juli 2011 sin vurdering for de øvrige med-

lemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 

i form av en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport. 

5)  Kommisjonen har rådspurt Myndigheten, som framla en 

uttalelse om risikovurderingen av diklorprop-P  

13. november 2012(5). 

6)  På grunnlag av tilleggsopplysningene som er framlagt 

av melderen, anså Kommisjonen at kravet om ytter-

ligere bekreftende opplysninger ikke var oppfylt, og at 

en høy risiko for fugler og pattedyr ikke kunne ute-

lukkes med mindre ytterligere restriksjoner innføres. 

7)  Kommisjonen har oppfordret melderen til å framlegge 

sine kommentarer til den sammenfattende rapporten om 

diklorprop-P. 

8)  Det bekreftes at det aktive stoffet diklorprop-P skal 

anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. For å gjøre eksponeringen av fugler og 

pattedyr så lav som mulig bør imidlertid bruksområdene 

for dette aktive stoffet begrenses ytterligere, og særlige 

risikoreduserende tiltak bør fastsettes for å verne de 

nevnte artene. 

9)  Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/ 

2011 bør derfor endres. 

10)  Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjennin-

ger av plantevernmidler som inneholder diklorprop-P. 

11)  Eventuelle overgangsperioder som medlemsstater inn-

vilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder 

diklorprop-P, bør utløpe senest ett år etter at de 

respektive godkjenningene er tilbakekalt eller endret. 

12)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen.  

  

(5) EFSA Journal 2012; 10(11):2950. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

2019/EØS/35/116 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i 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 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder diklorprop-

P som aktivt stoff, innen 9. juni 2014. 

Artikkel 3 

Overgangsperiode 

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 9. juni 2015. 

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 18. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ______ 
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VEDLEGG 

I rad 133 om diklorprop-P i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

Når det gjelder korn, kan bare bruk på våren tillates, i doseringer som ikke overstiger 800 g aktivt stoff per hektar 

per behandling. 

Bruk på gressmark skal ikke tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om diklorprop-P, særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 23. mai 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, 

vannorganismer og planter utenfor målgruppen. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1178/2013 

av 20. november 2013 

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

godkjenning av det aktive stoffet etoprofos(*) 

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)  Etoprofos ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2007/ 

52/EF(3), på det vilkår at de berørte medlemsstatene 

sikrer at melderen hvis søknad lå til grunn for 

oppføringen av etoprofos i nevnte vedlegg, framlegger 

ytterligere bekreftende opplysninger i form av under-

søkelser om risikoen for fugler og for pattedyr som 

spiser meitemarker. 

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(4). 

3)  Melderen framla innen tidsfristen tilleggsopplysninger i 

form av undersøkelser om risikoen for fugler og for 

pattedyr som spiser meitemarker, for den rapporterende 

medlemsstaten Det forente kongerike. 

4)  Det forente kongerike har vurdert tilleggsopplysningene 

som er framlagt av melderen. Rapporterende medlems-

stat framla 5. september 2011 sin vurdering for de 

øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europe-

iske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt 

«Myndigheten», i form av en tilføyelse til utkastet til 

vurderingsrapport. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 21.11.2013,  

s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

(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 2007/52/EF av 16. august 2007 om endring 

av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av 

etoprofos, pirimifos-metyl og fipronil som aktive stoffer (EUT  

L 214 av 17.8.2007, s. 3). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

5)  Kommisjonen har rådspurt Myndigheten, som framla en 

uttalelse om risikovurderingen av etoprofos  

30. januar 2013(5). Utkastet til vurderingsrapport, til-

føyelsen og Myndighetens uttalelse ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og sluttbehandlet 

3. oktober 2013 i form av Kommisjonens sammen-

fattende rapport om etoprofos. 

6)  Kommisjonen har oppfordret melderen til å framlegge 

sine kommentarer til den sammenfattende rapporten om 

etoprofos. 

7)  Kommisjonen har konkludert med at de ytterligere 

bekreftende opplysningene viser at en høy risiko for 

fugler og for pattedyr som spiser meitemarker ikke kan 

utelukkes med mindre ytterligere restriksjoner innføres. 

8)  Det bekreftes at det aktive stoffet etoprofos skal anses å 

ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF)  

nr. 1107/2009. For å gjøre eksponeringen av fugler og 

av pattedyr som spiser meitemarker så lav som mulig 

bør imidlertid bruksområdene for dette aktive stoffet 

begrenses ytterligere, og særlige risikoreduserende tiltak 

bør fastsettes for å verne de nevnte artene. 

9)  Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/ 

2011 bør derfor endres. 

10)  Medlemsstatene bør få tid til å endre eller tilbakekalle 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

etoprofos. 

11)  Eventuelle overgangsperioder som medlemsstater inn-

vilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder 

etoprofos, bør utløpe senest 18 måneder etter datoen for 

forordningens ikrafttredelse. 

12)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen.  

  

(5) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

confirmatory data submitted for the active substance ethoprophos». 

EFSA Journal 2013; 11(2):3089. [27 s.] doi:10.2903/ 

j.efsa.2013.3089. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu/ 

efsajournal.htm 

2019/EØS/35/117 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i 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 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder etoprofos 

som aktivt stoff, innen 11. juni 2014. 

Artikkel 3 

Overgangsperiode 

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 11. juni 2015. 

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 20. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I rad 155 om etoprofos i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk på jord som nematicid og insektmiddel kan tillates. Bare én behandling per sesong kan tillates, i 

doseringer som ikke overstiger 6 kg aktivt stoff per hektar. 

Skal bare godkjennes for yrkesbruk. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder etoprofos for annen 

bruk enn på poteter som ikke er beregnet på konsum eller fôr, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i 

artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger 

foreligger før slik godkjenning gis. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om etoprofos, særlig tillegg I og II til denne, 

som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 16. mars 2007. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

a)  forbrukernes eksponering gjennom kosten, 

b)  vern av brukere og å sikre at bruksvilkårene inneholder retningslinjer for bruk av hensiktsmessig personlig 

verneutstyr og åndedrettsvern og andre risikoreduserende tiltak, f.eks. bruk av lukket overføringssystem ved 

spredning av produktet, 

c)  vern av fugler, pattedyr, vannorganismer og overflate- og grunnvann under sårbare forhold. 

Godkjenningsvilkårene skal omfatte risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner og fullstendig innarbeiding 

av granulatet i jorden.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 10. april 2012 

om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger gitt for de nye aktive 

stoffene amisulbrom, klorantraniliprol, meptyldinokap, pinoksaden, sølvtiosulfat og tembotrion 

[meddelt under nummer K(2012) 2259] 

(2012/191/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 

om omsetning av plantevernmidler(1), særlig artikkel 8 nr. 1 

fjerde ledd, 

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(2), særlig artikkel 80 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 får direktiv 91/414/EØF fortsatt 

anvendelse på aktive stoffer som det er truffet 

beslutning om før 14. juni 2011, i samsvar med artikkel 

6 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF. 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike i mars 2006 en søknad fra 

Nissan Chemical Europe SARL om oppføring av det 

aktive stoffet amisulbrom i vedlegg I til direktiv 91/ 

414/EØF. Ved kommisjonsvedtak 2007/669/EF(3) ble 

det bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig og i 

prinsippet kunne anses for å oppfylle kravene til data og 

opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til nevnte 

direktiv. 

3) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Irland i februar 2007 en søknad fra DuPont 

International Operations SARL om oppføring av det 

aktive stoffet klorantraniliprol i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved kommisjonsvedtak 2007/560/EF(4) 

ble det bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig og i 

prinsippet kunne anses for å oppfylle kravene til data og 

opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til nevnte 

direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 12.4.2012,  

s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

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

(3) EUT L 274 av 18.10.2007, s. 15. 

(4) EUT L 213 av 15.8.2007, s. 29. 

4) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike i august 2005 en søknad 

fra Dow Agrosciences om oppføring av det aktive 

stoffet meptyldinokap i vedlegg I til direktiv 91/414/ 

EØF. Ved kommisjonsvedtak 2006/589/EF(5) ble det 

bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig og i 

prinsippet kunne anses for å oppfylle kravene til data og 

opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til nevnte 

direktiv. 

5) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike i mars 2004 en søknad fra 

Syngenta Ltd om oppføring av det aktive stoffet 

pinoksaden i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

kommisjonsvedtak 2005/459/EF(6) ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig og i prinsippet kunne 

anses for å oppfylle kravene til data og opplysninger 

fastsatt i vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

6) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Nederland i januar 2003 en søknad fra Enhold 

BV om oppføring av det aktive stoffet sølvtiosulfat i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved kommisjons-

vedtak 2003/850/EF(7) ble det bekreftet at dokumenta-

sjonen var fullstendig og i prinsippet kunne anses for å 

oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt i 

vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

7) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Østerrike i november 2005 en søknad fra Bayer 

CropScience AG om oppføring av det aktive stoffet 

tembotrion i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

kommisjonsvedtak 2006/586/EF(8) ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig og i prinsippet kunne 

anses for å oppfylle kravene til data og opplysninger 

fastsatt i vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

8) En bekreftelse på at dokumentasjonen er fullstendig var 

nødvendig for at materialet skulle kunne bli nøye 

undersøkt, og for at medlemsstatene skulle kunne gi 

midlertidige godkjenninger for perioder på opptil tre år 

for plantevernmidler som inneholder de aktuelle aktive 

  

(5) EUT L 240 av 2.9.2006, s. 9. 

(6) EUT L 160 av 23.6.2005, s. 32. 

(7) EUT L 322 av 9.12.2003, s. 28. 

(8) EUT L 236 av 31.8.2006, s. 31. 

2019/EØS/35/118 
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stoffene, samtidig med at vilkårene fastsatt i artikkel 8 

nr. 1 i direktiv 91/414/EØF, og særlig vilkårene for 

nærmere vurdering av de aktive stoffene og av 

plantevernmidlene som en følge av at kravene fastsatt i 

nevnte direktiv, oppfylles. 

9) Virkningene av disse aktive stoffene på menneskers 

helse og miljøet er blitt vurdert i samsvar med bestem-

melsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for 

de bruksområdene som søkerne har foreslått. De 

rapporterende medlemsstatene framla utkast til 

vurderingsrapporter for Kommisjonen henholdsvis  

15. juli 2008 (amisulbrom), 11. februar 2009 

(klorantraniliprol), 25. oktober 2006 (meptyldinokap), 

30. november 2005 (pinoksaden), 9. november 2005 

(sølvtiosulfat) og 2. februar 2007 (tembotrion). 

10) Etter at utkastene til vurderingsrapporter fra de 

rapporterende medlemsstatene ble framlagt, har det vist 

seg nødvendig å be om ytterligere opplysninger fra 

søkerne, og å anmode de rapporterende medlemsstatene 

om å undersøke disse opplysningene og framlegge sin 

vurdering. Undersøkelsen av dokumentasjonen pågår 

fremdeles, og derfor vil det ikke være mulig å fullføre 

vurderingen innenfor den tidsrammen som er fastsatt i 

direktiv 91/414/EØF sammenholdt med kommi-

sjonsvedtak 2010/353/EU(1) (amisulbrom, klorantrani-

liprol, meptyldinokap og pinoksaden) og 2010/149/ 

EU(2) (sølvtiosulfat og tembotrion). 

11) Ettersom vurderingen hittil ikke har gitt noen 

umiddelbar grunn til bekymring, bør medlemsstatene få 

mulighet til å forlenge de midlertidige godkjenningene 

av plantevernmidler som inneholder de aktuelle aktive 

stoffene, med 24 måneder i samsvar med bestemmel-

sene i artikkel 8 i direktiv 91/414/EØF, slik at under-

søkelsen av dokumentasjonen kan fortsette. Det er 

  

(1) EUT L 160 av 26.6.2010, s. 26. 

(2) EUT L 60 av 10.3.2010, s. 24. 

forventet at vurderingen og beslutningsprosessen med 

hensyn til en mulig godkjenning i samsvar med artikkel 13 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 for amisulbrom, 

klorantraniliprol, meptyldinokap, pinoksaden, sølvtiosulfat 

og tembotrion vil kunne avsluttes i løpet av  

24 måneder. 

12) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene kan forlenge de midlertidige godkjenningene 

av plantevernmidler som inneholder amisulbrom, klorantrani-

liprol, meptyldinokap, pinoksaden, sølvtiosulfat eller tembo-

trion for et tidsrom som utløper senest 31. mai 2014. 

Artikkel 2 

Denne beslutning opphører å gjelde 31. mai 2014. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 10. april 2012. 

 For Kommisjonen 

 John DALLI 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 4. juli 2012 

om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger gitt for de nye aktive stoffene biksafen, 

Candida oleophila stamme O, fluopyram, halosulfuron, kaliumjodid, kaliumtiocyanat og spirotetramat 

[meddelt under nummer K(2012) 4436] 

(2012/363/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 

om omsetning av plantevernmidler(1), særlig artikkel 8 nr. 1 

fjerde ledd, 

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(2), særlig artikkel 80 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 får direktiv 91/414/EØF fortsatt 

anvendelse på aktive stoffer som det er truffet beslutning 

om før 14. juni 2011, i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

direktiv 91/414/EØF. 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike i oktober 2008 en søknad 

fra Bayer CropScience AG om oppføring av det aktive 

stoffet biksafen i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

kommisjonsvedtak 2009/700/EF(3) ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig og i prinsippet kunne 

anses for å oppfylle kravene til data og opplysninger 

fastsatt i vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

3) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike i juli 2006 en søknad fra 

Bionext SPRL om oppføring av det aktive stoffet 

Candida oleophila stamme O i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved kommisjonsvedtak 2007/380/EF(4) 

ble det bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig og i 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 6.7.2012, s. 70, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

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

(3) EUT L 240 av 11.9.2009, s. 32. 

(4) EUT L 141 av 2.6.2007, s. 78. 

prinsippet kunne anses for å oppfylle kravene til data og 

opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til nevnte 

direktiv. 

4) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Tyskland i juni 2008 en søknad fra Bayer 

CropScience AG om oppføring av det aktive stoffet 

fluopyram i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

kommisjonsvedtak 2009/464/EF(5) ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig og i prinsippet kunne 

anses for å oppfylle kravene til data og opplysninger 

fastsatt i vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

5) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Italia i mai 2005 en søknad fra Nissan Chemical 

Europe SARL om oppføring av det aktive stoffet 

halosulfuron i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

kommisjonsvedtak 2006/586/EF(6) ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig og i prinsippet kunne 

anses for å oppfylle kravene til data og opplysninger 

fastsatt i vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

6) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Nederland i september 2004 en søknad fra 

Koppert Beheer BV om oppføring av det aktive stoffet 

kaliumjodid i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

kommisjonsvedtak 2005/751/EF(7) ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig og i prinsippet kunne 

anses for å oppfylle kravene til data og opplysninger 

fastsatt i vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

7) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Nederland i september 2004 en søknad fra 

Koppert Beheer BV om oppføring av det aktive stoffet 

kaliumtiocyanat i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

vedtak 2005/751/EF ble det bekreftet at dokumentasjonen 

var fullstendig og i prinsippet kunne anses for å oppfylle 

kravene til data og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III 

til nevnte direktiv.  

  

(5) EUT L 151 av 16.6.2009, s. 37. 

(6) EUT L 236 av 31.8.2006, s. 31. 

(7) EUT L 282 av 26.10.2005, s. 18. 

2019/EØS/35/119 
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8) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Østerrike i oktober 2006 en søknad fra Bayer 

CropScience AG om oppføring av det aktive stoffet 

spirotetramat i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

kommisjonsvedtak 2007/560/EF(1) ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig og i prinsippet kunne 

anses for å oppfylle kravene til data og opplysninger 

fastsatt i vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

9) En bekreftelse på at dokumentasjonen er fullstendig var 

nødvendig for at materialet skulle kunne bli nøye 

undersøkt, og for at medlemsstatene skulle kunne gi 

midlertidige godkjenninger for perioder på opptil tre år 

for plantevernmidler som inneholder de aktuelle aktive 

stoffene, samtidig med at vilkårene fastsatt i artikkel 8 

nr. 1 i direktiv 91/414/EØF og særlig vilkårene for 

nærmere vurdering av de aktive stoffene og av 

plantevernmidler som en følge av at kravene fastsatt i 

nevnte direktiv, oppfylles. 

10) Virkningene av disse aktive stoffene på menneskers 

helse og miljøet er blitt vurdert i samsvar med artikkel 6 

nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene 

som søkerne har foreslått. De rapporterende medlems-

statene framla utkast til vurderingsrapporter for Kommi-

sjonen henholdsvis 16. desember 2009 (biksafen),  

5. februar 2008 (Candida oleophila stamme O),  

30. august 2011 (fluopyram), 30. mars 2008 (halosulfu-

ron), 27. juli 2007 (kaliumjodid og kaliumtiocyanat) og 

29. april 2008 (spirotetramat). 

11) Etter at utkastene til vurderingsrapporter fra de 

rapporterende medlemsstatene ble framlagt, har det vist 

seg nødvendig å be om ytterligere opplysninger fra 

søkerne, og å anmode de rapporterende medlemsstatene 

om å undersøke disse opplysningene og framlegge sin 

vurdering. Undersøkelsen av dokumentasjonen pågår 

fremdeles, og derfor vil det ikke være mulig å fullføre 

evalueringen innenfor den tidsrammen som er fastsatt i 

direktiv 91/414/EØF sammenholdt med kommisjons-

vedtak 2010/457/EU(2) (Candida oleophila stamme O, 

kaliumjodid og kaliumtiocyanat) og 2010/671/EU(3) 

(spirotetramat). 

  

(1) EUT L 213 av 15.8.2007, s. 29. 

(2) EUT L 218 av 19.8.2010, s. 24. 

(3) EUT L 290 av 6.11.2010, s. 49. 

12) Ettersom evalueringen hittil ikke har gitt noen 

umiddelbar grunn til bekymring, bør medlemsstatene få 

mulighet til å forlenge de midlertidige godkjenningene 

av de plantevernmidlene som inneholder de aktuelle 

aktive stoffene, med 24 måneder i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 8 i direktiv 91/414/EØF, slik 

at undersøkelsen av dokumentasjonen kan fortsette. Det 

er forventet at evalueringen av og beslutningsprosessen 

med hensyn til en mulig godkjenning i samsvar med 

artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 for 

biksafen, Candida oleophila stamme O, fluopyram, 

halosulfuron, kaliumjodid, kaliumtiocyanat og 

spirotetramat vil kunne avsluttes i løpet av 24 måneder. 

13) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene kan forlenge midlertidige godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder biksafen, Candida oleophila 

stamme O, fluopyram, halosulfuron, kaliumjodid, kaliumtio-

cyanat eller spirotetramat, for et tidsrom som utløper senest  

31. juli 2014. 

Artikkel 2 

Denne beslutning skal opphøre å gjelde 31. juli 2014. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 4. juli 2012. 

For Kommisjonen 

John DALLI 

Medlem av Kommisjonen 

 ___________ 



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1039 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 18. januar 2013 

om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger gitt for de nye aktive 

stoffene emamektin og maltdekstrin 

[meddelt under nummer K(2013) 51] 

(2013/38/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 

om omsetning av plantevernmidler(1), særlig artikkel 8 nr. 1 

fjerde ledd, 

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(2), særlig artikkel 80 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 får direktiv 91/414/EØF fortsatt 

anvendelse på aktive stoffer som det er truffet beslutning 

om før 14. juni 2011, i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

direktiv 91/414/EØF. 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Nederland i juni 2006 en søknad fra Syngenta Ltd 

om oppføring av det aktive stoffet emamektin i vedlegg I 

til direktiv 91/414/EØF. Ved kommisjonsvedtak 

2007/669/EF(3) ble det bekreftet at dokumentasjonen var 

fullstendig og i prinsippet kunne anses å oppfylle kravene 

til data og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til dette 

direktiv. 

3) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Frankrike i juli 2008 en søknad fra Biological 

Crop Protection Ltd om oppføring av det aktive stoffet 

maltdekstrin i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

kommisjonsvedtak 2008/20/EF(4) ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig og i prinsippet kunne 

anses for å oppfylle kravene til data og opplysninger 

fastsatt i vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 18 av 22.1.2013, s. 17, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

(1) (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.) 

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

(3) EUT L 274 av 18.10.2007, s. 15. 

(4) EUT L 1 av 4.1.2008, s. 5. 

4) En bekreftelse på at dokumentasjonen er fullstendig var 

nødvendig for at materialet skal kunne bli nøye 

undersøkt, og for at medlemsstatene skulle kunne gi 

midlertidige godkjenninger for perioder på opptil tre år 

for plantevernmidler som inneholder de aktuelle aktive 

stoffene, samtidig med at vilkårene fastsatt i artikkel 8  

nr. 1 i direktiv 91/414/EØF, og særlig vilkårene for 

nærmere vurdering av de aktive stoffene og av 

plantevernmidlene som en følge av at kravene fastsatt i 

nevnte direktiv, oppfylles. 

5) Virkningene av disse aktive stoffene på menneskers 

helse og miljøet er blitt vurdert i samsvar med beste-

mmelsene i artikkel 6 nr. 2 og nr. 4 i direktiv 91/414/ 

EØF for de bruksområdene som søkerne har foreslått. 

De rapporterende medlemsstatene framla utkast til 

vurderingsrapporter for Kommisjonen henholdsvis  

6. mars 2008 (emamektin) og 10. desember 2009 

(maltdekstrin). 

6) Etter at utkastene til vurderingsrapporter fra de 

rapporterende medlemsstatene ble framlagt, har det vist 

seg nødvendig å be om ytterligere opplysninger fra 

søkerne, og å anmode de rapporterende medlemsstatene 

om å undersøke disse opplysningene og framlegge sin 

vurdering. Undersøkelsen av dokumentasjonen pågår 

fremdeles, og derfor vil det ikke være mulig å fullføre 

vurderingen innenfor den tidsrammen som er fastsatt i 

direktiv 91/414/EØF. 

7) Ettersom vurderingen hittil ikke har gitt noen 

umiddelbar grunn til bekymring, bør medlemsstatene få 

mulighet til å forlenge de midlertidige godkjenningene 

av plantevernmidler som inneholder de aktuelle aktive 

stoffene, med 24 måneder i samsvar med bestemmel-

sene i artikkel 8 i direktiv 91/414/EØF, slik at under-

søkelsen av dokumentasjonen kan fortsette. Det er 

forventet at vurderingen og beslutningsprosessen med 

hensyn til en mulig godkjenning i samsvar med artikkel 

13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 for emamektin 

og maltdekstrin vil kunne avsluttes i løpet av  

24 måneder. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen —  

2019/EØS/35/120 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene kan forlenge de midlertidige godkjenningene 

av plantevernmidler som inneholder emamektin eller malt-

dekstrin for et tidsrom som utløper senest 31. januar 2015. 

Artikkel 2 

Denne beslutning opphører å gjelde 31. januar 2015. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. januar 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

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 

[meddelt under nummer K(2013) 2246] 

(2013/205/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 

om omsetning av plantevernmidler(1), særlig artikkel 8 nr. 1 

fjerde ledd, 

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(2), særlig artikkel 80 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 får direktiv 91/414/EØF fortsatt 

anvendelse på aktive stoffer som det er truffet beslutning 

om før 14. juni 2011, i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

direktiv 91/414/EØF. 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Nederland i mars 2003 en søknad fra Agro-

Kanesho om oppføring av det aktive stoffet acekinocyl i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved kommisjons-

vedtak 2003/636/EF(3) ble det bekreftet at dokumenta-

sjonen var fullstendig og i prinsippet kunne anses for å 

oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt i 

vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

3)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike i april 2004 en søknad fra 

Dow AgroSciences Ltd om oppføring av det aktive 

stoffet aminopyralid i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 

Ved kommisjonsvedtak 2005/778/EF(4) ble det bekref-

tet at dokumentasjonen var fullstendig og i prinsippet 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 117 av 27.4.2013, s. 20, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

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

(3) EUT L 221 av 4.9.2003, s. 42. 

(4) EUT L 293 av 9.11.2005, s. 26. 

kunne anses for å oppfylle kravene til data og opplys-

ninger fastsatt i vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

4)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Nederland i september 2004 en søknad fra 

Citrex Nederland BV om oppføring av det aktive stoffet 

askorbinsyre i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

kommisjonsvedtak 2005/751/EF(5) ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig og i prinsippet kunne 

anses for å oppfylle kravene til data og opplysninger 

fastsatt i vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

5)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Hellas i mars 2006 en søknad fra Bayer Crop-

Science AG om oppføring av det aktive stoffet 

flubendiamid i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

kommisjonsvedtak 2006/927/EF(6) ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig og i prinsippet kunne 

anses for å oppfylle kravene til data og opplysninger 

fastsatt i vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

6)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike i august 2001 en søknad 

fra Pytech Chemicals GmbH om oppføring av det aktive 

stoffet gammacyhalothrin i vedlegg I til direktiv 91/414/ 

EØF. Ved kommisjonsvedtak 2004/686/EF(7) ble det 

bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig og i prin-

sippet kunne anses for å oppfylle kravene til data og 

opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til nevnte 

direktiv. 

7)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike i mars 2007 en søknad fra 

Kureha GmbH om oppføring av det aktive stoffet 

ipkonazol i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

kommisjonsvedtak 2008/20/EF(8) ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig og i prinsippet kunne 

anses for å oppfylle kravene til data og opplysninger 

fastsatt i vedlegg II og III til nevnte direktiv.  

  

(5) EUT L 282 av 26.10.2005, s. 18. 

(6) EUT L 354 av 14.12.2006, s. 54. 

(7) EUT L 313 av 12.10.2004, s. 21. 

(8) EUT L 1 av 4.1.2008, s. 5. 
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8)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike i november 2005 en 

søknad fra BASF SE om oppføring av det aktive stoffet 

metaflumizon i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

kommisjonsvedtak 2006/517/EF(1) ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig og i prinsippet kunne 

anses for å oppfylle kravene til data og opplysninger 

fastsatt i vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

9)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Italia i juli 2005 en søknad fra Isagro SpA om 

oppføring av det aktive stoffet ortosulfamuron i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved kommisjons-

vedtak 2006/806/EF(2) ble det bekreftet at dokumenta-

sjonen var fullstendig og i prinsippet kunne anses for å 

oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt i 

vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

10)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Nederland i august 2008 en søknad fra Sourcon-

Padena GmbH & Co KG om oppføring av det aktive 

stoffet Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134 i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved kommisjons-

vedtak 2008/599/EF(3) ble det bekreftet at dokumenta-

sjonen var fullstendig og i prinsippet kunne anses for å 

oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt i 

vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

11)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Nederland i mars 2006 en søknad fra Sumitomo 

Chemical Agro Europe SAS om oppføring av det aktive 

stoffet pyridalil i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

kommisjonsvedtak 2007/669/EF(4) ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig og i prinsippet kunne 

anses for å oppfylle kravene til data og opplysninger 

fastsatt i vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

12)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike i februar 2006 en søknad 

fra Dow AgroSciences GmbH om oppføring av det 

aktive stoffet pyroksulam i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved kommisjonsvedtak 2007/277/EF(5) 

ble det bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig og i 

prinsippet kunne anses for å oppfylle kravene til data og 

opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til nevnte 

direktiv. 

13)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike i april 2002 en søknad fra 

Bayer CropScience AG om oppføring av det aktive 

stoffet spiromesifen i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 

Ved kommisjonsvedtak 2003/105/EF(6) ble det bekref-

tet at dokumentasjonen var fullstendig og i 

  

(1) EUT L 201 av 25.7.2006, s. 34. 

(2) EUT L 329 av 25.11.2006, s. 74. 

(3) EUT L 193 av 22.7.2008, s. 14. 

(4) EUT L 274 av 18.10.2007, s. 15. 

(5) EUT L 116 av 4.5.2007, s. 59. 

(6) EUT L 43 av 18.2.2003, s. 45. 

prinsippet kunne anses for å oppfylle kravene til data og 

opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til nevnte 

direktiv. 

14)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike i april 2007 en søknad fra 

Bayer CropScience AG om oppføring av det aktive 

stoffet tienkarbason i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 

Ved kommisjonsvedtak 2008/566/EF(7) ble det bekref-

tet at dokumentasjonen var fullstendig og i prinsippet 

kunne anses for å oppfylle kravene til data og opplys-

ninger fastsatt i vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

15)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Frankrike i mai 2003 en søknad fra BASF SE 

om oppføring av det aktive stoffet topramezon i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved kommisjons-

vedtak 2003/850/EF(8) ble det bekreftet at dokumenta-

sjonen var fullstendig og i prinsippet kunne anses for å 

oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt i 

vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

16)  En bekreftelse på at dokumentasjonen er fullstendig var 

nødvendig for at materialet skulle kunne bli nøye 

undersøkt, og for at medlemsstatene skulle kunne gi 

midlertidige godkjenninger for perioder på opptil tre år 

for plantevernmidler som inneholder de aktuelle aktive 

stoffene, samtidig med at vilkårene fastsatt i artikkel 8 

nr. 1 i direktiv 91/414/EØF og særlig vilkårene for 

nærmere vurdering av de aktive stoffene og av 

plantevernmidler som en følge av at kravene fastsatt i 

nevnte direktiv, oppfylles. 

17)  Virkningene av disse aktive stoffene på menneskers 

helse og miljøet er blitt vurdert i samsvar med artikkel 6 

nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene 

som søkerne har foreslått. De rapporterende medlems-

statene framla utkast til vurderingsrapporter for Kommi-

sjonen henholdsvis 15. mars 2005 (acekinocyl),  

10. september 2007 (askorbinsyre), 22. august 2006 

(aminopyralid), 1. september 2008 (flubendiamid),  

13. september 2012 (gammacyhalothrin), 29. mai 2008 

(ipkonazol), 15. april 2008 (metaflumizon),  

19. juli 2012 (ortosulfamuron), 3. november 2009 

(Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134),  

13. januar 2009 (pyridalil), 20. mars 2008 (pyroksulam), 

9. mars 2004 (spiromesifen), 17. desember 2008 (tien-

karbason) og 26. juli 2007 (topramezon). 

18)  Etter at utkastene til vurderingsrapporter fra de 

rapporterende medlemsstatene ble framlagt, har det vist 

seg nødvendig å be om ytterligere opplysninger fra 

søkerne, og å anmode de rapporterende medlemsstatene 

  

(7) EUT L 181 av 10.7.2008, s. 52. 

(8) EUT L 322 av 9.12.2003, s. 28. 
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om å undersøke disse opplysningene og framlegge sin 

vurdering. Undersøkelsen av dokumentasjonen pågår 

fremdeles, og derfor vil det ikke være mulig å fullføre 

evalueringen innenfor den tidsrammen som er fastsatt i 

direktiv 91/414/EØF sammenholdt med Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2011/490/EU(1) (acekinocyl, 

aminopyralid, flubendiamid, metaflumizon, pyroksulam 

og tienkarbason), 2011/252/EU(2) (askorbinsyre, 

ipkonazol, Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134, spi-

romesifen og topramezon) og 2011/671/EU(3) (gammacy-

halothrin). 

19)  Ettersom evalueringen hittil ikke har gitt noen 

umiddelbar grunn til bekymring, bør medlemsstatene få 

mulighet til å forlenge de midlertidige godkjenningene 

av de plantevernmidlene som inneholder de aktuelle 

aktive stoffene, med 24 måneder i samsvar med beste-

mmelsene i artikkel 8 i direktiv 91/414/EØF, slik at 

undersøkelsen av dokumentasjonen kan fortsette. Det er 

forventet at evalueringen av og beslutningsprosessen 

med hensyn til en mulig godkjenning i samsvar med 

artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 for 

acekinocyl, aminopyralid, askorbinsyre, flubendiamid, 

gammacyhalothrin, ipkonazol, metaflumizon, ort-

osulfamuron, Pseudomonas sp. DSMZ 13134, pyridalil, 

pyroksulam, spiromesifen, tienkarbason og topramezon 

vil kunne avsluttes i løpet av 24 måneder. 

  

(1) EUT L 201 av 4.8.2011, s. 16. 

(2) EUT L 106 av 27.4.2011, s. 11. 

(3) EUT L 267 av 12.10.2011, s. 19. 

20)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene kan forlenge midlertidige godkjenninger av 

plantevernmidler som inneholder acekinocyl, aminopyralid, 

askorbinsyre, flubendiamid, gammacyhalothrin, ipkonazol, meta-

flumizon, ortosulfamuron, Pseudomonas sp. DSMZ 13134, 

pyridalil, pyroksulam, spiromesifen, tienkarbason eller 

topramezon, for et tidsrom som utløper senest 30. april 2015. 

Artikkel 2 

Denne beslutning skal opphøre å gjelde 30. april 2015. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 25. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 12. august 2013 

om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger gitt for de aktive stoffene 

benalaksyl-M og valifenalat 

[meddelt under nummer K(2013) 5184] 

(2013/431/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 

om omsetning av plantevernmidler(1), særlig artikkel 8 nr. 1 

fjerde ledd, 

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(2), særlig artikkel 80 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 får direktiv 91/414/EØF fortsatt 

anvendelse på aktive stoffer som det er truffet beslutning 

om før 14. juni 2011, i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

direktiv 91/414/EØF. 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Portugal i februar 2002 en søknad fra ISAGRO 

IT om oppføring av det aktive stoffet benalaksyl-M i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved kommisjons-

vedtak 2003/35/EF(3) ble det bekreftet at dokumenta-

sjonen var fullstendig og i prinsippet kunne anses for å 

oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt i 

vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

3) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Ungarn i september 2005 en søknad fra 

ISAGRO SpA om oppføring av det aktive stoffet 

valifenalat i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

kommisjonsvedtak 2006/586/EF(4) ble det bekreftet at 

dokumentasjonen var fullstendig og i prinsippet kunne 

anses for å oppfylle kravene til data og opplysninger 

fastsatt i vedlegg II og III til nevnte direktiv. 

4) En bekreftelse på at dokumentasjonen er fullstendig var 

nødvendig for at materialet skal kunne bli nøye 

undersøkt, og for at medlemsstatene skulle kunne gi 

midlertidige godkjenninger for perioder på opptil tre år 

for plantevernmidler som inneholder de aktuelle aktive 

stoffene, samtidig med at vilkårene fastsatt i artikkel 8  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 218 av 14.8.2013, s. 28, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

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

(3) EFT L 11 av 16.1.2003, s. 52. 

(4) EUT L 236 av 31.8.2006, s. 31. 

nr. 1 i direktiv 91/414/EØF, og særlig vilkårene for 

nærmere vurdering av de aktive stoffene og av plantevern-

midlene som en følge av at kravene fastsatt i nevnte 

direktiv, oppfylles. 

5) Virkningene av disse aktive stoffene på menneskers 

helse og miljøet er blitt vurdert i samsvar med beste-

mmelsene i artikkel 6 nr. 2 og nr. 4 i direktiv 91/414/ 

EØF for de bruksområdene som søkerne har foreslått. 

De rapporterende medlemsstatene framla utkastet til 

vurderingsrapporter for Kommisjonen henholdsvis  

21. november 2003 (benalaksyl-M) og 19. februar 2008 

(valifenalat). 

6) Etter at utkastene til vurderingsrapporter fra de 

rapporterende medlemsstatene ble framlagt, har det vist 

seg nødvendig å be om ytterligere opplysninger fra 

søkerne, og å anmode de rapporterende medlemsstatene 

om å undersøke disse opplysningene og framlegge sin 

vurdering. Undersøkelsen av dokumentasjonen pågår 

fremdeles, og derfor vil det ikke være mulig å fullføre 

vurderingen innenfor den tidsrammen som er fastsatt i 

direktiv 91/414/EØF sammenholdt med Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2011/671/EU(5). 

7) Ettersom vurderingen hittil ikke har gitt noen umiddelbar 

grunn til bekymring, bør medlemsstatene få mulighet til å 

forlenge de midlertidige godkjenningene av plantevern-

midler som inneholder de aktuelle aktive stoffene, med  

24 måneder i samsvar med bestemmelsene i artikkel 8 i 

direktiv 91/414/EØF, slik at undersøkelsen av 

dokumentasjonen kan fortsette. Det er forventet at 

vurderingen og beslutningsprosessen med hensyn til en 

mulig godkjenning i samsvar med artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 for benalaksyl-M og 

valifenalat, vil kunne avsluttes i løpet av 24 måneder. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene kan forlenge de midlertidige godkjenningene 

av plantevernmidler som inneholder benalaksyl-M eller 

valifenalat for et tidsrom som utløper senest 31. august 2015. 

Artikkel 2 

Denne beslutning opphører å gjelde 31. august 2015. 

  

(5) EUT L 267 av 12.10.2006, s. 19. 
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Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 12. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 85/2014 

av 30. januar 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser(*) 

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 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2) fastsettes de aktive 

stoffene som anses å ha blitt godkjent i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2)  Godkjenningen av det aktive stoffet kobberforbindelser 

utløper 30. november 2016. Det er inngitt en søknad om 

fornyelse av godkjenningen av dette aktive stoffet. 

Ettersom kravene fastsatt i Kommisjonens gjennomfø-

ringsforordning (EU) nr. 844/2012(3) får anvendelse på 

dette aktive stoffet, må søkerne få tilstrekkelig tid til å 

gjennomføre framgangsmåten for fornyelse i samsvar 

med nevnte forordning. Som følge av dette er det 

sannsynlig at godkjenningen av dette aktive stoffet vil 

utløpe før det er truffet beslutning om fornyelse. Det er 

derfor nødvendig å forlenge godkjenningsperioden. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 31.1.2014, s. 34, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 91. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 

18. september 2012 om fastsettelse av nødvendige bestemmelser 

for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse av aktive 

stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 

19.9.2012, s. 26). 

3)  Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør der-

for endres. 

4)  Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 når det gjelder tilfeller 

der det ikke er framlagt utfyllende dokumentasjon i 

samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/ 

2012 senest 30 måneder før den respektive utløpsdatoen 

fastsatt i vedlegget til denne forordning, vil Kommi-

sjonen fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt 

før denne forordning, eller tidligst mulige dato deretter. 

5)  Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 når det gjelder tilfeller 

der Kommisjonen skal vedta en forordning om at 

godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til 

denne forordning ikke fornyes fordi godkjennings-

kriteriene ikke er oppfylt, vil Kommisjonen fastsette 

utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forord-

ningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke 

fornyes, idet seneste dato velges. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/ 

2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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 med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 30. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011, i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», i rad 

277 om kobberforbindelser, endres datoen fra 30. november 2016 til 31. januar 2018. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 108/2014 

av 5. februar 2014 

om avslag på godkjenning av det aktive stoffet kaliumtiocyanat 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)  Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for 

godkjenning, skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) i samsvar 

med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 få anvendelse på aktive stoffer som det er 

truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

nevnte direktiv før 14. juni 2011. For kaliumtiocyanat er 

vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 2005/ 

751/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Nederland 6. september 2004 en søknad fra 

Koppert Beheer B.V. om oppføring av det aktive stoffet 

kaliumtiocyanat i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

vedtak 2005/751/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 miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 

91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 6.2.2014, s. 9, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 91. 

(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 2005/751/EF av 21. oktober 2005 om 

prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt 

for grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av 

askorbinsyre, kaliumjodid og kaliumtiocyanat i vedlegg I til råds-

direktiv 91/414/EØF, er fullstendig (EUT L 282 av 26.10.2005, 

s. 18). 

foreslått. Rapporterende medlemsstat framla  

27. juli 2007 et utkast til vurderingsrapport. Søkeren ble 

i samsvar med artikkel 11 nr. 6 i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 188/2011(4) anmodet om å framlegge 

ytterligere opplysninger. Søker meddelte 30. mai 2011 

at det ikke forelå ytterligere opplysninger. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om risikovurde-

ringen av det aktive stoffet kaliumtiocyanat(5) i 

plantevernmidler for Kommisjonen 22. oktober 2012. 

Myndigheten påviste flere tilfeller av manglende 

opplysninger som ville ha krevd ytterligere bidrag fra 

søkeren. Ved brev av 27. september 2013 trakk Koppert 

B.V. tilbake søknaden om godkjenning av kaliumtio-

cyanat. 

5)  I samsvar med artikkel 8 nr. 1 bokstav b) i direktiv 

91/414/EØF fikk medlemsstatene mulighet til å gi 

midlertidige godkjenninger av plantevernmidler som 

inneholder kaliumtiocyanat, for et innledende tidsrom 

på tre år. Ved kommisjonsbeslutning 2010/457/EU(6) 

fikk medlemsstatene mulighet til å forlenge midlertidige 

godkjenninger av kaliumtiocyanat for et tidsrom som 

utløper senest 31. august 2012. Ved kommisjons-

beslutning 2012/363/EU(7) fikk medlemsstatene 

mulighet til å forlenge midlertidige godkjenninger av 

kaliumtiocyanat for et tidsrom som utløper senest  

31. juli 2014. 

6)  På grunn av tilbaketrekkingen av søknaden bør 

kaliumtiocyanat derfor ikke godkjennes i henhold til 

artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009.  

  

(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 2 år etter meddelelsen av nevnte 

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

(5) EFSA Journal 2013, 11(6), s. 2922. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu. 

(6) Kommisjonsbeslutning 2010/457/EU av 17. august 2010 om 

tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjennin-

ger av de nye aktive stoffene Candida oleophila stamme O, 

kaliumjodid og kaliumtiocyanat (EUT L 218 av 19.8.2010, s. 24). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/363/EU av  

4. juli 2012 om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge 

midlertidige godkjenninger av de nye aktive stoffene biksafen, 

Candida oleophila stamme O, fluopyram, halosulfuron, 

kaliumjodid, kaliumtiocyanat og spirotetramat (EUT L 176 av 

6.7.2012, s. 70). 
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7)  Eksisterende midlertidige godkjenninger bør derfor 

trekkes tilbake og ingen nye godkjenninger bør gis. 

8)  Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle god-

kjenninger av plantevernmidler som inneholder 

kaliumtiocyanat. 

9)  Eventuelle overgangsperioder som medlemsstater 

innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder 

kaliumtiocyanat, bør utløpe senest 18 måneder etter 

datoen for denne forordnings ikrafttredelse. 

10)  Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en 

ny søknad om kaliumtiocyanat i henhold til artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på søknad om godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet kaliumtiocyanat godkjennes ikke. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 26. august 2014 tilbakekalle 

eksisterende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

kaliumtiocyanat som aktivt stoff. 

Artikkel 3 

Overgangsperiode 

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 26. august 2015. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 5. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 116/2014 

av 6. februar 2014 

om avslag på godkjenning av det aktive stoffet kaliumjodid 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)  Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for 

godkjenning, skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) i samsvar 

med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 få anvendelse på aktive stoffer som det er 

truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

nevnte direktiv før 14. juni 2011. For kaliumjodid er 

vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 2005/ 

751/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Nederland 6. september 2004 en søknad fra 

Koppert Beheer BV om oppføring av det aktive stoffet 

kaliumjodid i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

vedtak 2005/751/EF ble det bekreftet at dokumenta-

sjonen 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 miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/ 

414/EØF for de bruksområdene som søkeren har 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 38 av 7.2.2014, s. 26, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 91. 

(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 2005/751/EF av 21. oktober 2005 om 

prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt 

for grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av 

askorbinsyre, kaliumjodid og kaliumtiocyanat i vedlegg I til råds-

direktiv 91/414/EØF, er fullstendig (EUT L 282 av 26.10.2005, 

s. 18). 

foreslått. Rapporterende medlemsstat framla  

27. juli 2007 et utkast til vurderingsrapport. Søkeren ble 

i samsvar med artikkel 11 nr. 6 i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 188/2011(4) anmodet om å framlegge ytter-

ligere opplysninger. Søker meddelte 30. mai 2011 at det 

ikke forelå ytterligere opplysninger. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om risikovurde-

ringen av det aktive stoffet kaliumjodid(5) i plantevern-

midler for Kommisjonen 22. oktober 2012. Myndighe-

ten påviste flere tilfeller av manglende opplysninger 

som ville ha krevd ytterligere bidrag fra søkeren. Ved 

brev av 27. september 2013 trakk Koppert BV tilbake 

søknaden om godkjenning av kaliumjodid. 

5)  I samsvar med artikkel 8 nr. 1 bokstav b) i direktiv 

91/414/EØF fikk medlemsstatene mulighet til å gi 

midlertidige godkjenninger av plantevernmidler som 

inneholder kaliumjodid, for et innledende tidsrom på tre 

år. Ved kommisjonsbeslutning 2010/457/EU(6) fikk 

medlemsstatene mulighet til å forlenge midlertidige 

godkjenninger av kaliumjodid for et tidsrom som 

utløper senest 31. august 2012. Ved Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2012/363/EU(7) fikk med-

lemsstatene mulighet til å forlenge midlertidige god-

kjenninger av kaliumjodid for et tidsrom som utløper 

senest 31. juli 2014. 

6)  På grunn av tilbaketrekkingen av søknaden bør 

kaliumjodid derfor ikke godkjennes i henhold til artikkel 

13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009.  

  

(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 2 år etter meddelelsen av nevnte 

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

(5) EFSA Journal 2013; 11(6):2923. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu. 

(6) Kommisjonsbeslutning 2010/457/EU av 17. august 2010 om 

tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige god-

kjenninger av de nye aktive stoffene Candida oleophila stamme O, 

kaliumjodid og kaliumtiocyanat (EUT L 218 av 19.8.2010, s. 24). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/363/EU av  

4. juli 2012 om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge 

midlertidige godkjenninger av de nye aktive stoffene biksafen, 

Candida oleophila stamme O, fluopyram, halosulfuron, 

kaliumjodid, kaliumtiocyanat og spirotetramat (EUT L 176 av 

6.7.2012, s. 70). 
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7)  Eksisterende midlertidige godkjenninger bør derfor 

trekkes tilbake og ingen nye godkjenninger bør gis. 

8)  Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle god-

kjenninger av plantevernmidler som inneholder 

kaliumjodid. 

9)  Eventuelle overgangsperioder som medlemsstater 

innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder 

kaliumjodid, bør utløpe senest 18 måneder etter datoen 

for denne forordnings ikrafttredelse. 

10)  Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en 

ny søknad om kaliumjodid i henhold til artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på søknad om godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet kaliumjodid godkjennes ikke. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 27. august 2014 tilbakekalle 

eksisterende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

kaliumjodid som aktivt stoff. 

Artikkel 3 

Overgangsperiode 

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 27. august 2015. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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, 6. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 140/2014 

av 13. februar 2014 

om godkjenning av det aktive stoffet spinetoram 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(*) 

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 artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for god-

kjenning, skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) i samsvar 

med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 få anvendelse på aktive stoffer som det er 

truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

nevnte direktiv før 14. juni 2011. For spinetoram er 

vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 2008/ 

740/EF(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike 17. oktober 2007 en 

søknad fra Dow AgroSciences Ltd om oppføring av det 

aktive stoffet spinetoram i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved vedtak 2008/740/EF ble det bekreftet 

at dokumentasjonen var fullstendig, dvs. 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 miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/ 

EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. 

Rapporterende medlemsstat framla 23. februar 2012 et 

utkast til vurderingsrapport. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 44 av 14.2.2014, s. 35, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 91. 

(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 2008/740/EF av 12. september 2008 om 

prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt 

for grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av 

spinetoram i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er fullstendig 

(EUT L 249 av 18.9.2008, s. 21). 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om risikovurderingen 

av det aktive stoffet spinetoram(4) i plantevernmidler for 

Kommisjonen 6. mai 2013. Utkastet til vurderingsrapport 

og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og avsluttet  

13. desember 2013 med Kommisjonens sammenfattende 

rapport om spinetoram. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder spinetoram, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er 

undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende 

rapport. Spinetoram bør derfor godkjennes. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling, må det imidlertid tas med visse 

vilkår og restriksjoner. Særlig bør det kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

7) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8) Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av 

overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde. Medlems-

statene bør få en frist på seks måneder etter god-

kjenningen til å gjennomgå godkjenninger av plantevern-

midler som inneholder spinetoram. Medlemsstatene bør 

ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. 

Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist for 

framlegging og vurdering av den fullstendige 

  

(4) EFSA Journal 2013; 11(5):3220. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu. 

2019/EØS/35/126 
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dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er 

fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel 

for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige 

prinsipper. 

9) Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/ 

92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i 

forbindelse med tolkning av pliktene til innehaverne av 

eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til 

opplysninger. For å unngå ytterligere vanskeligheter er 

det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes 

plikter, særlig plikten til å kontrollere at innehaveren av 

en godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye plikter i forhold til pliktene i direktivene om 

endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

10) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet spinetoram, som oppført i vedlegg I, god-

kjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

spinetoram som aktivt stoff, innen 31. desember 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i råds-

direktiv 91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler (EFT  

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

omhandlet i kolonnen om særlige bestemmelser i vedlegget, og 

at innehaveren av godkjenningen har, eller har tilgang til, 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 

91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1-4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder spinetoram som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. juni 2014, vurdere middelet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de fastslå om middelet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom middelet inneholder spinetoram som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom middelet inneholder spinetoram som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

eller godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2014. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 13. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Spinetoram 

CAS-nr. 935545-74-7 

CIPAC-nr. 802 

XDE-175-J (hovedfaktor) 

(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS, 16bR)-2-(6-

deoksy-3-O-etyl-2,4-di-O-metyl-α-L-

mannopyranosyloksy)-13-[(2R,5S,6R)-5-

(dimetylamino)tetrahydro-6-metylpyran-2-yloksy]-9-

etyl-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-

heksadekahydro-14-metyl-1H-as-indaceno[3,2-

d]oksasyklododecin-7,15-dion 

XDE_175-L (underordnet faktor) 

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-

deoksy-3-O-etyl-2,4-di-O-metyl-α-L-

mannopyranosyloksy)-13-[(2R,5S,6R)-5-

(dimetylamino)tetrahydro-6-metylpyran-2-yloksy]-9-

etyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-

tetradekahydro-4,14-dimetyl-1H-as-indaceno[3,2-

d]oksasyklododecin-7,15-dion 

≥ 830 g/kg 

50-90 % XDE-175-J og 

50-10 % XDE-175-L 

Toleranseterskler (g/kg): 

XDE-175-J = 581-810 

XDE-175-L = 83-270 

1. juli 2014 30. juni 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om spinetoram, særlig 

tillegg I og II til denne, avsluttet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. desember 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

rette særlig oppmerksomhet mot 

a)  risikoen for vann- og jordorganismer, 

b)  risikoen for leddyr utenfor målgruppen i det 

behandlede området, 

c)  risikoen for bier ved behandling (oversprøyting) 

og senere. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

likeverdigheten mellom stereokjemien hos metabolitter 

som er identifisert i stoffskifte-/nedbrytingsunder-

søkelsene, og i prøvematerialet som er brukt i 

toksisitets- and økotoksisitetsundersøkelsene. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlems-

statene og Myndigheten de relevante opplysningene 

innen seks måneder etter at relevant veiledning om 

vurdering av isomerer er vedtatt. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«67 Spinetoram 

CAS-nr. 935545-74-7 

CIPAC-nr. 802 

XDE-175-J (hovedfaktor) 

(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS, 16bR)-2-(6-

deoksy-3-O-etyl-2,4-di-O-metyl-α-L-

mannopyranosyloksy)-13-[(2R,5S,6R)-5-

(dimetylamino)tetrahydro-6-metylpyran-2-

yloksy]-9-etyl-

2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-

heksadekahydro-14-metyl-1H-as-indaceno[3,2-

d]oksasyklododecin-7,15-dion 

XDE_175-L (underordnet faktor) 

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-

deoksy-3-O-etyl-2,4-di-O-metyl-α-L-

mannopyranosyloksy)-13-[(2R,5S,6R)-5-

(dimetylamino)tetrahydro-6-metylpyran-2-

yloksy]-9-etyl-

2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-

tetradekahydro-4,14-dimetyl-1H-as-indaceno[3,2-

d]oksasyklododecin-7,15-dion 

≥ 830 g/kg 

50-90 % XDE-175-J 

og 

50-10 % XDE-175-L 

Toleranseterskler 

(g/kg): 

XDE-175-J = 581-810 

XDE-175-L = 83-270 

1. juli 2014 30. juni 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

spinetoram, særlig tillegg I og II til denne, avsluttet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

13. desember 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

a)  risikoen for vann- og jordorganismer, 

b)  risikoen for leddyr utenfor målgruppen i det behandlede 

området, 

c)  risikoen for bier ved behandling (oversprøyting) og 

senere. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

likeverdigheten mellom stereokjemien hos metabolitter som er 

identifisert i stoffskifte-/nedbrytingsundersøkelsene, og i 

prøvematerialet som er brukt i toksisitets- and 

økotoksisitetsundersøkelsene. 

Søkeren skal framlegge relevante opplysninger for 

Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen 31. 

desember 2014.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 141/2014 

av 13. februar 2014 

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

godkjenning av det aktive stoffet planteoljer/nellikolje(*) 

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 bokstav c) og artikkel 78 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet planteoljer/nellikolje ble oppført i 

vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommi-

sjonsdirektiv 2008/127/EF(3) etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 24b i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 2229/2004(4). Etter at direktiv 91/414/EØF ble 

erstattet med forordning (EF) nr. 1107/2009, anses dette 

stoffet å ha blitt godkjent i henhold til nevnte forordning 

og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(5). 

2) I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF)  

nr. 2229/2004 framla Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 44 av 14.2.2014, s. 40, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 91. 

(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) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2229/2004 av 3. desember 2004 

om fastsettelse av ytterligere nærmere regler for gjennomføringen 

av fjerde trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

16. desember 2011 sitt synspunkt for Kommisjonen på 

utkastet til sammenfattende rapport om planteoljer/ 

nellikolje(6). Myndigheten har underrettet melderen om 

sitt synspunkt på planteoljer/nellikolje. Kommisjonen 

oppfordret melderen til å framlegge kommentarer til 

utkastet til sammenfattende rapport om planteoljer/ 

nellikolje. Utkastet til sammenfattende rapport og 

Myndighetens synspunkt ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og utkastet til 

sammenfattende rapport ble avsluttet 13. desember 2013 

med Kommisjonens sammenfattende rapport om 

planteoljer/nellikolje. 

3) Det bekreftes at det aktive stoffet planteoljer/nellikolje 

skal anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

4) I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling, er det nødvendig å endre 

vilkårene for godkjenning. Særlig bør det kreves 

ytterligere bekreftende opplysninger. 

5) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 bør derfor endres. 

6) Medlemsstatene bør få tid til å endre eller tilbakekalle 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

planteoljer/nellikolje. 

7) Eventuelle overgangsperioder som medlemsstater 

innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder 

planteoljer/nellikolje, bør utløpe senest 18 måneder etter 

ikrafttredelsesdatoen for forordningen. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen —  

  

(6) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance plant oils/clove oil». EFSA Journal 2012; 

10(1):2506. [43 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2506. Tilgjengelig på 

Internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

2019/EØS/35/127 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i 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 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder planteoljer/ 

nellikolje som aktivt stoff, innen 6. september 2014. 

Artikkel 3 

Overgangsperiode 

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 6. september 2015. 

Artikkel 4 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 13. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EØF) nr. 540/2011 skal rad 241 om det aktive stoffet planteoljer/nellikolje lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«241 Planteoljer/nellikolje 

CAS-nr. 84961-50-2 

(nellikolje) 

97-53-0 (eugenol — 

hovedbestanddel) 

CIPAC-nr. 906 

Nellikolje er en 

kompleks blanding 

av kjemiske stoffer. 

Hovedbestanddelen 

er eugenol. 

> 800 g/kg 

Relevant urenhet: 

metyleugenol høyst 

0,1 % av det tekniske 

materialet 

1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare innendørs bruk som soppdrepende middel og bakteriedrepende middel etter 

innhøsting kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om nellikolje (SANCO/2622/2008), særlig tillegg I og II 

til denne, avsluttet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot vern av brukere og arbeidstakere og å sikre at bruksvilkårene omfatter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr når dette er relevant. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  den tekniske spesifikasjonen, 

b)  sammenligninger mellom naturlig bakgrunnseksponering for planteoljer/ 

nellikolje, eugenol og metyleugenol og eksponering ved bruk av planteoljer/ 

nellikolje som et plantevernmiddel. Disse opplysningene skal omfatte 

menneskers eksponering. 

Melderen skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten innen 30. april 2016.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 143/2014 

av 14. februar 2014 

om godkjenning av det aktive stoffet pyridalyl 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(*) 

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 artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for god-

kjenning, skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) i samsvar 

med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 få anvendelse på aktive stoffer som det er 

truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

nevnte direktiv før 14. juni 2011. For pyridalyl er 

vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 2007/ 

669/EF(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Østerrike 9. oktober 2006 en søknad fra 

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. om oppføring 

av det aktive stoffet pyridalyl i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved vedtak 2007/669/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. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 45 av 15.2.2014, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 91. 

(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 2007/669/EF av 15. oktober 2007 om prinsipiell 

anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for grundig 

behandling med henblikk på en eventuell oppføring av Adoxophyes 

orana granulovirus, amisulbrom, emamektin, pyridalil og 

Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF, er fullstendig (EUT L 274 av 18.10.2007, s. 15). 

3) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers og 

dyrs helse og miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/ 

EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. 

Rapporterende medlemsstat framla 8. januar 2009 et 

utkast til vurderingsrapport. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om risikovurderingen 

av det aktive stoffet pyridalyl(4) i plantevernmidler for 

Kommisjonen 24. mai 2013. Utkastet til vurderings-

rapport og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og avsluttet  

13. desember 2013 med Kommisjonens sammenfattende 

rapport om pyridalyl. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder pyridalyl, generelt kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/ 

EØF, særlig med hensyn til bruksområdet som er 

undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammen-

fattende rapport. Pyridalyl bør derfor godkjennes. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling, må det imidlertid tas med visse 

vilkår og restriksjoner. Særlig bør det kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger.  

  

(4) EFSA Journal 2013, 11(6), s. 3240. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu. 

2019/EØS/35/128 
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7) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8) Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av 

overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde. Medlems-

statene bør få en frist på seks måneder etter godkjennin-

gen til å gjennomgå godkjenninger av plantevernmidler 

som inneholder pyridalyl. Medlemsstatene bør ved 

behov endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. 

Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist 

for framlegging og vurdering av den fullstendige 

dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er 

fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevern-

middel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med 

enhetlige prinsipper. 

9) Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/ 

92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i 

forbindelse med tolkning av pliktene til innehaverne av 

eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til 

opplysninger. For å unngå ytterligere vanskeligheter er 

det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes 

plikter, særlig plikten til å kontrollere at innehaveren av 

en godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye plikter i forhold til pliktene i direktivene om 

endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

10) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet pyridalyl, som oppført i vedlegg I, god-

kjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i råds-

direktiv 91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler (EFT  

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

pyridalyl som aktivt stoff, innen 31. desember 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i del B i kolonnen om særlige bestemmelser i 

vedlegget, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har 

tilgang til, dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 

nr. 1 til 4 i nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder pyridalyl som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. juni 2014, vurdere middelet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til del B i kolonnen 

med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de fastslå om middelet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom middelet inneholder pyridalyl som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom middelet inneholder pyridalyl som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

eller godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 14. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Pyridalyl 

CAS-nr. 179101-81-6 

CIPAC-nr. 792 

2,6-diklor-4-(3,3-diklorallyloksy)fenyl 

3-[5-(trifluormetyl)-2-

pyridyloksy]propyleter 

> 910 g/kg 1. juli 2014 30. juni 2024 DEL A 

Bare bruk i veksthus med en permanent konstruksjon kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om pyridalyl, særlig tillegg I og II til denne, avsluttet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. desember 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot 

a)  risikoen for arbeidstakere som vender tilbake til det behandlede området, 

b)  risikoen for grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare jordbunns- 

og/eller klimaforhold, 

c)  risikoen for fugler, pattedyr og vannorganismer. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  toksikologiske og økotoksikologiske opplysninger om betydningen av 

urenhetene 4, 13, 16, 22 og 23, 

2)  betydningen av metabolitten HTFP, og for denne metabolitten, risikovurderingen 

for grunnvannet knyttet til alle typer bruk på vekster i veksthus, 

3)  risikoen for virvelløse dyr som lever i vann. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten de 

relevante opplysningene når det gjelder nr. 1 innen 31. desember 2014 og opplys-

ningene når det gjelder nr. 2 og 3 innen 30. juni 2016. 

Søkeren skal innen 30. juni 2016 framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten et overvåkingsprogram for å vurdere risikoen for forurensning av 

grunnvann fra metabolitten HTFP i sårbare områder. Resultatene av dette overvåkings-

programmet skal framlegges som en overvåkingsrapport for rapporterende medlemsstat, 

Kommisjonen og Myndigheten innen 30. juni 2018. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 

  



   

 

 

N
r. 3

5
/1

0
6

4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
.5

.2
0
1

9
 

 

VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnummer IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«64 Pyridalyl 

CAS-nr. 179101-81-6 

CIPAC-nr. 792 

2,6-diklor-4-(3,3-diklorallyloksy)fenyl 

3-[5-(trifluormetyl)-2-

pyridyloksy]propyleter 

> 910 g/kg 1. juli 2014 30. juni 2024 DEL A 

Bare bruk i veksthus med en permanent konstruksjon kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene 

i den sammenfattende rapporten om pyridalyl, særlig tillegg I og II til 

denne, avsluttet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 13. desember 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

a)  risikoen for arbeidstakere som vender tilbake til det behandlede 

området, 

b)  risikoen for grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold, 

c)  risikoen for fugler, pattedyr og vannorganismer. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  toksikologiske og økotoksikologiske opplysninger om betydningen av 

urenhetene 4, 13, 16, 22 og 23, 

2)  betydningen av metabolitten HTFP og, for denne metabolitten, 

risikovurderingen for grunnvannet knyttet til alle typer bruk på 

vekster i veksthus, 

3)  risikoen for virvelløse dyr som lever i vann. 



   

 

 

2
.5

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 3

5
/1

0
6

5
 

 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnummer IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndighe-

ten de relevante opplysningene når det gjelder nr. 1 innen  

31. desember 2014 og opplysningene når det gjelder nr. 2 og 3 innen  

30. juni 2016. 

Søkeren skal innen 30. juni 2016 framlegge for Kommisjonen, medlems-

statene og Myndigheten et overvåkingsprogram for å vurdere risikoen for 

grunnvannsforurensning i sårbare områder fra metabolitten HTFP. 

Resultatene av dette overvåkingsprogrammet skal framlegges som en 

overvåkingsrapport for rapporterende medlemsstat, Kommisjonen og 

Myndigheten innen 30. juni 2018.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 144/2014 

av 14. februar 2014 

om godkjenning av det aktive stoffet valifenalat 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(*) 

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 artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for god-

kjenning, skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) i samsvar 

med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 få anvendelse på aktive stoffer som det er 

truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

nevnte direktiv før 14. juni 2011. For valifenalat er 

vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 2006/ 

586/EF(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Ungarn 2. september 2005 en søknad fra Isagro 

S.p.A.(4) om oppføring av det aktive stoffet valifenalat i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 2006/ 

586/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 miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 

91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 45 av 15.2.2014, s. 7, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 91. 

(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 2006/586/EF av 25. august 2006 om prinsipiell 

anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for grundig 

behandling med henblikk på en eventuell oppføring av 

kromafenozid, halosulfuron, tembotrion, valifenal og zucchinigulmo-

saikkvirus — svak stamme i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, 

er fullstendig (EUT L 236 av 31.8.2006, s. 31). 

(4) 17. juni 2013 underrettet Isagro S.p.A. Kommisjonen om at 

eierskapet til det aktive stoffet var blitt overdratt til Belchim Crop 

Protection SA/NV. 

foreslått. Rapporterende medlemsstat framla  

19. februar 2008 et utkast til vurderingsrapport. Søkeren 

ble 18. juli 2011 i samsvar med artikkel 11 nr. 6 i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011(5) anmodet 

om å framlegge ytterligere opplysninger. Ungarns 

vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt i form 

av et ajourført utkast til vurderingsrapport i april 2012. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om risikovurderingen 

av det aktive stoffet valifenalat(6) i plantevernmidler for 

Kommisjonen 31. mai 2013. Utkastet til vurderings-

rapport og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og avsluttet  

13. desember 2013 med Kommisjonens sammenfattende 

rapport om valifenalat. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder valifenalat, generelt kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er 

undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende 

rapport. Valifenalat bør derfor godkjennes. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling, må det imidlertid tas med visse 

vilkår og restriksjoner. Særlig bør det kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

7) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen.  

  

(5) 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 2 år etter meddelelsen av nevnte 

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

(6) EFSA Journal 2013; 11(6):3253. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu. 

2019/EØS/35/129 
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8) Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av 

overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde. Medlems-

statene bør få en frist på seks måneder etter godkjennin-

gen til å gjennomgå godkjenninger av plantevernmidler 

som inneholder valifenalat. Medlemsstatene bør ved 

behov endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. 

Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist 

for framlegging og vurdering av den fullstendige 

dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er 

fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevern-

middel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med 

enhetlige prinsipper. 

9) Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92(1), 

har vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med 

tolkning av pliktene til innehaverne av eksisterende 

godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. 

For å unngå ytterligere vanskeligheter er det derfor 

nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig 

plikten til å kontrollere at innehaveren av en godkjenning 

kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon som 

oppfyller kravene i vedlegg II til nevnte direktiv. Denne 

klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene 

eller innehavere av godkjenninger nye plikter i forhold til 

pliktene i direktivene om endring av vedlegg I som til nå 

er vedtatt, eller i forordningene om godkjenning av aktive 

stoffer. 

10) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet valifenalat, som oppført i vedlegg I, god-

kjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i 

rådsdirektiv 91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler (EFT 

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) 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). 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

valifenalat som aktivt stoff, innen 31. desember 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i kolonnen om særlige bestemmelser i vedlegget, og 

at innehaveren av godkjenningen har, eller har tilgang til, 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 

91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1-4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder valifenalat som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. juni 2014, vurdere middelet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de fastslå om middelet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom middelet inneholder valifenalat som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom middelet inneholder valifenalat som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

eller godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 14. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnummer IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Valifenalat 

CAS-nr. 283159-90-0 

CIPAC-nr. 857 

Metyl N-(isopropoksykarbonyl)-L-valyl-

(3RS)-3-(4-klorfenyl)-β-alaninat 

 980 g/kg 1. juli 2014 30. juni 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende 

rapporten om valifenalat, særlig tillegg I og II til denne, 

avsluttet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 13. desember 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduse-

rende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

risikoen for at metabolitten S5 vil forurense grunnvannet. 

Melderen skal framlegge relevante opplysninger for 

Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen  

30. juni 2016. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnummer IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«70 Valifenalat 

CAS-nr. 283159-90-0 

CIPAC-nr. 857 

Metyl N-(isopropoksykarbonyl)-L-

valyl-(3RS)-3-(4-klorfenyl)-β-alaninat 

 980 g/kg 1. juli 2014 30. juni 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende 

rapporten om valifenalat, særlig tillegg I og II til denne, 

avsluttet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 13. desember 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

risikoen for at metabolitten S5 vil forurense grunnvannet. 

Melderen skal framlegge relevante opplysninger for 

Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen  

30. juni 2016.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 145/2014 

av 14. februar 2014 

om godkjenning av det aktive stoffet tienkarbazon 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(*) 

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 artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for god-

kjenning, skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) i samsvar 

med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 få anvendelse på aktive stoffer som det er 

truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

nevnte direktiv før 14. juni 2011. For tienkarbazon er 

vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 2008/ 

566/EF(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike 13. april 2007 en søknad 

fra Bayer CropScience AG om oppføring av det aktive 

stoffet tienkarbazon i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 

Ved vedtak 2008/566/EF ble det bekreftet at dokumenta-

sjonen 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 miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/ 

EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. 

Rapporterende medlemsstat framla 17. desember 2008 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 45 av 15.2.2014, s. 12, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 91. 

(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 2008/566/EF av 1. juli 2008 om prinsipiell 

anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for 

grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av 

fosfan og tienkarbazon i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er 

fullstendig (EUT L 181 av 10.7.2008, s. 52). 

et utkast til vurderingsrapport. Søkeren ble 7. juli 2011 i 

samsvar med artikkel 11 nr. 6 i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 188/2011(4) anmodet om å framlegge ytter-

ligere opplysninger. Det forente kongerikes vurdering 

av tilleggsopplysningene ble framlagt i form av et 

ajourført utkast til vurderingsrapport i april 2012. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om risikovurderingen 

av det aktive stoffet tienkarbazon(5) i plantevernmidler 

for Kommisjonen 17. juni 2013. Utkastet til vurderings-

rapport og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og avsluttet 

13. desember 2013 med Kommisjonens sammenfattende 

rapport om tienkarbazon. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder tienkarbazon, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er 

undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende 

rapport. Tienkarbazon bør derfor godkjennes. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling, må det imidlertid tas med visse 

vilkår og restriksjoner. Særlig bør det kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

7) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen.  

  

(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(7):3270. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu. 

2019/EØS/35/130 



Nr. 35/1072 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

 

8) Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av 

overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde. Medlems-

statene bør få en frist på seks måneder etter godkjennin-

gen til å gjennomgå godkjenninger av plantevernmidler 

som inneholder tienkarbazon. Medlemsstatene bør ved 

behov endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. 

Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist 

for framlegging og vurdering av den fullstendige 

dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er 

fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevern-

middel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med 

enhetlige prinsipper. 

9) Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/ 

92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i 

forbindelse med tolkning av pliktene til innehaverne av 

eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til 

opplysninger. For å unngå ytterligere vanskeligheter er 

det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes 

plikter, særlig plikten til å kontrollere at innehaveren av 

en godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye plikter i forhold til pliktene i direktivene om 

endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

10) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) derfor 

endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet tienkarbazon, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i råds-

direktiv 91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler (EFT  

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

tienkarbazon som aktivt stoff, innen 31. desember 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i kolonnen om særlige bestemmelser i vedlegget, og 

at innehaveren av godkjenningen har, eller har tilgang til, 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 

91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1-4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder tienkarbazon som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle 

var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. juni 2014, vurdere middelet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de fastslå om middelet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom middelet inneholder tienkarbazon som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom middelet inneholder tienkarbazon som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

eller godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 14. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnummer IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Tienkarbazon 

CAS-nr. 317815-83-1 

CIPAC-nr. 797 

Metyl 4-[(4,5-dihydro-3-

metoksy-4-metyl-5-okso-1H-

1,2,4-triazol-1-

yl)karbamoylsulfamoyl]-5-

metyltiofen-3-karboksylat 

 950 g/kg 1. juli 2014 30. juni 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om tienkarbazon, særlig tillegg I og II til denne, avsluttet 

av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. desember 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot 

a)  risikoen for grunnvannet dersom stoffet brukes under sårbare geografiske eller 

klimatiske forhold, 

b)  risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om potensialet for spredning av 

tienkarbazon over lange avstander gjennom luften og miljøvirkninger knyttet til dette. 

Disse bekreftende opplysningene skal bestå av resultatene fra et overvåkingsprogram 

for å vurdere potensialet for spredning av tienkarbazon over lange avstander gjennom 

luften og miljøvirkninger knyttet til dette. Søkeren skal framlegge dette 

overvåkingsprogrammet for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen 

30. juni 2016 og resultatene i form av en overvåkingsrapport innen 30. juni 2018. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«71 Tienkarbazon 

CAS-nr. 317815-83-1 

CIPAC-nr. 797 

Metyl 4-[(4,5-dihydro-3-

metoksy-4-metyl-5-okso-

1H-1,2,4-triazol-1-

yl)karbamoylsulfamoyl]-5-

metyltiofen-3-karboksylat 

 950 g/kg 1. juli 2014 30. juni 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammen-

fattende rapporten om tienkarbazon, særlig tillegg I og II til denne, avsluttet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. desember 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

a)  risikoen for grunnvannet dersom stoffet brukes under sårbare geografiske eller 

klimatiske forhold, 

b)  risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om potensialet for spredning av 

tienkarbazon over lange avstander gjennom luften og miljøvirkninger knyttet til dette. 

Disse bekreftende opplysningene skal bestå av resultatene fra et overvåkingsprogram 

for å vurdere potensialet for spredning av tienkarbazon over lange avstander gjennom 

luften og miljøvirkninger knyttet til dette. Søkeren skal framlegge dette 

overvåkingsprogrammet for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen  

30. juni 2016 og resultatene i form av en overvåkingsrapport innen 30. juni 2018.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 149/2014 

av 17. februar 2014 

om godkjenning av det aktive stoffet L-askorbinsyre i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 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 13 nr. 2 og artikkel 78 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 L-askorbinsyre, innled-

ningsvis kalt «askorbinsyre», er vilkårene i artikkel 80 

nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt 

ved kommisjonsvedtak 2005/751/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Nederland 14. september 2004 en søknad fra 

Citrex Europe B.V. om oppføring av det aktive stoffet 

L-askorbinsyre i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

vedtak 2005/751/EF ble det bekreftet at dokumenta-

sjonen var «fullstendig» i den forstand at den i prin-

sippet 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 miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 

91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har 

foreslått. Rapporterende medlemsstat framla et utkast til 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 46 av 18.2.2014, s. 3, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 91. 

(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 2005/751/EF av 21. oktober 2005 om prinsi-

piell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for 

grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av 

askorbinsyre, kaliumjodid og kaliumtiocyanat i vedlegg I til råds-

direktiv 91/414/EØF, er fullstendig (EUT L 282 av 26.10.2005,  

s. 18). 

vurderingsrapport 10. september 2007. Søkeren ble 

17. mai 2011 i samsvar med artikkel 11 nr. 6 i kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 188/2011(4) anmodet om å 

framlegge ytterligere opplysninger. Nederlands vurde-

ring av tilleggsopplysningene ble framlagt i form av et 

ajourført utkast til vurderingsrapport i juli 2011. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om risikovurderingen 

av det aktive stoffet L-askorbinsyre i plantevernmidler(5) 

for Kommisjonen 17. april 2013. Utkastet til vurderings-

rapport og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og avsluttet  

13. desember 2013 med Kommisjonens sammenfattende 

rapport om L-askorbinsyre. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder L-askorbinsyre, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er 

undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende 

rapport. L-askorbinsyre bør derfor godkjennes. 

6)  I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling, må det imidlertid tas med visse 

vilkår og restriksjoner. Særlig bør det kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen.  

  

(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(4):3197. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu. 

2019/EØS/35/131 
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8)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av 

overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde. Medlems-

statene bør få en frist på seks måneder etter godkjennin-

gen til å gjennomgå godkjenninger av plantevernmidler 

som inneholder L-askorbinsyre. Medlemsstatene bør 

ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle godkjennin-

ger. Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre 

frist for framlegging og vurdering av den fullstendige 

dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er 

fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevern-

middel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med 

enhetlige prinsipper. 

9)  Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/ 

92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i 

forbindelse med tolkning av pliktene til innehaverne av 

eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til 

opplysninger. For å unngå ytterligere vanskeligheter er 

det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes 

plikter, særlig plikten til å kontrollere at innehaveren av 

en godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye plikter i forhold til pliktene i direktivene om 

endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

10)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) endres tilsva-

rende. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet L-askorbinsyre, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i råds-

direktiv 91/414/EØF (EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

eksisterende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

L-askorbinsyre som aktivt stoff, innen 31. desember 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i kolonnen om særlige bestemmelser i vedlegget, og 

at innehaveren av godkjenningen har, eller har tilgang til, 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 

91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1-4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder L-askorbinsyre 

som eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som 

alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. juni 2014, vurdere middelet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de fastslå om middelet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom middelet inneholder L-askorbinsyre som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom middelet inneholder L-askorbinsyre som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. desember 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

eller godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2014. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 17. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

L-askorbinsyre 

CAS-nr. 50-81-7 

CIPAC-nr. 774 

(5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroksyetyl]-

3,4-dihydroksyfuran-2(5H)-on 

≥ 990 g/kg 

Følgende relevante urenheter skal 

ikke overskride: 

Metanol: ≤ 3 g/kg 

Tungmetaller: ≤ 10 mg/kg (uttrykt 

som Pb) 

1. juli 2014 30. juni 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om L-askorbinsyre, særlig til vedlegg I og 

II, avsluttet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. 

desember 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

a)  risikoen for vann- og jordorganismer, 

b)  vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  den naturlige forekomsten av L-askorbinsyre i miljøet for å bekrefte 

lav kronisk risiko for fisk og lav risiko for virvelløse dyr som lever i 

vann, alger, meitemarker og mikroorganismer som lever i jord, 

2)  risikoen for forurensning av grunnvannet. 

Søkeren skal framlegge relevante opplysninger for Kommisjonen, med-

lemsstatene og Myndigheten innen 30. juni 2016. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«66 L-askorbinsyre 

CAS-nr. 50-81-7 

CIPAC-nr. 774 

(5R)-5-[(1S)-1,2-

dihydroksyetyl]-3,4-

dihydroksyfuran-2(5H)-on 

≥ 990 g/kg 

Følgende relevante uren-

heter skal ikke overskride: 

Metanol: ≤ 3 g/kg 

Tungmetaller: ≤ 10 mg/kg 

(uttrykt som Pb) 

1. juli 2014 30. juni 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene 

i den sammenfattende rapporten om L-askorbinsyre, særlig til vedlegg I og 

II, avsluttet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. 

desember 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

a)  risikoen for vann- og jordorganismer, 

b)  vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  den naturlige forekomsten av L-askorbinsyre i miljøet for å bekrefte lav 

kronisk risiko for fisk og lav risiko for virvelløse dyr som lever i vann, 

alger, meitemarker og mikroorganismer som lever i jord, 

2)  risikoen for forurensning av grunnvannet. 

Søkeren skal framlegge relevante opplysninger for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten innen 30. juni 2016.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 151/2014 

av 18. februar 2014 

om godkjenning av det aktive stoffet S-abscisinsyre 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(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virke-

måte, 

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 artikkel 78 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 framgangsmå-

ten og vilkårene for godkjenning. For S-abscisinsyre er 

vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved Kommisjonens gjennomfø-

ringsbeslutning 2011/253/EU(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Nederland 9. desember 2010 en søknad fra 

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS om oppføring 

av det aktive stoffet S-abscisinsyre i vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF. Ved gjennomføringsbeslutning 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 48 av 19.2.2014, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 91. 

(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) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/253/EU av  

26. april 2011 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon 

som er framlagt for grundig behandling med henblikk på en eventuell 

oppføring av S-abscisinsyre, Bacillus amyloliquefaciens subsp. 

plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 og Streptomyces 

lydicus WYEC 108 i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er 

fullstendig (EUT L 106 av 27.4.2011, s. 13). 

2011/253/EU 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 miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/ 

EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. 

Rapporterende medlemsstat framla et utkast til vurde-

ringsrapport 21. mai 2012. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon(4) om risikovur-

deringen av det aktive stoffet S-abscisinsyre i plantevern-

midler for Kommisjonen 23. juli 2013. Utkastet til vurde-

ringsrapport og Myndighetens konklusjon ble gjennom-

gått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og 

behandlingen ble avsluttet 13. desember 2013 med 

Kommisjonens sammenfattende rapport om S-abscisin-

syre. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder S-abscisinsyre, 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i 

direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruks-

områdene som er undersøkt og beskrevet i Kommi-

sjonens sammenfattende rapport. S-abscisinsyre bør 

derfor godkjennes. 

6)  I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling, må det imidlertid tas med visse 

vilkår og restriksjoner.  

  

(4) EFSA Journal 2013; 11(8):3341. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu. 
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7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av 

overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde. Medlems-

statene bør få en frist på seks måneder etter godkjennin-

gen til å gjennomgå godkjenninger av plantevernmidler 

som inneholder S-abscisinsyre. Medlemsstatene bør ved 

behov endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. 

Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist 

for framlegging og vurdering av den fullstendige 

dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er 

fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevern-

middel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med 

enhetlige prinsipper. 

9)  Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/ 

92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i 

forbindelse med tolkning av pliktene til innehaverne av 

eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til 

opplysninger. For å unngå ytterligere vanskeligheter er 

det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes 

plikter, særlig plikten til å kontrollere at innehaveren av 

en godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye plikter i forhold til pliktene i direktivene om 

endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i forord-

ningene om godkjenning av aktive stoffer. 

10)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) endres tilsva-

rende. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i råds-

direktiv 91/414/EØF om omsetning av plantevernmidler (EFT  

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet S-abscisinsyre, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder  

S-abscisinsyre som aktivt stoff, innen 31. desember 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i kolonnen om særlige bestemmelser i vedlegget, og 

at innehaveren av godkjenningen har, eller har tilgang til, 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 

91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1-4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder S-abscisinsyre som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle var 

oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. juni 2014, vurdere middelet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumenta-

sjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, 

samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige 

bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På grunnlag av 

denne vurderingen skal de fastslå om middelet oppfyller 

vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom middelet inneholder S-abscisinsyre som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom middelet inneholder S-abscisinsyre som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. desember 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

eller godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 
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Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

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

forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 18. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

S-abscisinsyre 

CAS-nr. 21293-29-8 

CIPAC-nr. 

Ikke tildelt 

(2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroksy-2,6,6-

trimetyl-4-oksosykloheks-2-en-1-yl]-

3-metylpenta-2,4-diensyre 

eller 

(7E,9Z)-(6S)-6-hydroksy-3-okso-11-

apo-ε-karoten-11-syre 

960 g/kg 1. juli 2014 30. juni 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om  

S-abscisinsyre, særlig til vedlegg I og II, avsluttet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. desember 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot vern av vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Utløpsdato for 

godkjenning 
Særlige bestemmelser 

«65 S-abscisinsyre 

CAS-nr. 

21293-29-8 

CIPAC-nr. 

Ikke tildelt 

(2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroksy-2,6,6-

trimetyl-4-oksosykloheks-2-en-1-

yl]-3-metylpenta-2,4-diensyre 

eller 

(7E,9Z)-(6S)-6-hydroksy-3-okso-

11-apo-ε-karoten-11-syre 

960 g/kg 1. juli 2014 30. juni 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene, som nevnt i artikkel 

29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om S-abscisinsyre, særlig 

til vedlegg I og II, avsluttet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen 13. desember 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot vern av vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 154/2014 

av 19. februar 2014 

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

godkjenning av det aktive stoffet ekstrakt av Melaleuca(*) 

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 bokstav c) og artikkel 78 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det aktive stoffet ekstrakt av Melaleuca ble oppført i 

vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommi-

sjonsdirektiv 2008/127/EF(3) etter framgangsmåten fast-

satt i artikkel 24b i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 2229/2004(4). Etter at direktiv 91/414/EØF ble 

erstattet med forordning (EF) nr. 1107/2009, anses dette 

stoffet å ha blitt godkjent i henhold til nevnte forordning 

og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(5). 

2)  I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF) nr. 2229/ 

2004 framla Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 16. desember 

2011 sitt synspunkt for Kommisjonen på utkastet til 

sammenfattende rapport om ekstrakt av Melaleuca(6). 

Myndigheten har underrettet melderen om sine 

synspunkter på ekstrakt av Melaleuca. Kommisjonen 

oppfordret melderen til å framlegge kommentarer til 

utkastet til sammenfattende rapport om ekstrakt av 

Melaleuca. Utkastet til sammenfattende rapport og 

Myndighetens synspunkt ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 20.2.2014, s. 7, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 91. 

(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) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2229/2004 av 3. desember 2004 

om fastsettelse av ytterligere bestemmelser om gjennomføringen 

av fjerde trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(6) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance extract from tea tree», EFSA Journal 2012; 

10(2):2542. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu/ 

efsajournal.htm 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og behandlingen 

ble avsluttet 13. desember 2013 med Kommisjonens 

sammenfattende rapport om ekstrakt av Melaleuca. 

3)  Det bekreftes at det aktive stoffet ekstrakt av Melaleuca 

skal anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

4)  I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling, er det nødvendig å endre 

vilkårene for godkjenning. Særlig bør det kreves ytter-

ligere bekreftende opplysninger. 

5)  Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 bør derfor endres. 

6)  Medlemsstatene bør få tid til å endre eller tilbakekalle 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

ekstrakt av Melaleuca. 

7)  Eventuelle overgangsperioder som medlemsstater inn-

vilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder 

ekstrakt av Melaleuca, bør utløpe senest 18 måneder 

etter ikrafttredelsesdatoen for denne forordning. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i 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 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder ekstrakt av 

Melaleuca som aktivt stoff, innen 12. september 2014. 

Artikkel 3 

Overgangsperiode 

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 12. september 2015. 

2019/EØS/35/133 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 19. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EØF) nr. 540/2011 skal rad 228 om det aktive stoffet ekstrakt av Melaleuca lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«228 Ekstrakt av Melaleuca 

CAS-nr. Melaleucaolje 

68647-73-4 

Hovedbestanddeler: 

terpinen-4-ol 562-74-3 

γ-terpinen 99-85-4 

α-terpinen 99-86-5 

1,8-cineol 470-82-6 

CIPAC-nr. 914 

Melaleucaolje er en 

kompleks blanding av 

kjemiske stoffer. 

Hovedbestanddeler: 

terpinen-4-ol ≥ 300 g/kg 

γ-terpinen ≥ 100 g/kg 

α-terpinen ≥ 50 g/kg 

1,8-cineol ≥ 1 g/kg 

Relevant urenhet: 

metyleugenol høyst 1 g/kg av det 

tekniske materialet 

1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel i veksthus kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn 

til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om ekstrakt av 

Melaleuca (SANCO/2609/2008 endelig), særlig tillegg I og II, 

avsluttet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 13. desember 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— vern av brukere og arbeidstakere og å sikre at bruksvilkårene 

omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr når dette 

er relevant, 

— vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med 

sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold, 

— vern av overflatevann og vannorganismer, 

— vern av honningbier, leddyr utenfor målgruppen, meitemarker 

og mikro- og makroorganismer utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  planters stoffskifte og forbrukernes eksponering, 

b)  giftigheten til forbindelsene som utgjør ekstrakten, og 

betydningen av eventuelle andre urenheter enn metyleugenol, 
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Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

      c)  grunnvannets eksponering for bestanddelene i ekstrakten som 

ikke absorberes like lett, og for mulige jordomdannings-

produkter, 

d)  virkninger på biologiske metoder for rensing av spillvann. 

Melderen skal framlegge opplysningene for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten senest 30. april 2016.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 192/2014 

av 27. februar 2014 

om godkjenning av det aktive stoffet 1,4-dimetylnaftalen i samsvar med europaparlaments- og 

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

til 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 13 nr. 2 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for god-

kjenning, skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) i samsvar 

med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 få anvendelse på aktive stoffer som det er 

truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

nevnte direktiv før 14. juni 2011. For 1,4-dimetylnaf-

talen er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjons-

beslutning 2010/244/EU(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Nederland 25. juni 2009 en søknad fra 

DormFresh Ltd om oppføring av det aktive stoffet 1,4-

dimetylnaftalen i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 

vedtak 2010/244/EF ble det bekreftet at dokumenta-

sjonen var fullstendig, 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 miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/ 

EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. 

Rapporterende medlemsstat framla 21. mars 2012 et 

utkast til vurderingsrapport. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 59 av 28.2.2014, s. 20, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 91. 

(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) Kommisjonsbeslutning 2010/244/EU av 26. april 2010 om prinsi-

piell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for 

grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av 

1,4-dimetylnaftalen og cyflumetofen i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF, er fullstendig (EUT L 107 av 29.4.2010, s. 22). 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

Myndigheten framla sin konklusjon om risikovur-

deringen av det aktive stoffet 1,4-dimetylnaftalen(4) i 

plantevernmidler for Kommisjonen 16. mai 2013. 

Utkastet til vurderingsrapport og Myndighetens konklu-

sjon ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommi-

sjonen i Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen og avsluttet 13. desember 2013 med Kommi-

sjonens sammenfattende rapport om 1,4-dimetylnaf-

talen. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder 1,4-dimetylnaftalen, 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i 

direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruks-

områdene som er undersøkt og beskrevet i Kommi-

sjonens sammenfattende rapport. 1,4-dimetylnaftalen 

bør derfor godkjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling, må det imidlertid tas med visse 

vilkår og restriksjoner. Særlig bør det kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen. 

8)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av 

overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde. Medlems-

statene bør få en frist på seks måneder etter godkjennin-

gen til å gjennomgå godkjenninger av plantevernmidler 

som inneholder 1,4-dimetylnaftalen. Medlemsstatene 

bør ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle god-

kjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis en 

lengre frist for framlegging og vurdering av den 

fullstendige dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, 

slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert 

plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruksformål i 

samsvar med enhetlige prinsipper.  

  

(4) EFSA Journal 2013; 11(6):3229. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu. 

2019/EØS/35/134 
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9)  Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/ 

92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i 

forbindelse med tolkning av pliktene til innehaverne av 

eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til 

opplysninger. For å unngå ytterligere vanskeligheter er 

det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes 

plikter, særlig plikten til å kontrollere at innehaveren av 

en godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye plikter i forhold til pliktene i direktivene om 

endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

10)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) endres tilsva-

rende. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet 1,4-dimetylnaftalen, som oppført i vedlegg I, 

godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle 

eksisterende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

1,4-dimetylnaftalen som aktivt stoff, innen 31. desember 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i kolonnen om særlige bestemmelser i vedlegget, og 

at innehaveren av godkjenningen har, eller har tilgang til, 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i råds-

direktiv 91/414/EØF (EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 

91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1-4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder 1,4-dimetylnaf-

talen som eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer 

som alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 innen 30. juni 2014, vurdere middelet på 

nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med 

særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de fastslå om middelet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom middelet inneholder 1,4-dimetylnaftalen som eneste 

aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom middelet inneholder 1,4-dimetylnaftalen som ett av 

flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

eller godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2014. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 27. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

1,4-dimetylnaftalen 

CAS-nr. 571-58-4 

CIPAC-nr. 822 

1,4-dimetylnaftalen ≥ 980 g/kg 1. juli 2014 30. juni 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om 1,4-dimetylnaftalen, særlig tillegg I og II til denne, 

avsluttet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

13. desember 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

a)  vern av næringsdrivende og arbeidstakere som returnerer til det behandlede 

området, og ved inspeksjon av lageret, 

b)  risikoen for vannorganismer og pattedyr som spiser fisk, dersom det aktive stoffet 

slippes ut fra lagre til luft og overflatevann uten ytterligere behandling. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om Definisjonen av restmengder for 

det aktive stoffet. 

Søkeren skal framlegge relevante opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten innen 30. juni 2016. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«68 1,4-dimetylnaftalen 

CAS-nr. 571-58-4 

CIPAC-nr. 822 

1,4-dimetylnaftalen ≥ 980 g/kg 1. juli 2014 30. juni 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om 1,4-dimetylnaftalen, særlig tillegg I og II til denne, 

avsluttet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

13. desember 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot 

a)  vern av næringsdrivende og arbeidstakere som returnerer til det behandlede 

området, og ved inspeksjon av lageret, 

b)  risikoen for vannorganismer og pattedyr som spiser fisk, dersom det aktive 

stoffet slippes ut fra lagre til luft og overflatevann uten ytterligere behandling. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om Definisjonen av restmengder 

for det aktive stoffet. 

Søkeren skal framlegge relevante opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene 

og Myndigheten innen 30. juni 2016.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 193/2014 

av 27. februar 2014 

om godkjenning av det aktive stoffet amisulbrom 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(*) 

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 artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Når det gjelder framgangsmåten og vilkårene for god-

kjenning, skal rådsdirektiv 91/414/EØF(2) i samsvar 

med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 få anvendelse på aktive stoffer som det er 

truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i 

nevnte direktiv før 14. juni 2011. For amisulbrom er 

vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 2007/ 

669/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 

mottok Det forente kongerike 24. mars 2006 en søknad 

fra Nissan Chemical Europe S.A.R.L. om oppføring av 

det aktive stoffet amisulbrom i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved vedtak 2007/669/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 miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 59 av 28.2.2014, s. 25, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 91. 

(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 2007/669/EF av 15. oktober 2007 om prinsi-

piell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for 

grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av 

Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrom, emamektin, pyridalil 

og Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF, er fullstendig (EUT L 274 av 

18.10.2007, s. 15). 

91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har 

foreslått. Rapporterende medlemsstat framla 15. juli 2008 

et utkast til vurderingsrapport. Søkeren ble 20. mai 2011 i 

samsvar med artikkel 11 nr. 6 i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 88/2011(4) anmodet om å framlegge ytterligere 

opplysninger. Det forente kongerikes vurdering av till-

eggsopplysningene ble framlagt i form av et ajourført 

utkast til vurderingsrapport i februar 2012. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av medlems-

statene og Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). Myndigheten 

framla sin konklusjon om risikovurderingen av det aktive 

stoffet amisulbrom(5) i plantevernmidler for Kommisjonen 

27. mai 2013. Utkastet til vurderingsrapport og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for næringsmid-

delkjeden og dyrehelsen og avsluttet 13. desember 2013 med 

Kommisjonens sammenfattende rapport om amisulbrom. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 

plantevernmidler som inneholder amisulbrom, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er 

undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende 

rapport. Amisulbrom bør derfor godkjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings 

artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og 

vitenskapelige utvikling, må det imidlertid tas med visse 

vilkår og restriksjoner. Særlig bør det kreves ytterligere 

bekreftende opplysninger. 

7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de 

berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger 

av godkjenningen.  

  

(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(6):3237. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu. 

2019/EØS/35/135 



Nr. 35/1096 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

 

8)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 som følge av godkjenningen, og idet 

det tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av 

overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde. Medlems-

statene bør få en frist på seks måneder etter godkjennin-

gen til å gjennomgå godkjenninger av plantevernmidler 

som inneholder amisulbrom. Medlemsstatene bør ved 

behov endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. 

Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist 

for framlegging og vurdering av den fullstendige 

dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er 

fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevern-

middel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med 

enhetlige prinsipper. 

9)  Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor 

rammen av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/ 

92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i 

forbindelse med tolkning av pliktene til innehaverne av 

eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til 

opplysninger. For å unngå ytterligere vanskeligheter er 

det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes 

plikter, særlig plikten til å kontrollere at innehaveren av 

en godkjenning kan vise at denne har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 

ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 

nye plikter i forhold til pliktene i direktivene om 

endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i 

forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

10)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) endres tilsva-

rende. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet amisulbrom, som oppført i vedlegg I, god-

kjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i råds-

direktiv 91/414/EØF (EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

amisulbrom som aktivt stoff, innen 31. desember 2014. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 

vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av dem 

omhandlet i kolonnen om særlige bestemmelser i vedlegget, og 

at innehaveren av godkjenningen har, eller har tilgang til, 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 

91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1-4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 

godkjente plantevernmiddel som inneholder amisulbrom som 

eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer som alle var 

oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 30. juni 2014, vurdere middelet på nytt i 

samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumenta-

sjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, 

samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige 

bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På grunnlag av 

denne vurderingen skal de fastslå om middelet oppfyller 

vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom middelet inneholder amisulbrom som eneste aktive 

stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 31. desember 2015, eller 

b)  dersom middelet inneholder amisulbrom som ett av flere 

aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 31. desember 2015, eller innen datoen 

som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den 

eller de respektive rettsaktene der det eller de relevante 

stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

eller godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 27. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Amisulbrom 

CAS-nr. 348635-87-0 

CIPAC-nr. 789 

3-(3-brom-6-fluor-2-

metylindol-1-ylsulfonyl)-

N,N-dimetyl-1H-1,2,4-

triazol-1-sulfonamid 

≥ 985 g/kg 

Følgende relevante urenhet skal 

ikke overskride: 

3-brom-6-fluor-2-metyl-1-(1H-

1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-

indol: ≤ 2 g/kg 

1. juli 2014 30. juni 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammen-

fattende rapporten om amisulbrom, særlig tillegg I og II til denne, avsluttet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. desember 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

risikoen for vann- og jordorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  at fotokjemisk nedbryting ved metabolisme i jord av amisulbrom når det gjelder 

metabolittene 3-brom-6-fluor-2-metyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indol og 

1-(dimetylsulfamoyl)-1H-1,2,4-triazol-3-sulfonsyre, ikke har betydning for foruren-

sing av grunnvann, 

2)  at det er lav risiko for at amisulbrom (bare FOCUS-dreneringsscenarioer) og 

metabolittene 1-(dimetylsulfamoyl)-1H-1,2,4-triazol-3-sulfonsyre, 1H-1,2,4-triazol-

3-sulfonsyre, 1H-1,2,4-triazol, N,N-dimetyl-1H-1,2,4-triazol-3-sulfonamid, 2-ace-

tamid-4-fluorbenzosyre, 2-acetamid-4-fluor-fluorbenzosyre og 2,2′-oksybis(6-fluor-

2-metyl-1,2-dihydro-3H-indol-3-on) skal forurense overflatevann eller at vannor-

ganismer skal eksponeres ved avrenning, 

3)  avhengig av resultatet av vurderingen i henhold til nr. 1 og 2, dersom den 

fotokjemiske nedbrytingen i jord er betydelig eller potensialet for forurensing eller 

eksponering er høyt, ytterligere analysemetoder for å bestemme alle forbindelser i 

definisjonen av restmengde ved overvåking i overflatevann, 

4)  risikoen for sekundærforgiftning av fugler og pattedyr med 3-brom-6-fluor-2-metyl-

1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indol, 

5)  risikoen for at amisulbrom og dets metabolitt 3-brom-6-fluor-2-metyl-1-(1H-1,2,4-

triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indol skal ha hormonforstyrrende virkninger på fugler og 

fisk. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten de relevante 

opplysningene angitt i nr. 1-4 innen 30. juni 2016 og opplysningene angitt i nr. 5 innen to 

år etter at relevante OECD-retningslinjer for prøving for hormonherming er vedtatt. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjennings-dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«69 Amisulbrom 

CAS-nr. 348635-87-0 

CIPAC-nr. 789 

3-(3-brom-6-fluor-2-

metylindol-1-ylsulfonyl)-

N,N-dimetyl-1H-1,2,4-

triazol-1-sulfonamid 

> 985 g/kg 

Følgende relevante urenhet må 

ikke overstige en viss 

terskelverdi i det tekniske 

materialet: 

3-brom-6-fluor-2-metyl-1-

(1H-1,2,4-triazol-3-

ylsulfonyl)-1H-indol: > 2 g/kg 

1. juli 2014 30. juni 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om amisulbrom, særlig tillegg I og II til denne, avsluttet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 13. desember 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

risikoen for vann- og jordorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  at fotokjemisk nedbryting ved metabolisme i jord av amisulbrom når det gjelder 

metabolittene 3-brom-6-fluor-2-metyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indol 

og 1-(dimetylsulfamoyl)-1H-1,2,4-triazol-3-sulfonsyre, ikke har betydning for 

forurensing av grunnvann, 

2)  at det er lav risiko for at amisulbrom (bare FOCUS-dreneringsscenarioer) og 

metabolittene 1-(dimetylsulfamoyl)-1H-1,2,4-triazol-3-sulfonsyre, 1H-1,2,4-triazol-

3-sulfonsyre, 1H-1,2,4-triazol, N,N-dimetyl-1H-1,2,4-triazol-3-sulfonamid,  

2-acetamid-4-fluorbenzosyre, 2-acetamid-4-fluor-fluorbenzosyre og 2,2′-oksybis 

(6-fluor-2-metyl-1,2-dihydro-3H-indol-3-on) skal forurense overflatevann eller at 

vannorganismer skal eksponeres ved avrenning, 

3)  avhengig av resultatet av vurderingen i henhold til nr. 1 og 2, dersom den 

fotokjemiske nedbrytingen i jord er betydelig eller potensialet for forurensing 

eller eksponering er høyt, ytterligere analysemetoder for å bestemme alle 

forbindelser i definisjonen av restmengde ved overvåking i overflatevann, 

4)  risikoen for sekundærforgiftning av fugler og pattedyr med 3-brom-6-fluor- 

2-metyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indol, 

5)  risikoen for at amisulbrom og dets metabolitt 3-brom-6-fluor-2-metyl-1- 

(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indol skal ha hormonforstyrrende virkninger 

på fugler og fisk. 

Søkeren skal framlegg for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten de 

relevante opplysningene angitt i nr. 1-4 innen 30. juni 2016 og opplysningene angitt i 

nr. 5 innen to år etter at relevante OECD-retningslinjer for prøving for hormonherming 

er vedtatt.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/128/EF 

av 21. oktober 2009 

om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak for å oppnå bærekraftig bruk av pesticider(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 2 og 7 i europaparlaments- og 

rådsbeslutning nr. 1600/2002/EF av 22. juli 2002 om 

fastsettelse av Fellesskapets sjette miljøhandlings-

program(4) bør det opprettes en felles rettslig ramme for 

å oppnå bærekraftig bruk av pesticider, idet det tas 

hensyn til forsiktighetstiltak og forebyggende tiltak. 

2)  Dette direktiv bør inntil videre gjelde for pesticider som 

er plantevernmidler. Det forventes imidlertid at direkti-

vets virkeområde vil bli utvidet til å gjelde biocid-

produkter. 

3)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv bør utfylle og ikke 

påvirke tiltak fastsatt i andre relevante deler av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 309 av 24.11.2009,  

s. 71, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 208/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 

av 30.7.2015, s. 95. 

(1) EUT C 161 av 13.7.2007, s. 48. 

(2) EUT C 146 av 30.6.2007, s. 48. 

(3) Europaparlamentsuttalelse av 23. oktober 2007 (EUT C 263 E av 

16.10.2008, s. 158), Rådets felles holdning av 19. mai 2008 (EUT 

C 254 E av 7.10.2008, s. 1) og Europaparlamentets holdning av  

13. januar 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT). Rådsbeslutning 

av 24. september 2009. 

(4) EFT L 242 av 10.9.2002, s. 1. 

Fellesskapets regelverk, særlig rådsdirektiv 79/409/EØF 

av 2. april om vern av viltlevende fugler(5), rådsdirektiv 

92/43/EØF av 21. mai 1992 om vern av habitater og 

ville dyr og planter(6), europaparlaments- og råds-

direktiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse 

av en ramme for fellesskapstiltak på området vann-

politikk(7), europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for 

rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og 

fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse(8) og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/ 

2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler(9). Disse tiltakene bør heller ikke berøre frivillige 

tiltak innenfor rammen av strukturfondsforordningene 

eller rådsforordning (EF) nr. 1698/2005 av  

20. september 2005 om støtte til utvikling i landdis-

triktene fra Det europeiske fond for utvikling av 

landdistriktene (EAFRD)(10). 

4)  Økonomiske virkemidler kan spille en svært viktig rolle 

i å nå mål knyttet til bærekraftig bruk av pesticider. Det 

bør derfor oppmuntres til bruk av slike virkemidler på 

hensiktsmessig plan, samtidig som det understrekes at 

de enkelte medlemsstater kan beslutte hvordan 

virkemidlene skal anvendes, uten at det berører 

anvendelsen av regler for statsstøtte. 

5)  For å lette gjennomføringen av dette direktiv bør 

medlemsstatene anvende nasjonale handlingsplaner med 

sikte på å fastsette kvantitative mål, delmål, tiltak, 

tidsplaner og indikatorer for å redusere risikoer ved og 

virkninger av bruken av pesticider på menneskers helse 

og miljøet, og for å oppmuntre til utvikling og innføring 

av integrert bekjempelse av skadegjørere og alternative 

metoder eller teknikker for å redusere avhengigheten av 

pesticider. Medlemsstatene bør overvåke bruken av 

plantevernmidler som inneholder særlig problematiske 

aktive stoffer, og fastsette tidsplaner og mål for å 

  

(5) EFT L 103 av 25.4.1979, s. 1. 

(6) EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7. 

(7) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. 

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

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

(10) EUT L 277 av 21.10.2005, s. 1. 
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redusere bruken av disse stoffene, særlig når det er 

hensiktsmessig for å nå mål knyttet til risikoreduksjon. 

De nasjonale handlingsplanene bør samordnes med 

gjennomføringsplanene i henhold til andre relevante 

deler av Felleskapets regelverk og kan brukes til å 

gruppere mål som skal nås i henhold til andre deler av 

Felleskapets regelverk som gjelder pesticider. 

6)  Utveksling av opplysninger om mål og tiltak som 

medlemsstatene fastsetter i sine nasjonale handlings-

planer, er en svært viktig faktor for å nå målene i dette 

direktiv. Medlemsstatene bør derfor anmodes om 

regelmessig å framlegge rapport for Kommisjonen og 

for de andre medlemsstatene, særlig om gjennomfø-

ringen og resultatene av sine nasjonale handlingsplaner 

og erfaringer som er gjort. På grunnlag av opplysninger 

fra medlemsstatene bør Kommisjonen framlegge 

relevante rapporter for Europaparlamentet og Rådet, om 

nødvendig sammen med egnede forslag til regelverk. 

7)  Det bør fastsettes at europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/35/EF av 26. mai 2003 om offentlighetens delta-

king i utarbeidingen av visse planer og programmer på 

miljøområdet(1) får anvendelse ved utarbeiding og 

endring av nasjonale handlingsplaner. 

8)  Det er viktig at medlemsstatene innfører ordninger for 

både grunnleggende opplæring og tilleggsopplæring for 

distributører, rådgivere og yrkesbrukere av pesticider og 

sertifiseringsordninger for å registrere slik opplæring, 

slik at de som bruker eller kommer til å bruke pesticider, 

har full kjennskap til mulige risikoer for menneskers 

helse og miljøet og til egnede tiltak for å begrense disse 

risikoene mest mulig. Opplæringen for yrkesbrukere 

kan samordnes med opplæringen organisert innenfor 

rammen av forordning (EF) nr. 1698/2005. 

9)  Salg av pesticider, herunder salg på Internett, er et viktig 

element i distribusjonskjeden, og det bør gis konkrete 

råd i form av sikkerhetsinstrukser om menneskers helse 

og miljøet til sluttbrukeren, særlig til yrkesbrukere, på 

salgstidspunktet. For ikke-yrkesbrukere som generelt 

ikke har samme utdannings-/opplæringsnivå, bør det gis 

anbefalinger, særlig om sikker håndtering og lagring av 

pesticider og om sluttbehandling av emballasjen. 

10)  Med tanke på mulige risikoer ved bruk av pesticider bør 

offentligheten få bedre opplysninger om den samlede 

virkningen av bruken av pesticider gjennom holdnings-

kampanjer, opplysninger formidlet av detaljister og 

andre egnede tiltak. 

  

(1) EUT L 156 av 25.6.2003, s. 17. 

11)  Forskningsprogrammer som tar sikte på å påvise 

hvordan bruken av pesticider påvirker menneskers helse 

og miljøet, herunder undersøkelser av høyrisikogrupper, 

bør fremmes på europeisk og nasjonalt plan. 

12)  I den grad det er nødvendig å fastsette minstekrav til 

helse og sikkerhet på arbeidsplassen i forbindelse med 

håndtering og bruk av pesticider, som omfatter risikoer 

forbundet med arbeidstakeres eksponering for slike 

produkter, og allmenne og særlige forebyggende tiltak 

for å begrense slik risiko, er slike tiltak omfattet av 

rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa 

og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband 

med kjemiske agensar på arbeidsplassen(2) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/EF av  

29. april 2004 om vern av arbeidstakarane mot risiko 

ved å vere utsett for kreftframkallande eller arve-

stoffskadelege stoff i arbeidet(3). 

13)  Ettersom europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF 

av 17. mai 2006 om maskiner(4) vil inneholde regler for 

omsetning av utstyr for spredning av pesticider som 

sikrer at miljøkravene oppfylles, bør det innføres ord-

ninger for regelmessig teknisk inspeksjon av utstyr for 

spredning av pesticider som allerede er i bruk, for å 

redusere skadevirkningene av pesticider på menneskers 

helse og miljøet forårsaket av bruken av slikt utstyr. 

Medlemsstatene bør i sine nasjonale handlingsplaner 

beskrive hvordan de skal sikre gjennomføringen av 

disse kravene. 

14)  Spredning av pesticider fra luftfartøy kan gi betydelige 

skadevirkninger på menneskers helse og miljøet, særlig 

gjennom avdrift fra sprøyting. Det bør derfor innføres et 

generelt forbud mot spredning fra luftfartøy, med 

mulighet for unntak der det innebærer klare fordeler i 

form av redusert virkning på menneskers helse og 

miljøet sammenlignet med andre spredningsmetoder, 

eller der det ikke finnes egnede alternativer, forutsatt at 

den beste tilgjengelige teknologien for å redusere avdrift 

brukes. 

15)  Vannmiljøet er særlig følsomt for pesticider. Det er 

derfor nødvendig å legge særlig vekt på å unngå 

forurensning av overflatevann og grunnvann gjennom 

egnede tiltak, som å opprette buffer- og vernesoner eller 

plante hekker langs overflatevann for å redusere vannets 

eksponering for avdrift, avrenning og drenering. 

Størrelsen på buffersonene bør særlig avhenge av 

jordbunnens egenskaper, pesticidenes egenskaper og 

særtrekkene ved landbruket i de berørte områdene. Bruk 

av pesticider i områder som brukes til uttak av 

  

(2) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11. 

(3) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 50. 

(4) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24. 
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drikkevann, på eller langs transportruter, for eksempel 

jernbanelinjer, eller på svært ugjennomtrengelige eller 

svært permeable overflater kan medføre økt risiko for 

forurensning av vannmiljøet. I slike områder bør bruken 

av pesticider derfor begrenses mest mulig, eller om 

mulig unngås. 

16)  Bruk av pesticider kan være særlig farlig i svært 

følsomme områder, som Natura 2000-områder som er 

vernet i samsvar med direktiv 79/409/EØF og 92/43/ 

EØF. Andre steder, f.eks. offentlige parker og hager, 

idretts- og fritidsanlegg, skolegårder og lekeplasser og i 

nærheten av helseinstitusjoner, er risikoen ved ekspo-

nering for pesticider høy. Slike steder bør bruken av 

pesticider begrenses mest mulig eller forbys. Når 

pesticider brukes, bør det innføres egnede risikostyrin-

gstiltak, og pesticider med lav risiko og biologiske 

bekjempelsestiltak bør vurderes i første omgang. 

17)  Håndtering av pesticider, herunder lagring, fortynning 

og blanding av pesticider og rengjøring etter bruk av 

utstyr for spredning av pesticider, samt gjenvinning og 

sluttbehandling av rester av tankblanding, tom 

emballasje og rester av pesticider, innebærer særlig 

risiko for uønsket eksponering av mennesker og miljøet. 

Det bør derfor innføres særlige tiltak for slik virksomhet 

som et tillegg til tiltakene fastsatt i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2006/12/EF av 5. april 2006 om avfall(1) 

og rådsdirektiv 91/689/EØF av 12. desember 1991 om 

farlig avfall(2). Tiltakene bør også omfatte ikke-yrkes-

brukere, ettersom risikoen for feil håndtering er høy i 

denne brukergruppen grunnet manglende erfaring. 

18)  Dersom alle gårdbrukere overholder de allmenne 

prinsippene og de vekst- og sektorspesifikke retnings-

linjene for integrert bekjempelse av skadegjørere, vil 

dette føre til mer målrettet bruk av alle tilgjengelige 

tiltak for bekjempelse av skadegjørere, herunder 

pesticider. Det vil dermed bidra til ytterligere å redusere 

risikoen for menneskers helse og miljøet og avhengighe-

ten av pesticider. Medlemsstatene bør fremme 

bekjempelse av skadegjørere med begrenset bruk av 

pesticider, særlig integrert bekjempelse av skadegjørere, 

og skape nødvendige forutsetninger og fastsette nød-

vendige tiltak for gjennomføringen av dette. 

19)  Gjennomføring av prinsippene for integrert bekjempelse 

av skadegjørere er obligatorisk i henhold til forordning 

(EF) nr. 1107/2009 og dette direktiv, og nærhets-

prinsippet får anvendelse på måten prinsippene for 

integrert bekjempelse av skadegjørere gjennomføres på. 

Medlemsstatene bør i sine nasjonale handlingsplaner 

beskrive hvordan de sikrer gjennomføringen av prin-

sippene for integrert bekjempelse av skadegjørere, om 

mulig ved å prioritere kjemikaliefrie metoder for 

plantevern, bekjempelse av skadegjørere og avlings-

forvaltning. 

  

(1) EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9. 

(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 20. 

20)  Det er nødvendig å måle framskrittene når det gjelder å 

redusere risikoer ved og skadevirkninger av bruken av 

pesticider på menneskers helse og miljøet. En hensikts-

messig måte å gjøre dette på, er ved hjelp av harmoni-

serte risikoindikatorer som vil bli fastsatt på felles-

kapsplan. Medlemsstatene bør bruke disse indikatorene i 

risikostyringen på nasjonalt plan og til rapporte-

ringsformål, og Kommisjonen bør beregne indikatorer 

for å vurdere framgangen på felleskapsplan. Statistiske 

opplysninger som er samlet inn i samsvar med 

Fellesskapets regelverk for statistikk over plantevern-

midler, bør brukes. Medlemsstatene bør kunne bruke 

nasjonale indikatorer i tillegg til harmoniserte felles 

indikatorer. 

21)  Medlemsstatene bør fastsette sanksjoner som får anven-

delse ved overtredelse av nasjonale bestemmelser 

vedtatt i henhold til dette direktiv, og sikre at de 

gjennomføres. Sanksjonene bør være virkningsfulle, stå 

i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

22)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å verne 

menneskers helse og miljøet mot mulige risikoer knyttet 

til bruk av pesticider, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene og derfor bedre kan nås på felles-

skapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I 

samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå dette målet. 

23)  Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende 

rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i 

Den europeiske unions pakt om grunnleggende ret-

tigheter. Målet med dette direktiv er særlig å fremme 

integrering av et høyt nivå for vern av miljøet i 

Fellesskapets politikk i samsvar med prinsippet om 

bærekraftig utvikling fastsatt i artikkel 37 i nevnte pakt. 

24)  De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 

dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 

1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av 

nærmere regler for utøvelsen av den gjennomfø-

ringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(3). 

25)  Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å utarbeide 

og ajourføre vedleggene til dette direktiv. Ettersom 

disse tiltakene er allmenne og har som formål å endre 

ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv, blant 

annet ved å utfylle det med nye ikke-grunnleggende 

bestemmelser, må de vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i 

beslutning 1999/468/EF.  

  

(3) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
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26)  I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen 

om bedre regelverksutforming(1) oppfordres medlems-

statene til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å 

utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som så langt 

det er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv 

og innarbeidingstiltakene — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved dette direktiv fastsettes en ramme for å oppnå bærekraftig 

bruk av pesticider ved å redusere risikoene ved og virkningene 

av bruken av pesticider på menneskers helse og miljøet, og ved 

å fremme bruken av integrert bekjempelse av skadegjørere og 

alternative metoder eller teknikker som kjemikaliefrie 

alternativer til pesticider. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på pesticider som er 

plantevernmidler som definert i artikkel 3 nr. 10 bokstav a). 

2.  Dette direktiv får anvendelse uten at det berører andre 

relevante deler av Fellesskapets regelverk. 

3.  Bestemmelsene i dette direktiv skal ikke hindre 

medlemsstater i å anvende føre-var-prinsippet og begrense eller 

forby bruken av pesticider under bestemte omstendigheter eller 

i bestemte områder. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1. «yrkesbruker» enhver person som bruker pesticider i 

forbindelse med yrkesvirksomhet, herunder operatører, 

teknikere, arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende, 

både i landbruket og andre sektorer, 

2. «distributør» en fysisk eller juridisk person som gjør et 

pesticid tilgjengelig på markedet, herunder grossister, 

detaljister, selgere og leverandører, 

  

(1) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. 

3. «rådgiver» en person som har tilegnet seg tilstrekkelig 

kunnskap om og gir råd om bekjempelse av skadegjørere 

og trygg bruk av pesticider innenfor rammen av sin yrkes-

virksomhet eller som en kommersiell tjeneste, herunder 

selvstendig næringsdrivende og offentlige rådgiv-

ningstjenester, handelsagenter, næringsmiddelprodusenter 

og detaljister, 

4. «utstyr for spredning av pesticider» ethvert apparat som er 

særlig beregnet på spredning av pesticider, herunder 

tilbehør som er nødvendig for at utstyret skal fungere 

effektivt, f.eks. dyser, manometre, filtre, siler og 

rengjøringsutstyr for tanker, 

5. «spredning fra luftfartøy» spredning av pesticider fra et 

luftfartøy (fly eller helikopter), 

6. «integrert bekjempelse av skadegjørere» nøye vurdering 

av alle tilgjengelige plantevernmetoder og påfølgende 

integrering av egnede tiltak som motvirker utviklingen av 

populasjoner av skadelige organismer, holder bruken av 

plantevernmidler og andre former for inngrep på et 

økonomisk og økologisk forsvarlig nivå og reduserer 

risikoene for menneskers helse og miljøet mest mulig. 

Integrert bekjempelse av skadegjørere vektlegger dyrking 

av sunne vekster med minst mulig inngrep i landbruks-

økosystemene og oppfordrer til bruk av naturlige mekanis-

mer for bekjempelse av skadegjørere, 

7. «risikoindikator» resultatet av en beregningsmetode som 

brukes til å vurdere risikoene ved pesticider for 

menneskers helse og/eller miljøet, 

8. «kjemikaliefrie metoder» alternative metoder til kjemiske 

pesticider for plantevern og bekjempelse av skadegjørere, 

basert på landbruksteknikker som dem som er angitt i nr. 1 

i vedlegg III, eller fysiske, mekaniske eller biologiske 

metoder for bekjempelse av skadegjørere, 

9. «overflatevann» og «grunnvann» det samme som i direktiv 

2000/60/EF, 

10. «pesticid» 

a)  et plantevernmiddel som definert i forordning (EF)  

nr. 1107/2009, 

b)  et biocidprodukt som definert i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markeds-

føring av biocidprodukter(2).  

  

(2) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 
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Artikkel 4 

Nasjonale handlingsplaner 

1.  Medlemsstatene skal vedta nasjonale handlingsplaner der 

de fastsetter kvantitative mål, delmål, tiltak og tidsplaner for å 

redusere risikoene ved og virkningene av bruken av pesticider 

på menneskers helse og miljøet, og for å oppfordre til utvikling 

og innføring av integrert bekjempelse av skadegjørere og 

alternative metoder eller teknikker for å redusere avhengigheten 

av pesticider. Disse målene kan dekke ulike områder, f.eks. 

vern av arbeidstakere, miljøvern, restmengder, bruk av 

bestemte teknikker eller bruk på bestemte vekster. 

De nasjonale handlingsplanene skal også omfatte indikatorer 

for å overvåke bruken av plantevernmidler som inneholder 

særlig problematiske aktive stoffer, særlig dersom det finnes 

alternativer. Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet 

mot plantevernmidler som inneholder aktive stoffer som er 

godkjent i samsvar med rådsdirektiv 91/414/EØF av  

15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler(1), og som ved 

søknad om fornyet godkjenning i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 ikke vil oppfylle de relevante kriteriene for 

godkjenning fastsatt i vedlegg II nr. 3.6-3.8 i nevnte forordning. 

På grunnlag av slike indikatorer, og der det er relevant tatt i 

betraktning de målene for reduksjon av risiko eller bruk som 

allerede er nådd før dette direktiv får anvendelse, skal det også 

fastsettes tidsplaner og mål for reduksjon av bruk, særlig 

dersom reduksjon av bruk er en egnet måte å oppnå 

risikoreduksjon på når det gjelder prioriteringer identifisert i 

artikkel 15 nr. 2 bokstav c). Disse målene kan være foreløpige 

eller endelige. Medlemsstatene skal benytte alle nødvendige 

midler for å nå disse målene. 

Når medlemsstatene utarbeider og reviderer sine nasjonale 

handlingsplaner, skal de ta hensyn til de helsemessige, sosiale, 

økonomiske og miljømessige virkningene av de planlagte 

tiltakene, samt særlige nasjonale, regionale og lokale forhold og 

alle relevante grupper av berørte parter. Medlemsstatene skal i 

sine nasjonale handlingsplaner beskrive hvordan de vil 

gjennomføre tiltak i henhold til artikkel 5-15 for å nå målene 

nevnt i første ledd i dette nummer. 

I de nasjonale handlingsplanene skal det tas hensyn til planer 

som er omfattet av andre deler av Fellesskapets regelverk for 

bruk av pesticider, for eksempel planlagte tiltak i henhold til 

direktiv 2000/60/EF. 

2.  Innen 26. november 2012 skal medlemsstatene oversende 

sine nasjonale handlingsplaner til Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene. 

  

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

De nasjonale handlingsplanene skal vurderes på nytt minst 

hvert femte år, og eventuelle vesentlige endringer i planene skal 

meldes til Kommisjonen uten unødig opphold. 

3.  Innen 26. november 2014 skal Kommisjonen framlegge 

en rapport for Europaparlamentet og Rådet om opplysningene 

som er oversendt av medlemsstatene i forbindelse med de 

nasjonale handlingsplanene. Rapporten skal omfatte metodene 

som er brukt, og konsekvensene av at det er fastsatt ulike typer 

mål for å redusere risikoene ved og bruken av pesticider. 

Innen 26. november 2018 skal Kommisjonen framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet om medlemsstatenes 

erfaringer fra gjennomføringen av nasjonale mål fastsatt i 

samsvar med nr. 1 for å nå målene i dette direktiv. Rapporten 

kan om nødvendig ledsages av egnede forslag til regelverk. 

4.  Kommisjonen skal gjøre opplysninger som er oversendt i 

samsvar med nr. 2, tilgjengelig for offentligheten på et nettsted. 

5.  Bestemmelsene om offentlighetens deltaking fastsatt i 

artikkel 2 i direktiv 2003/35/EF får anvendelse på utarbeiding 

og endring av de nasjonale handlingsplanene. 

KAPITTEL II 

OPPLÆRING, SALG AV PESTICIDER, OPPLYSNINGER OG 

HOLDNINGSSKAPENDE TILTAK 

Artikkel 5 

Opplæring 

1.  Medlemsstatene skal sikre at alle yrkesbrukere, distribu-

tører og rådgivere har tilgang til relevant opplæring gitt av 

organer utpekt av vedkommende myndigheter. Opplæringen 

skal bestå av både grunnleggende opplæring og tilleggsopplæ-

ring slik at kunnskap kan tilegnes og ved behov holdes à jour. 

Opplæringen skal være utformet for å sikre at slike brukere, 

distributører og rådgivere tilegner seg tilstrekkelig kunnskap 

om emnene oppført i vedlegg I, idet det tas hensyn til deres 

ulike roller og ansvar. 

2.  Innen 26. november 2013 skal medlemsstatene innføre 

sertifiseringsordninger og utpeke vedkommende myndigheter 

som skal ha ansvar for å innføre dem. Disse sertifikatene skal 

minst dokumentere at yrkesbrukere, distributører og rådgivere 

har tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om emnene oppført i 

vedlegg I enten ved å gjennomgå opplæring eller på andre 

måter.  
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Sertifiseringsordningene skal omfatte krav og framgangsmåter 

for tildeling, fornyelse og tilbakekalling av sertifikater. 

3.  Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i dette direktiv når det gjelder å endre vedlegg I 

for å ta hensyn til den vitenskapelige og tekniske utvikling, skal 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

nevnt i artikkel 21 nr. 2. 

Artikkel 6 

Krav til salg av pesticider 

1.  Medlemsstatene skal sikre at distributørene har til-

strekkelig mange ansatte som innehar et sertifikat som nevnt i 

artikkel 5 nr. 2. Disse personene skal være tilgjengelige på 

salgstidspunktet for å gi tilstrekkelige opplysninger til kunder 

om bruken av pesticider, helse- og miljørisikoer og sik-

kerhetsinstrukser for å håndtere slike risikoer for de berørte 

produktene. Svært små distributører som selger bare produkter 

som ikke er til yrkesbruk, kan unntas fra dette kravet dersom de 

ikke selger pesticidpreparater som er klassifisert som giftige, 

svært giftige, kreftframkallende, arvestoffskadelige eller 

reproduksjonstoksiske i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av 

medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, 

emballering og merking av farlige stoffblandinger(1). 

2.  Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å 

begrense salget av pesticider godkjent for yrkesbruk til personer 

som innehar et sertifikat som nevnt i artikkel 5 nr. 2. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at distributører som selger 

pesticider til ikke-yrkesbrukere, gir generelle opplysninger om 

risikoene for menneskers helse og miljøet ved bruk av pesti-

cider, særlig om farer, eksponering, riktig lagring, håndtering, 

spredning og trygg sluttbehandling i samsvar med Felleskapets 

avfallsregelverk, samt om lavrisikoalternativer. Medlemsstatene 

kan kreve at pesticidprodusentene skal framlegge slike 

opplysninger. 

4.  Tiltakene fastsatt i nr. 1 og 2 skal treffes innen  

26. november 2015. 

Artikkel 7 

Opplysninger og holdningsskapende tiltak 

1.  Medlemsstatene skal treffe tiltak for å underrette 

offentligheten og for å fremme og tilrettelegge for opplys-

ningsprogrammer og holdningsskapende programmer og 

offentlighetens tilgang til nøyaktige og balanserte opplysninger 

om pesticider, særlig når det gjelder risikoene og potensielle 

akutte og kroniske virkninger på menneskers helse, organismer 

  

(1) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1. 

utenfor målgruppen og miljøet som skyldes bruken av pesticider, 

samt om bruken av kjemikaliefrie alternativer. 

2.  Medlemsstatene skal innføre ordninger for å samle inn 

opplysninger om tilfeller av akutt pesticidforgiftning og, der 

slike opplysninger er tilgjengelige, om utvikling av kronisk 

forgiftning blant grupper som kan bli regelmessig eksponert for 

pesticider, f.eks. operatører, landbruksarbeidere eller personer 

som bor i nærheten av områder der pesticider brukes. 

3.  For å gjøre opplysningene mer sammenlignbare skal 

Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene innen  

26. november 2012 utarbeide et strategisk veiledningsdokument 

om overvåking og kartlegging av virkningene av bruk av 

pesticider på menneskers helse og miljøet. 

KAPITTEL III 

UTSTYR FOR SPREDNING AV PESTICIDER 

Artikkel 8 

Inspeksjon av utstyr i bruk 

1.  Medlemsstatene skal sikre at utstyr for spredning av 

pesticider i yrkesmessig bruk inspiseres med jevne mellomrom. 

Inspeksjonene skal skje minst hvert femte år fram til 2020 og 

minst hvert tredje år etter dette. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at utstyr for spredning av 

pesticider er inspisert minst én gang innen 26. november 2016. 

Etter denne datoen skal bare utstyr som ble godkjent under 

inspeksjonen, være i yrkesmessig bruk. 

Nytt utstyr skal inspiseres minst én gang i løpet av fem år etter 

kjøpstidspunktet. 

3.  Som unntak fra nr. 1 og 2 og etter en vurdering av 

risikoen for menneskers helse og miljøet, herunder en vurdering 

av omfanget av bruken av utstyret, kan medlemsstatene 

a)  anvende ulike tidsplaner og inspeksjonsintervaller for utstyr 

for spredning av pesticider som ikke brukes til sprøyting, for 

håndholdt utstyr for spredning av pesticider eller rygg-

sprøyter og for annet utstyr for spredning av pesticider som 

bare brukes i svært begrenset omfang, som skal oppføres i de 

nasjonale handlingsplanene fastsatt i artikkel 4. 

 Følgende annet utstyr for spredning av pesticider skal aldri 

anses som brukt i svært begrenset omfang: 

i)  sprøyteutstyr montert på tog eller luftfartøy,  
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ii)  sprøytebommer på mer enn tre meter, herunder 

sprøytebommer montert på såutstyr, 

b)  unnta håndholdt utstyr for spredning av pesticider eller 

ryggsprøyter fra inspeksjon. I slike tilfeller skal medlems-

statene sikre at operatørene er blitt underrettet om behovet 

for å skifte ut tilbehør med jevne mellomrom og om særlige 

risikoer knyttet til utstyret, og at operatørene er opplært i 

riktig bruk av spredningsutstyret i samsvar med artikkel 5. 

4.  Inspeksjonene skal vise at utstyret for spredning av 

pesticider oppfyller de relevante kravene oppført i vedlegg II, 

for å oppnå et høyt vernenivå for menneskers helse og miljøet. 

Utstyr for spredning av pesticider som er i samsvar med 

harmoniserte standarder utarbeidet i samsvar med artikkel 20 

nr. 1, skal antas å være i samsvar med de grunnleggende 

kravene til helse, sikkerhet og miljø. 

5.  Yrkesbrukere skal utføre regelmessig kalibrering og 

teknisk kontroll av utstyret for spredning av pesticider i 

samsvar med den relevante opplæringen de har fått, som fastsatt 

i artikkel 5. 

6.  Medlemsstatene skal utpeke organer som skal være 

ansvarlige for å gjennomføre inspeksjonsordningene, og skal 

underrette Kommisjonen om dette. 

Hver medlemsstat skal innføre sertifiseringsordninger som gjør 

det mulig å verifisere inspeksjoner og anerkjenne sertifikater 

som er utstedt i andre medlemsstater i henhold til kravene nevnt 

i nr. 4, og der tidsrommet siden forrige inspeksjon i en annen 

medlemsstat er det samme eller kortere enn inspeksjons-

intervallet som gjelder på medlemsstatens eget territorium. 

Medlemsstatene skal bestrebe seg på å anerkjenne sertifikater 

som er utstedt i andre medlemsstater, forutsatt at inspeksjons-

intervallene nevnt i nr. 1 overholdes. 

7.  Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i dette direktiv når det gjelder å endre vedlegg II 

for å ta hensyn til den vitenskapelige og tekniske utvikling, skal 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

nevnt i artikkel 21 nr. 2. 

KAPITTEL IV 

SÆRLIG PRAKSIS OG BRUK 

Artikkel 9 

Spredning fra luftfartøy 

1.  Medlemsstatene skal sikre at spredning fra luftfartøy 

forbys. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan spredning fra luftfartøy tillates 

bare i særlige tilfeller forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  ingen egnede alternativer finnes, eller det innebærer klare 

fordeler i form av redusert virkning på menneskers helse og 

miljøet sammenlignet med landbasert spredning av 

pesticider, 

b)  pesticidene som brukes, må være uttrykkelig godkjent for 

spredning fra luftfartøy av medlemsstaten etter en særlig 

vurdering som tar hensyn til risikoene forbundet med 

spredning fra luftfartøy, 

c)  operatøren som utfører spredningen fra luftfartøy, må 

inneha et sertifikat som nevnt i artikkel 5 nr. 2. I over-

gangsperioden før sertifiseringsordningene er innført, kan 

medlemsstatene godta annen dokumentasjon på til-

strekkelig kunnskap, 

d)  foretaket som skaffer til veie utstyret for spredning fra 

luftfartøy, skal være sertifisert av vedkommende myndighet 

for godkjenning av utstyr og luftfartøyer for spredning av 

pesticider fra luftfartøy, 

e)  dersom området som skal sprøytes, er i umiddelbar nærhet 

av områder som er åpne for offentligheten, skal god-

kjenningen omfatte særlige risikostyringstiltak som sikrer 

at sprøytingen ikke har noen skadevirkning på helsen til 

personer som befinner seg i nærheten. Området som skal 

sprøytes, skal ikke være i umiddelbar nærhet av bolig-

områder, 

f)  fra og med 2013 skal luftfartøyet være utstyrt med tilbehør 

som utgjør beste tilgjengelige teknologi for å redusere 

avdrift fra sprøyting. 

3.  Medlemsstatene skal utpeke myndighetene som skal ha 

ansvar for å fastsette særlige vilkår for spredning fra luftfartøy, 

for å behandle anmodninger i henhold til nr. 4 og for å 

offentliggjøre opplysninger om vekster, områder, omstendigheter 

og særlige krav til spredning, herunder værforhold der spredning 

fra luftfartøy kan tillates.  
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I godkjenningen skal vedkommende myndigheter angi tiltakene 

som er nødvendige for i god tid å advare beboere og andre 

tilstedeværende, og for å verne miljøet i nærheten av området 

som skal sprøytes. 

4.  En yrkesbruker som ønsker å spre pesticider fra luftfartøy, 

skal framlegge en anmodning om godkjenning av en spred-

ningsplan for vedkommende myndighet sammen med 

dokumentasjon som viser at vilkårene nevnt i nr. 2 og 3 er 

oppfylt. Anmodningen om spredning fra luftfartøy i samsvar 

med den godkjente spredningsplanen skal framlegges for ved-

kommende myndighet i god tid. Den skal inneholde 

opplysninger om det foreløpige tidspunktet for sprøyting og 

mengden og typen pesticider som skal brukes. 

Medlemsstatene kan bestemme at anmodninger om spredning 

fra luftfartøy i samsvar med en godkjent spredningsplan som 

ikke er besvart innen en frist fastsatt av vedkommende 

myndigheter, skal anses som godkjent. 

Enkeltstående anmodninger om spredning fra luftfartøy kan 

også framlegges for godkjenning under særlige omstendigheter 

som nødssituasjoner eller særlig vanskelige situasjoner. I 

berettigede tilfeller skal vedkommende myndigheter ha 

mulighet til å benytte en raskere framgangsmåte for å verifisere 

at vilkårene nevnt i nr. 2 og 3 er oppfylt før spredning fra 

luftfartøy utføres. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at vilkårene nevnt i nr. 2 og 3 

er oppfylt ved å gjennomføre hensiktsmessig overvåking. 

6.  Vedkommende myndigheter skal føre register over alle 

anmodninger og godkjenninger som nevnt i nr. 4, og skal gjøre 

relevante opplysninger fra disse dokumentene tilgjengelig for 

offentligheten, som området som skal sprøytes, foreløpig 

tidspunkt for sprøytingen og typen pesticid som skal brukes, i 

samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning eller 

fellesskapsretten. 

Artikkel 10 

Opplysninger til offentligheten 

Medlemsstatene kan innta bestemmelser i sine nasjonale 

handlingsplaner om opplysninger som skal gis til personer som 

kan bli eksponert for avdrift fra sprøyting. 

Artikkel 11 

Særlige tiltak for å verne vannmiljøet og drikkevann 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det vedtas egnede tiltak for å 

verne vannmiljøet og drikkevannsforsyninger mot virkningen 

av pesticider. Disse tiltakene skal støtte og være forenlige med 

relevante bestemmelser i direktiv 2000/60/EF og forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

2.  Tiltakene fastsatt i nr. 1 skal omfatte 

a)  prioritering av pesticider som ikke er klassifisert som 

farlige for vannmiljøet i henhold til direktiv 1999/45/EF, og 

som ikke inneholder prioriterte farlige stoffer som fastsatt i 

artikkel 16 nr. 3 i direktiv 2000/60/EF, 

b)  prioritering av de mest effektive spredningsmetodene, f.eks. 

bruken av utstyr for spredning av pesticider med lav avdrift, 

særlig for høye vekster som humle og vekster som finnes i 

frukthager og vingårder, 

c)  bruk av tiltak som reduserer risikoen for forurensning 

utenfor området som følge av avdrift, avrenning og drene-

ring til et minimum. Disse tiltakene skal omfatte opprettelse 

av buffersoner av egnet størrelse for vern av vannor-

ganismer utenfor målgruppen og vernesoner for overflate- 

og grunnvann som brukes til uttak av drikkevann, der 

pesticider ikke må brukes eller oppbevares, 

d)  så langt det er mulig, å redusere eller unngå spredning på 

eller langs veier, jernbanelinjer, svært permeable overflater 

eller annen infrastruktur nær overflatevann eller grunnvann 

eller på ugjennomtrengelige overflater med stor risiko for 

avrenning til overflatevann eller kloakksystemer. 

Artikkel 12 

Redusert bruk av pesticider eller risikoreduksjon i bestemte 

områder 

Medlemsstatene skal ta behørig hensyn til nødvendige krav til 

hygiene og folkehelse og det biologiske mangfoldet, eller til 

resultatene av relevante risikovurderinger, og sikre at bruken av 

pesticider reduseres mest mulig eller forbys i visse bestemte 

områder. Egnede risikohåndteringstiltak skal treffes, og bruken 

av plantevernmidler med lav risiko som definert i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 og biologiske bekjempelsestiltak skal 

vurderes i første omgang. De berørte områdene er 

a)  områder som brukes av offentligheten eller av sårbare 

grupper som definert i artikkel 3 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009, som offentlige parker og hager, idretts- og 

fritidsanlegg, skolegårder og lekeplasser og i nærheten av 

helseinstitusjoner, 

b)  beskyttede områder som definert i direktiv 2000/60/EF eller 

andre områder som er utpekt med tanke på å innføre nød-

vendige vernetiltak i samsvar med bestemmelsene i direktiv 

79/409/EØF og 92/43/EØF,  
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c)  nylig behandlede områder som brukes av eller er tilgjen-

gelige for landbruksarbeidere. 

Artikkel 13 

Håndtering og lagring av pesticider og behandling av 

emballasje og rester 

1.  Medlemsstatene skal vedta nødvendige tiltak for å sikre at 

følgende oppgaver utført av yrkesbrukere og om relevant av 

distributører, ikke setter menneskers helse eller miljøet i fare: 

a)  lagring, håndtering, fortynning og blanding av pesticider 

før spredning, 

b)  håndtering av emballasje og rester av pesticider, 

c)  sluttbehandling av rester av tankblanding etter spredning, 

d)  rengjøring av utstyret etter bruk, 

e)  gjenvinning eller sluttbehandling av rester av pesticider og 

emballasje i samsvar med Fellesskapets avfallsregelverk. 

2.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

unngå farlige situasjoner i forbindelse med håndteringen av 

pesticider som er godkjent for ikke-yrkesbrukere. Tiltakene kan 

omfatte bruk av pesticider med lav giftighet, bruksferdige 

utforminger og begrensninger når det gjelder størrelsen på 

beholdere eller emballasje. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at lagringsområder for 

pesticider for yrkesbruk er bygget slik at uønskede utslipp 

unngås. Det skal rettes særlig oppmerksomhet mot beliggenhet, 

størrelse og byggematerialer. 

Artikkel 14 

Integrert bekjempelse av skadegjørere 

1.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

fremme bekjempelse av skadegjørere med begrenset bruk av 

pesticider og om mulig prioritere kjemikaliefrie metoder, slik at 

yrkesbrukere av pesticider velger de metodene og produktene 

som innebærer minst risiko for menneskers helse og miljøet av 

dem som er tilgjengelige for å bekjempe samme skadegjører. 

Bekjempelse av skadegjørere med begrenset bruk av pesticider 

omfatter integrert bekjempelse av skadegjørere og økologisk 

landbruk i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økolo-

giske produkter(1). 

  

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

2.  Medlemsstatene skal skape eller legge til rette for at de 

nødvendige forutsetninger er til stede for gjennomføring av 

integrert bekjempelse av skadegjørere. De skal særlig sikre at 

yrkesbrukere har tilgang til opplysninger og verktøyer for 

overvåking av skadegjørere og til beslutningstaking, samt til 

rådgivningstjenester for integrert bekjempelse av skadegjørere. 

3.  Innen 30. juni 2013 skal medlemsstatene framlegge 

rapport for Kommisjonen om gjennomføringen av nr. 1 og 2 og 

særlig om de nødvendige forutsetningene for gjennomføring av 

integrert bekjempelse av skadegjørere er til stede. 

4.  Medlemsstatene skal beskrive i sine nasjonale hand-

lingsplaner hvordan de har sikret at de allmenne prinsippene for 

integrert bekjempelse av skadegjørere fastsatt i vedlegg III er 

gjennomført av alle yrkesbrukere innen 1. januar 2014. 

Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i dette direktiv når det gjelder å endre vedlegg III 

for å ta hensyn til den vitenskapelige og tekniske utvikling, skal 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

nevnt i artikkel 21 nr. 2. 

5.  Medlemsstatene skal innføre egnede stimuleringstiltak for 

å oppfordre yrkesbrukere til å gjennomføre vekst- eller sektor-

spesifikke retningslinjer for integrert bekjempelse av skade-

gjørere på frivillig basis. Offentlige myndigheter og/eller 

organisasjoner som representerer særlige yrkesbrukere, kan 

utarbeide slike retningslinjer. Medlemsstatene skal vise til de 

retningslinjene de anser som relevante og egnede, i sine 

nasjonale handlingsplaner. 

KAPITTEL V 

INDIKATORER, RAPPORTERING OG UTVEKSLING AV 

OPPLYSNINGER 

Artikkel 15 

Indikatorer 

1.  Harmoniserte risikoindikatorer som nevnt i vedlegg IV 

skal fastsettes. Medlemsstatene kan imidlertid fortsette å bruke 

nåværende nasjonale indikatorer eller vedta andre egnede 

indikatorer i tillegg til de harmoniserte. 

Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i dette direktiv når det gjelder å endre vedlegg IV 

for å ta hensyn til den vitenskapelige og tekniske utvikling, skal 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

nevnt i artikkel 21 nr. 2.  
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2.  Medlemsstatene skal 

a)  beregne harmoniserte risikoindikatorer som nevnt i nr. 1 

ved å bruke statistiske opplysninger som er samlet inn i 

samsvar med Fellesskapets regelverk for statistikk over 

plantevernmidler, sammen med andre relevante opplys-

ninger, 

b)  kartlegge tendenser i bruken av visse aktive stoffer, 

c)  kartlegge prioriteringer, f.eks. aktive stoffer, vekster, 

regioner eller praksis som krever særlig oppmerksomhet, 

eller god praksis som kan brukes som eksempel for å nå 

målene i dette direktiv om å redusere risikoene ved og 

virkningene av bruken av pesticider på menneskers helse 

og miljøet, og oppfordre til utvikling og innføring av 

integrert bekjempelse av skadegjørere og alternative 

metoder eller teknikker for å redusere avhengigheten av 

pesticider. 

3.  Medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen og andre 

medlemsstater resultatene av vurderingene som utføres i 

henhold til nr. 2, og gjøre disse opplysningene tilgjengelig for 

offentligheten. 

4.  Kommisjonen skal beregne risikoindikatorer på felles-

kapsplan ved å bruke statistiske opplysninger som er samlet inn 

i samsvar med Fellesskapets regelverk for statistikker over 

plantevernmidler, og andre relevante opplysninger, for å 

vurdere utviklingen av risiko forbundet med bruk av pesticider. 

Kommisjonen skal også bruke disse opplysningene til å vurdere 

framgangen når det gjelder å nå målene i andre deler av 

Fellesskapets politikk som tar sikte på å redusere virkningen av 

pesticider på menneskers helse og miljøet. 

Resultatene skal gjøres tilgjengelig for offentligheten på 

nettstedet nevnt i artikkel 4 nr. 4. 

Artikkel 16 

Rapportering 

Kommisjonen skal med jevne mellomrom framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om framgangen i 

gjennomføringen av dette direktiv, eventuelt sammen med 

forslag til endringer. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 17 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette sanksjoner som får anvendelse 

ved overtredelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold til 

dette direktiv, og treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de 

gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virknings-

fulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse 

bestemmelsene innen 26. november 2012 og omgående underrette 

den om eventuelle senere endringer. 

Artikkel 18 

Utveksling av opplysninger og beste praksis 

Kommisjonen skal foreslå at ekspertgruppen for temastrategien 

for bærekraftig bruk av pesticider prioriterer å drøfte utveksling 

av opplysninger og beste praksis innen bærekraftig bruk av 

pesticider og integrert bekjempelse av skadegjørere. 

Artikkel 19 

Gebyrer og avgifter 

1.  Medlemsstatene kan dekke kostnadene knyttet til 

eventuelt arbeid som utføres for å oppfylle forpliktelser i 

henhold til dette direktiv, ved å kreve inn et gebyr eller en 

avgift. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at gebyret eller avgiften nevnt i 

nr. 1 fastsettes på en måte som sikrer innsyn, og som svarer til 

de faktiske kostnadene for det aktuelle arbeidet. 

Artikkel 20 

Standardisering 

1.  Standardene nevnt i artikkel 8 nr. 4 i dette direktiv skal 

fastsettes i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 6  

nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av  

22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og 

tekniske forskrifter samt regler for informasjonssamfunns-

tjenester(1). 

Anmodningen om utarbeiding av disse standardene kan 

fastsettes i samråd med komiteen nevnt i artikkel 21 nr. 1. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre henvisningene til 

standardene i Den europeiske unions tidende.  

  

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. 
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3.  Når en medlemsstat eller Kommisjonen anser at en 

harmonisert standard ikke fullt ut oppfyller de kravene som den 

dekker, og som er fastsatt i vedlegg II, skal Kommisjonen eller 

den berørte medlemsstaten bringe saken inn for komiteen 

nedsatt ved artikkel 5 i direktiv 98/34/EF og der framføre sine 

argumenter. Komiteen skal, etter samråd med relevante euro-

peiske standardiseringsorganer, umiddelbart avgi sin uttalelse. 

På bakgrunn av komiteens uttalelse skal Kommisjonen beslutte 

om den vil offentliggjøre, ikke offentliggjøre, offentliggjøre 

med begrensning, opprettholde, opprettholde med begrensning 

eller trekke tilbake henvisningene til den aktuelle harmoniserte 

standarden i Den europeiske unions tidende. 

Kommisjonen skal underrette det berørte europeiske standardise-

ringsorganet og om nødvendig anmode om en revisjon av de 

aktuelle harmoniserte standardene. 

Artikkel 21 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved artikkel 58 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av  

28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 

næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av 

framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet(1). 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og 

artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 

det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

Artikkel 22 

Utgifter 

For å støtte innføringen av harmonisert politikk og harmoni-

serte systemer for bærekraftig bruk av pesticider kan Kommi-

sjonen finansiere 

a)  utviklingen av et harmonisert system, herunder en hensikts-

messig database for å samle inn og lagre alle opplysninger 

om risikoindikatorer for pesticider, og for å gjøre disse 

opplysningene tilgjengelige for vedkommende myndigheter, 

andre berørte parter og offentligheten, 

  

(1) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. 

b)  gjennomføringen av undersøkelser som er nødvendige for å 

utarbeide og utvikle lovgivning, herunder å tilpasse 

vedleggene til dette direktiv til den tekniske utviklingen, 

c)  utarbeidingen av retningslinjer og beste praksis for å lette 

gjennomføringen av dette direktiv. 

Artikkel 23 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 26. november 2011 sette i 

kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etter-

komme dette direktiv. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 24 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende. 

Artikkel 25 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 21. oktober 2009. 

For Europaparlamentet For Rådet 

J. BUZEK C. MALMSTRÖM 

President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

Emner i opplæringen som nevnt i artikkel 5 

1.  All relevant lovgivning om pesticider og deres bruk. 

2.  Forekomsten av og risikoen ved ulovlige (forfalskede) plantevernmidler, og metoder for å identifisere slike 

produkter. 

3.  Farer og risikoer forbundet med pesticider, og hvordan disse kan identifiseres og kontrolleres, særlig 

a)  risikoer for mennesker (operatører, beboere, andre tilstedeværende, personer som går inn i behandlede 

områder, og personer som håndterer eller inntar behandlede produkter) og hvordan faktorer som røyking 

forverrer disse risikoene, 

b)  symptomer på pesticidforgiftning, og førstehjelpstiltak, 

c)  risikoer for planter utenfor målgruppen, nytteinsekter, viltlevende dyr, biologisk mangfold og miljøet 

generelt. 

4.  Basiskunnskap om strategier og teknikker for integrert bekjempelse av skadegjørere, prinsipper for økologisk 

landbruk, biologiske metoder for bekjempelse av skadegjørere, opplysninger og allmenne prinsipper og vekst- 

eller sektorspesifikke retningslinjer for integrert bekjempelse av skadegjørere. 

5.  Innføring i sammenlignende vurdering på brukerplan for å hjelpe yrkesbrukere med å velge de pesticidene som har 

færrest bivirkninger på menneskers helse, organismer utenfor målgruppen og miljøet blant alle godkjente 

produkter for en gitt skadegjører i en gitt situasjon. 

6.  Tiltak for å redusere risikoene for mennesker, organismer utenfor målgruppen og miljøet mest mulig: sikre 

arbeidsmetoder for lagring, håndtering og blanding av pesticider og for sluttbehandling av tom emballasje, andre 

forurensede materialer og overskudd av pesticider (herunder tankblandinger), enten i konsentrert eller fortynnet 

form, samt den anbefalte måten å begrense eksponering av operatører på (personlig verneutstyr). 

7.  Risikobaserte metoder som tar hensyn til lokale variabler for vannekstraksjon, f.eks. klima, jord- og veksttyper og 

helning. 

8.  Framgangsmåter for å klargjøre utstyr for spredning av pesticider, herunder kalibrering, og for anvendelse av 

utstyret med minst mulig risiko for brukeren, andre mennesker, dyr- og plantearter utenfor målgruppen, det 

biologiske mangfoldet og miljøet, herunder vannressurser. 

9.  Bruk og vedlikehold av utstyr for spredning av pesticider, bestemte sprøyteteknikker (f.eks. lavdosert sprøyting og 

dyser med lav avdrift), målene med den tekniske kontrollen av spredere som er i bruk, og metoder for å bedre 

kvaliteten på sprøytingen. Særlige risikoer knyttet til bruken av håndholdt utstyr for spredning av pesticider eller 

ryggsprøyter, og relevante risikostyringstiltak. 

10.  Nødtiltak for å verne menneskers helse og miljøet, herunder vannressurser, ved utilsiktet utslipp og forurensning 

og ekstreme værforhold som kan medføre risiko for utlekking av pesticider. 

11.  Særlige hensyn i beskyttede områder opprettet i henhold til artikkel 6 og 7 i direktiv 2000/60/EF. 

12.  Helseovervåking og ordninger for rapportering av hendelser eller mistanke om hendelser. 

13.  Registrering av all bruk av pesticider i samsvar med gjeldende lovgivning. 

 ______  



Nr. 35/1112 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

 

VEDLEGG II 

Helse-, sikkerhets- og miljøkrav ved inspeksjon av utstyr for spredning av pesticider 

Inspeksjonen av utstyr for spredning av pesticider skal omfatte alle aspekter som er av betydning for å oppnå et høyt 

nivå av sikkerhet for og vern av menneskers helse og miljøet. Full spredningseffektivitet bør sikres gjennom kontroll 

av utstyrets deler og funksjoner for å garantere at følgende mål nås. 

Utstyr for spredning av pesticider skal være driftssikkert og brukes korrekt til sitt tiltenkte formål og slik at pesticidene 

doseres og spres presist. Utstyret må være i en slik stand at det kan fylles og tømmes sikkert, lett og fullstendig uten 

lekkasje av pesticider. Det skal kunne rengjøres enkelt og grundig. Det skal kunne håndteres sikkert og kunne 

kontrolleres og stanses omgående fra operatørens sete. Utstyret skal om nødvendig kunne justeres på en enkel, 

nøyaktig og reproduserbar måte. 

Det skal rettes særlig oppmerksomhet mot: 

1. Kraftoverføringsdeler 

For å sikre vern av operatøren skal avskjermingen av kraftoverføringsakselen og kraftinntaket være montert og i 

god stand, og verneinnretninger og bevegelige og roterende kraftoverføringsdeler skal fungere uhindret. 

2. Pumpe 

Pumpens kapasitet skal være tilpasset utstyret, og pumpen skal fungere korrekt for å sikre stabil og pålitelig 

dosering. Det skal ikke forekomme lekkasjer fra pumpen. 

3. Omrøring 

Utstyr for omrøring skal sikre god sirkulasjon slik at det oppnås jevn konsentrasjon i all sprøyteblandingen i 

tanken. 

4. Tank til sprøytevæske 

Sprøytetanker, herunder indikator for tankinnhold, påfyllingsutstyr, siler og filtre, tømmings- og rengjøringsutstyr 

og blandingsutstyr skal fungere på en slik måte at utilsiktet utslipp, ujevn konsentrasjonsfordeling, eksponering av 

operatøren og rester av sprøytevæske reduseres til et minimum. 

5. Målesystemer og styre- og reguleringssystemer 

Alle innretninger for måling, å slå på og av og justering av trykk og/eller strømningshastighet skal være kalibrert 

og fungere korrekt og uten lekkasjer. Det skal være lett å regulere og håndtere trykket under spredning. 

Trykkreguleringen skal opprettholde et konstant arbeidstrykk ved samme antall pumpeomdreininger for å sikre 

stabil dosering. 

6. Rør og slanger 

Rør og slanger skal være i god stand for å unngå forstyrrelser i væskestrømmen eller utilsiktet utslipp i tilfelle 

svikt. Det skal ikke forekomme lekkasjer fra rør eller slanger når systemer kjører med høyest mulig trykk. 

7. Filtrering 

For å unngå turbulens og ujevnheter i sprøytemønsteret skal filtrene være i god stand, og filtrenes maskestørrelse 

skal tilsvare størrelsen på dysene som er montert på sprøyten. Der det finnes et system som varsler 

filtertilstopping, skal dette fungere korrekt. 

8. Sprøytebom (utstyr for sprøyting av pesticider ved hjelp av en vannrett bom som føres tett over veksten eller 

materialet som skal behandles). 

Sprøytebommen skal være i god stand og stabil i alle retninger. Systemer for fastlåsing og justering og 

innretninger som skal dempe utilsiktede bevegelser og kompensere for helning, skal fungere korrekt. 

9. Dyser 

Dysene skal fungere korrekt slik at det ikke drypper når sprøytingen opphører. For å sikre et jevnt sprøytemønster 

må strømningshastigheten til hver enkelt dyse ikke avvike vesentlig fra strømningshastigheten angitt i tabellene fra 

produsenten. 
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10. Fordeling 

Der det er relevant, skal sprøyteblandingen fordeles jevnt horisontalt i området som behandles, og ved behandling 

av høye vekster skal den også fordeles jevnt vertikalt. 

11. Vifte (for utstyr som sprer pesticider ved hjelp av luft) 

Viften skal være i god stand og sikre en stabil og pålitelig luftstrøm. 

 ______   
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VEDLEGG III 

Allmenne prinsipper for integrert bekjempelse av skadegjørere 

1.  Forebygging av forekomst av og/eller utryddelse av skadelige organismer bør foregå eller støttes på flere måter, 

først og fremst gjennom 

— vekselbruk 

— bruk av hensiktsmessige dyrkingsmetoder (f.eks. falsk såbed, såtidspunkter og -tetthet, undersåing, redusert 

jordarbeiding, beskjæring og direktesåing) 

— anvendelse av resistente/tolerante sorter og standardfrø / sertifiserte frø og plantemateriale 

— bruk av balansert gjødsling, kalking og vannings-/dreneringsmetoder 

— forebygging av spredning av skadelige organismer ved hjelp av hygienetiltak (f.eks. ved jevnlig rengjøring av 

maskiner og utstyr) 

— vern og styrking av viktige nytteorganismer, f.eks. ved egnede planteverntiltak eller bruk av økologisk 

infrastruktur i og utenfor produksjonssteder. 

2.  Skadelige organismer skal overvåkes ved hjelp av egnede metoder og verktøyer der slike foreligger. Slike 

verktøyer bør omfatte feltobservasjoner og vitenskapelig underbygde systemer for varsling, prognoser og tidlig 

diagnostisering der det er mulig, samt rådgivning fra faglig kvalifiserte rådgivere. 

3.  Yrkesbrukeren skal ut fra resultatene av overvåkingen beslutte om og når planteverntiltak skal iverksettes. 

Robuste og vitenskapelig underbygde terskelverdier er vesentlige for beslutningstakingen. Før behandling skal det 

om mulig tas hensyn til terskelverdier som er fastsatt for skadelige organismer i regionen, for bestemte områder, 

for veksten og for særlige klimatiske forhold. 

4.  Bærekraftige biologiske, fysiske og andre kjemikaliefrie metoder skal foretrekkes framfor kjemiske metoder 

dersom de gir tilfredsstillende bekjempelse av skadegjørere. 

5.  Pesticidene som blir brukt, skal være best mulig tilpasset målet og ha færrest mulig bivirkninger for menneskers 

helse, for organismer utenfor målgruppen og for miljøet. 

6.  Yrkesbrukere bør begrense bruken av pesticider og andre tiltak til det som er nødvendig, for eksempel ved 

reduserte doser, redusert antall behandlinger eller begrenset behandling, for å sikre et akseptabelt risikonivå i 

vegetasjonen og for å unngå at bruken av pesticider øker risikoen for utvikling av resistens hos populasjoner av 

skadelige organismer. 

7.  Dersom risikoen for resistens mot et planteverntiltak er kjent og mengden skadelige organismer på vekstene 

krever gjentatt spredning av pesticider, bør tilgjengelige strategier mot resistens anvendes for å opprettholde 

produktenes virkning. Dette kan omfatte bruk av flere pesticider med forskjellig virkemåte. 

8.  Yrkesbrukeren bør på grunnlag av registre over bruk av pesticider og overvåking av skadelige organismer 

kontrollere at planteverntiltakene som er iverksatt, har virket. 

 ______   
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VEDLEGG IV 

Harmoniserte risikoindikatorer 

 ____________  
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	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 287/2012 av 30. mars 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet triflusulfuron(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 359/2012 av 25. april 2012 om godkjenning av det aktive stoffet metam 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 369/2012 av 27. april 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av de aktive stoffene blodmel, kalsiumkarbid, kalsiumkarbonat, kalkstein, pepper og kvartssand(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 571/2012 av 28. juni 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av de aktive stoffene aluminiumsilikat, hydrolyserte proteiner og 1,4-diaminobutan (putrescin)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 578/2012 av 29. juni 2012 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet difenylamin i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 582/2012 av 2. juli 2012 om godkjenning av det aktive stoffet bifentrin 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 589/2012 av 4. juli 2012 om godkjenning av det aktive stoffet fluxapyroxad 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 595/2012 av 5. juli 2012 om godkjenning av det aktive stoffet fenpyrazamin 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 597/2012 av 5. juli 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat, rester fra fettdestillasjon, repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / fiskeolje og u...
	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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 637/2012 av 13. juli 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av de aktive stoffene jernsulfat, repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / råtallolje og repellenter (lukt) av animalsk eller veget...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1037/2012 av 7. november 2012 om godkjenning av det aktive stoffet isopyrazam 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1043/2012 av 8. november 2012 om godkjenning av det aktive stoffet fosfan 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1197/2012 av 13. desember 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene acetamiprid, alfa-cypermetrin, Ampelomyces quisqualis stamme AQ 10, benalaksyl, bifenazat, bromoksynil, klorprofam, desm...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1237/2012 av 19. desember 2012 om godkjenning av det aktive stoffet zucchinigulmosaikkvirus – svak stamme i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1238/2012 av 19. desember 2012 om godkjenning av det aktive stoffet Trichoderma asperellum (stamme T34) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) n...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 17/2013 av 14. januar 2013 om godkjenning av det aktive stoffet Trichoderma atroviride stamme I-1237 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 22/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av det aktive stoffet cyflumetofen 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 175/2013 av 27. februar 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet didecyldimetylammoniumklorid(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 188/2013 av 5. mars 2013 om godkjenning av det aktive stoffet mandipropamid 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 200/2013 av 8. mars 2013 om godkjenning av det aktive stoffet ametoktradin 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 201/2013 av 8. mars 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2011 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til utvidelse av bruksområdene det aktive stoffet fluazifop-P er godkjent for(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 350/2013 av 17. april 2013 om godkjenning av det aktive stoffet biksafen 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 355/2013 av 18. april 2013 om godkjenning av det aktive stoffet maltdekstrin 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 356/2013 av 18. april 2013 om godkjenning av det aktive stoffet halosulfuronmetyl 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 366/2013 av 22. april 2013 om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus firmus I-1582 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 367/2013 av 22. april 2013 om godkjenning av det aktive stoffet Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 368/2013 av 22. april 2013 om godkjenning av det aktive stoffet Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning ...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 373/2013 av 23. april 2013 om godkjenning av det aktive stoffet Candida oleophila stamme O i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/20...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 375/2013 av 23. april 2013 om godkjenning av det aktive stoffet spiromesifen 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 378/2013 av 24. april 2013 om godkjenning av det aktive stoffet Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 533/2013 av 10. juni 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, klortalonil, klortoluron, cypermetrin, daminozid, forklorfenuron, indoksakarb, tiofanatmetyl og trib...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 546/2013 av 14. juni 2013 om godkjenning av det aktive stoffet eugenol 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 568/2013 av 18. juni 2013 om godkjenning av det aktive stoffet tymol 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 570/2013 av 17. juni 2013 om godkjenning av det aktive stoffet geraniol i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 762/2013 av 7. august 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB og metiram(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 767/2013 av 8. august 2013 om tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet bitertanol i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 802/2013 av 22. august 2013 om godkjenning av det aktive stoffet fluopyram 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 826/2013 av 29. august 2013 om godkjenning av det aktive stoffet sedaksan i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 827/2013 av 29. august 2013 om godkjenning av det aktive stoffet Aureobasidium pullulans (stamme DSM 14940 og DSM 14941) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføri...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 828/2013 av 29. august 2013 om godkjenning av det aktive stoffet emamektin 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 829/2013 av 29. august 2013 om godkjenning av det aktive stoffet Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr....
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 832/2013 av 30. august 2013 om godkjenning av det aktive stoffet dinatriumfosfonat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 833/2013 av 30. august 2013 om godkjenning av det aktive stoffet pyriofenon i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1031/2013 av 24. oktober 2013 om godkjenning av det aktive stoffet penflufen 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1136/2013 av 12. november 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene klotianidin, dimoksystrobin, oksamyl og petoksamid(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1175/2013 av 20. november 2013 om godkjenning av det aktive stoffet benalaksyl-M 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1176/2013 av 20. november 2013 om godkjenning av det aktive stoffet pyroksulam 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1177/2013 av 20. november 2013 om godkjenning av det aktive stoffet spirotetramat 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1187/2013 av 21. november 2013 om godkjenning av det aktive stoffet pentiopyrad 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1192/2013 av 22. november 2013 om godkjenning av det aktive stoffet tembotrion 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1195/2013 av 22. november 2013 om godkjenning av det aktive stoffet natriumsølvtiosulfat 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1199/2013 av 25. november 2013 om godkjenning av det aktive stoffet klorantraniliprol 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 16. august 2012 om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger av det nye aktive stoffet Aureobasidium pullulans
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 30. oktober 2012 om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger av de nye aktive stoffene ametoktradin (utviklingskode BAS 650 F i den opprinnelige søknaden) og dinatriumfosfonat
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 av 26. juli 2012 om utpeking av medlemsstater som i forbindelse med framgangsmåten for fornyelse skal vurdere aktive stoffer med godkjenning som utløper senest 31. desember 2018(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 187/2013 av 5. mars 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet eten(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 190/2013 av 5. mars 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet natriumhypokloritt(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 365/2013 av 22. april 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet glufosinat(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 369/2013 av 22. april 2013 om godkjenning av det aktive stoffet kaliumfosfonater 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 485/2013 av 24. mai 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av de aktive stoffene klotianidin, tiametoksam og imidakloprid samt om forbud mot bruk og salg av frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder d...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 532/2013 av 10. juni 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet karbondioksid(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 781/2013 av 14. august 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet fipronil samt om forbud mot bruk og salg av frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder dette aktive stoffet(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 790/2013 av 19. august 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet eddiksyre(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 798/2013 av 21. august 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet pyretriner(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1089/2013 av 4. november 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet kiselgur (diatoméjord)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1124/2013 av 8. november 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet bifenoks(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1150/2013 av 14. november 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet rapsolje(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1165/2013 av 18. november 2013 om godkjenning av det aktive stoffet appelsinolje 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(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1166/2013 av 18. november 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet diklorprop-P(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1178/2013 av 20. november 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet etoprofos(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 10. april 2012 om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger gitt for de nye aktive stoffene amisulbrom, klorantraniliprol, meptyldinokap, pinoksaden, sølvtiosulfat og tembotrion
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 4. juli 2012 om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger gitt for de nye aktive stoffene biksafen, Candida oleophila stamme O, fluopyram, halosulfuron, kaliumjodid, kaliumtiocyanat og spirotetramat
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 18. januar 2013 om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger gitt for de nye aktive stoffene emamektin og maltdekstrin
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 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 131...
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