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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» 

 


