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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.» 

 


