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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 



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/747 

 

 

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 

 __________  


