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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. 
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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.» 

 ____________  


