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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. 
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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.» 

 ____________  


