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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 629/2014 

av 12. juni 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for 

godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon(*) 

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 21 nr. 3 annet alternativ og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 608/2012(2) ble gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011(3) endret med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon, og det ble 

fastsatt at melderen skal framlegge ytterligere bekreftende opplysninger i form av undersøkelser om spesifikasjonen 

med underlagsopplysninger om partiet og validerte analysemetoder. 

2)  Melderen framla tilleggsopplysninger i form av undersøkelser om spesifikasjonen med underlagsopplysninger om 

partiet og validerte analysemetoder, for den rapporterende medlemsstaten, som er Belgia, innen fristen fastsatt for 

framlegging av slike opplysninger. 

3)  Belgia vurderte tilleggsopplysningene framlagt av melderen. Nevnte medlemsstat framla 25. november 2013 sin 

vurdering for de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

heretter kalt «Myndigheten», i form av et revidert utkastet til vurderingsrapport. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for næringsmid-

delkjeden og dyrehelsen og avsluttet 16. mai 2014 med Kommisjonens sammenfattende rapport om metylnonylketon. 

5)  Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten om metyl-

nonylketon. 

6)  Kommisjonen har på grunnlag av de ytterligere bekreftende opplysningene kommet til den konklusjon at minstekravet 

til renhet for det aktive stoffet bør fastsettes til 985 g/kg. 

7)  Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. Medlemsstatene bør om nødvendig få tid til å endre 

eller tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder metylnonylketon. 

8)  En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder metylnonylketon, bør utløpe senest 18 måneder etter ikrafttredel-

sesdatoen for denne forordning. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 13.6.2014, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 22. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 608/2012 av 6. juli 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til vilkårene for godkjenning av de aktive stoffene denatoniumbenzoat, metylnonylketon og planteoljer/grønnmynteolje (EUT 

L 177 av 7.7.2012, s. 19). 

(3) 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 (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal teksten i kolonnen «Renhet» i rad 238 om metyl-

nonylketon lyde «≥ 985 g/kg». 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder metylnonylketon som aktivt stoff, innen 3. januar 2015. 

Artikkel 3 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig og skal utløpe senest 3. januar 2016. 

Artikkel 4 

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, 12. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


