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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 921/2014 

av 25. august 2014 

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

godkjenning av det aktive stoffet tebukonazol(*) 

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 2008/125/EF(2) ble tebukonazol oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv

91/414/EØF(3) til bruk som soppdrepende middel, på det vilkår at de berørte medlemsstatene sikrer at melderen hvis

søknad lå til grunn for oppføringen av tebukonazol i nevnte vedlegg, framlegger ytterligere bekreftende opplysninger i

form av undersøkelser om risikoen for fugler og pattedyr.

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) 8. april 2010 innga én av melderne, hvis søknad lå til grunn for oppføringen av tebukonazol i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF, en søknad om endring av vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet tebukonazol til å omfatte bruk 

som vekstregulerende middel uten begrensning. Opplysninger om den planlagte ytterligere bruken som vekst-

regulerende middel for raps, var vedlagt søknaden. Den ble sendt til Danmark, som var utpekt som rapporterende 

medlemsstat ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1490/2002(5). 

4) Danmark har vurdert opplysningene som er framlagt av melderen. Nevnte medlemsstat framla 23. juli 2012 sin

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

heretter kalt «Myndigheten», i form av en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport.

5) Kommisjonen har rådspurt Myndigheten, som framla en uttalelse om risikovurderingen av tebukonazol

9. desember 2013(6). Utkastet til vurderingsrapport og Myndighetens synspunkt ble gjennomgått av medlemsstatene og

Kommisjonen i Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og ferdigstilt i Den faste komité for planter, 

dyr, næringsmidler og fôr 11. juli 2014 i form av Kommisjonens sammenfattende rapport om tebukonazol. 

6) Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge kommentarer til den sammenfattende rapporten om tebukonazol.

7) Kommisjonen har fastslått at tillatelse til bruk som vekstregulerende middel uten begrensning ikke medfører noen risiko

utover de risikoene det allerede er tatt hensyn til ved godkjenningen av tebukonazol og i Kommisjonens sammen-

fattende rapport om nevnte stoff.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 252 av 26.8.2014, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 271/2014 av  

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

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 21. 

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

(2) Kommisjonsdirektiv 2008/125/EF av 19. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med sikte på oppføring av 

aluminiumfosfid, kalsiumfosfid, magnesiumfosfid, cymoksanil, dodemorf, 2,5-diklorbenzosyremetylester, metamitron, sulkotrion, 

tebukonazol og triadimenol som aktive stoffer (EUT L 344 av 20.12.2008, s. 78). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) 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). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1490/2002 av 14. august 2002 om fastsettelse av ytterligere nærmere regler for gjennomføringen av tredje 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF, og om endring av forordning (EF) nr. 451/2000 (EUT  

L 224 av 21.8.2002, s. 23). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2013: «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance tebuconazole». EFSA Journal 2014;12(1):3485, 98 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3485. 
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8) Godkjenningen av tebukonazol bør utvides til å omfatte bruk som vekstregulerende middel uten begrensning. For å ta 

hensyn til den fortsatte usikkerheten som råder med tanke på potensialet for eksponering av grunnvannet for 

metabolitten 1,2,4-triazol ved representativ bruk til sprøyting på korn, til behandling av byggfrø og på druer, bør 

medlemsstatene imidlertid være spesielt oppmerksomme på potensialet for forurensning av grunnvannet når det aktive 

stoffet anvendes i regioner med sårbare jord- og klimaforhold, særlig med hensyn til forekomsten i grunnvannet av 

metabolitten 1,2,4-triazol. 

9) I januar 2014 avsluttet Danmark vurderingen av de bekreftende opplysningene med hensyn til risikoen for fugler og 

pattedyr. På grunnlag av de nåværende resultater finner Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr at 

risikoen for fugler og pattedyr er akseptabel. Vurderingen av de framlagte bekreftende opplysningene påvirker derfor 

ikke i vesentlig grad konklusjonene i den opprinnelige risikovurderingen. En ytterligere gjennomgåelse fra 

Myndighetens side anses ikke som nødvendig. 

10) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) 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. 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, 25. august 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I rad 268 om tebukonazol i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel og vekstregulerende middel 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 tebukonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2008. Ved denne samlede vurderingen skal medlemssta-

tene rette særlig oppmerksomhet mot følgende: 

— vern av brukere og arbeidstakere, og sørge for at bruksvilkårene inneholder retningslinjer for bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr, 

— forbrukernes eksponering gjennom kosten for metabolitter av tebukonazol (triazol), 

— potensialet for forurensning av grunnvannet når det aktive stoffet anvendes i regioner med sårbare jord- og klimaforhold, 

særlig med hensyn til forekomsten i grunnvannet av metabolitten 1,2,4-triazol, 

— vern av frøspisende fugler og pattedyr og planteetende pattedyr, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter 

risikoreduserende tiltak, 

— vern av vannorganismer, og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, for eksempel 

buffersoner. 

De berørte medlemsstater skal sørge for at melderen legger fram for Kommisjonen tilleggsopplysninger om de potensielle 

hormonforstyrrende egenskaper ved tebukonazol innen to år etter at OECD har vedtatt retningslinjer for forsøk for test av 

forekomst av hormonforstyrrende egenskaper eller alternativt fellesskapsretningslinjer.» 

 __________  


