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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/307 

av 26. februar 2015 

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

det aktive stoffet triklopyr(*) 

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 kommisjonsdirektiv 2006/74/EF(2) ble triklopyr oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3), 

på det vilkår at de berørte medlemsstatene skulle sikre at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av triklopyr i 

nevnte vedlegg, framla ytterligere bekreftende opplysninger om risikovurderingen for akutt og langsiktig eksponering av 

fugler og pattedyr samt av vannorganismer for metabolitten 6-kloro-2-pyridinol. 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses som 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) Melderen framla innen tidsfristen tilleggsopplysninger for å bekrefte risikovurderingen for fugler og pattedyr samt for 

vannorganismer for den rapporterende medlemsstaten Irland. 

4) Irland vurderte tilleggsopplysningene framlagt av melderen. Nevnte medlemsstat framla 25. januar 2011 og  

22. november 2013 sin vurdering for de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», i form av to tilføyelser til utkastet til vurderingsrapport 

5) Kommisjonen anså at tilleggsopplysningene framlagt av søkeren påviste at en uakseptabel risiko for fugler og pattedyr ikke 

kunne utlukkes med mindre ytterligere restriksjoner innføres. 

6) Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten om triklopyr. 

7) På grunnlag av tilleggsopplysningene som er framlagt av melderen, anså Kommisjonen at kravet om ytterligere 

bekreftende opplysninger ikke var oppfylt, og at en høy risiko for fugler og pattedyr ikke kunne utelukkes med mindre 

ytterligere restriksjoner innføres. 

8) Det bekreftes at det aktive stoffet triklopyr skal anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. For i størst 

mulig grad å redusere eksponeringen av fugler og pattedyr, bør bruksvilkårene for dette aktive stoffet endres, særlig ved å 

begrense bruken av det. 

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

10) Medlemsstatene bør få tid til å endre eller tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder triklopyr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 27.2.2015, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 49. 

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

(2) Kommisjonsdirektiv 2006/74/EF av 21. august 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av diklorprop-P, 

metkonazol, pyrimetanil og triklopyr som aktive stoffer (EUT L 235 av 30.8.2006, s. 17). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EUT 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). 
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11) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder triklopyr, bør utløpe senest 18 måneder etter ikrafttredelsesdatoen 

for denne forordning. 

12) 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 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 

Overgangstiltak 

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

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder triklopyr som aktivt stoff, innen 19. september 2015. 

Artikkel 3 

Overgangsperiode 

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

være kortest mulig, og skal utløpe senest 19. september 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, 26. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

I rad 136 om triklopyr i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige bestemmel-

ser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. Bare en samlet bruk på høyst 480 g aktivt stoff per hektar skal godkjennes. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om triklopyr, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet 

av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 12. desember 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

– rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet under sårbare forhold. Godkjenningsvilkårene bør omfatte 

risikoreduserende tiltak, og det bør om nødvendig innføres overvåkingsprogrammer for sårbare områder, 

– rette særlig oppmerksomhet mot brukernes sikkerhet og sørge for at det i bruksvilkårene er fastsatt bruk av egnet 

personlig verneutstyr, 

– rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen. Godkjennings-

vilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

  


