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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/864 

av 31. mai 2016 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet triasulfuron i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, 

og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

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 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Triasulfuron ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2000/66/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) Godkjenningen av det aktive stoffet triasulfuron, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011, utløper 30. juni 2016. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av triasulfuron i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF i samsvar med 

artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EU) nr. 1141/2010. 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende  

medlemsstat og framlagt den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

og Kommisjonen 14. oktober 2013. 

7) Myndigheten har formidlet vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten har også gjort den utfyllende vurderingsrapporten 

tilgjengelig for allmennheten.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 144 av 1.6.2016, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 237/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 41. 

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

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

(3) Kommisjonsdirektiv 2000/66/EF av 23. oktober 2000 om oppføring av eit aktivt stoff (triasulfuron) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF 

om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 276 av 28.10.2000, s. 35). 

(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 (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 
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8) Myndigheten meddelte 8. januar 2015 Kommisjonen sin konklusjon(1) om hvorvidt triasulfuron kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten konkluderte med at på grunn 

av en ufullstendig vurdering av genotoksisitet hos triasulfuron og dens produksjonsurenhet CGA 150829, har det ikke 

vært mulig å fastsette helsebaserte toksikologiske referanseverdier. Som følge av dette kunne vurderingen av risikoen 

for forbrukerne, brukere, arbeidstakere og andre personer i nærheten ikke gjennomføres. Myndigheten konkluderte 

videre med at det under bestemte geoklimatiske forhold er en høy risiko for at de representative bruksområdene som er 

vurdert, fører til eksponering av grunnvannet, enten ved innholdet av triasulfuron i seg selv eller ved dets jordmetabolitt 

CGA 150829, over parameterverdien på 0,1 μg/l for drikkevann. I tillegg ble det fastslått en høy risiko for vannplanter. 

9) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge kommentarer til Myndighetens konklusjon, og i samsvar med artikkel 

17 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1141/2010, til utkastet til sammenfattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, som 

er blitt grundig gjennomgått. 

10) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det imidlertid ikke vært mulig å rydde betenkelighetene angitt i 

betraktning 8 av veien. 

11) Det er dermed ikke påvist at minst ett plantevernmiddel som inneholder triasulfuron, på ett eller flere representative 

bruksområder kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Godkjenningen av det aktive stoffet triasulfuron bør derfor ikke fornyes. 

12) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder triasulfuron. 

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

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder triasulfuron, bør utløpe senest 30. september 2017. 

14) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om triasulfuron i henhold til artikkel 7 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

15) 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 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet triasulfuron fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelser 

Medlemsstatene skal innen 30. september 2016 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder triasulfuron 

som aktivt stoff. 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2015. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance triasulfuron». EFSA Journal 2015;13(1):3958, 78 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.3958. 
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Artikkel 3 

Avviklingsperioder 

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

være kortest mulig, og skal utløpe senest 30. september 2017. 

Artikkel 4 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 9 om triasulfuron. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft 1. juli 2016. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 31. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


