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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1056 

av 29. juni 2016 

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

godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat(*) 

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 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningen av det aktive stoffet glyfosat utløper 30. juni 2016. Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av 

nevnte stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3) i samsvar med artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1141/2010(4). 

3) Som følge av at vurderingen av stoffet og beslutningen om fornyet godkjenning er blitt forsinket av årsaker som ligger 

utenfor søkerens kontroll, er det sannsynlig at godkjenningene av det aktive stoffet vil utløpe før det treffes en 

beslutning om fornyelse. 

4) Som følge av funnene til Det internasjonale senter for kreftforskning (IARC) med hensyn til glyfosats kreftframkallende 

potensial ga Kommisjonen 29. april 2015 Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten») mandat til å gjennomgå opplysningene som ligger til grunn for funnene, og inkludere disse funnene i 

dens konklusjon. I forbindelse med en framgangsmåten for vurdering i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 

konkluderte Myndigheten med at glyfosat sannsynligvis ikke vil utgjøre noen kreftframkallende risiko for mennesker, 

og at tilgjengelige data ikke støtter harmonisert klassifisering av glyfosat i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008(5) 

med hensyn til kreftframkallende potensial. I den forbindelse minnet Myndigheten imidlertid om at dens forslag til 

klassifisering i forbindelse med framgangsmåten for vurdering i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 ikke er 

formelle forslag til harmonisert klassifisering i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. 

5) Den 22. juli 2015(6) meddelte den rapporterende medlemsstaten at den har til hensikt å framlegge dokumentasjon når 

det gjelder harmonisert klassifisering av glyfosat, herunder i fareklassen for kreftframkallende egenskaper, i samsvar 

med artikkel 37 i forordning (EF) nr. 1272/2008. Den 17. mars 2016 framla den rapporterende medlemsstaten nevnte 

dokumentasjon for Det europeiske kjemikaliebyrå, som skal avgi uttalelse i samsvar med artikkel 37 nr. 4 i forordning 

(EF) nr. 1272/2008.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 30.6.2016, s. 52, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 44. 

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

(2) 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). 

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

(4) 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). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(6) ECHA Registry of Intentions. Tilgjengelig på internett: echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions. 
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6) Det er avvik mellom funnene til Det internasjonale senter for kreftforskning og Myndighetens forslag til klassifisering 

med hensyn til glyfosats kreftframkallende potensial. Dessuten var framgangsmåten for harmonisert klassifisering av 

glyfosat allerede iverksatt. Diskusjonene 18. og 19. mai 2016 i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 

viste at flere medlemsstater på grunn av glyfosats særlige situasjon, og ettersom de er ansvarlige for risikohåndteringen, 

fant det hensiktsmessig å anmode Komiteen for risikovurdering ved Det europeiske kjemikaliebyrå om en uttalelse om 

den harmoniserte klassifiseringen med hensyn til glyfosats kreftframkallende potensial før den treffer en beslutning om 

fornyelse av godkjenningen, ettersom en slik uttalelse kan være relevant for godkjenning på grunnlag av kriteriene 

fastsatt i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

7) Med tanke på den tiden det tar å vurdere dokumentasjonen om harmonisert klassifisering, bør godkjenningsperioden for 

det aktive stoffet forlenges i seks måneder fra datoen for Kommisjonens mottak av uttalelsen fra Komiteen for risiko-

vurdering ved Det europeiske kjemikaliebyrå, men likevel ikke lenger enn til 31. desember 2017. Når Kommisjonen 

mottar uttalelsen fra Komiteen for risikovurdering ved Det europeiske kjemikaliebyrå, vil Kommisjonen meddele datoen 

for mottak i Den europeiske unions tidende. 

8) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen dersom den etter 

mottak av uttalelsen fra Komiteen for risikovurdering ved Det europeiske kjemikaliebyrå vedtar en forordning som 

fastsetter at godkjenningen av glyfosat ikke fornyes fordi godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen 

for godkjenningsperioden til ikrafttredelsesdatoen for forordningen, forutsatt at godkjenningen for glyfosat ikke 

forlenges, selv om dette er tidligere enn utløpsdatoen for godkjenningen. 

9) På grunn av forlengelsen av godkjenningsperioden for glyfosat beskrevet i foregående betraktninger og de beten-

keligheter som Myndigheten har reist når det gjelder bruk av formuleringsstoffet POE-tallowamine (CAS-nr. 61791-26-

2) i plantevernmidler som inneholder glyfosat, vil Kommisjonen innlede en gjennomgåelse av godkjenningen av 

glyfosat i henhold til artikkel 21 i forordning (EF) nr. 1107/2009 så snart som mulig. 

10) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

11) Ettersom den nåværende godkjenningen av glyfosat utløper 30. juni 2016, bør denne forordning tre i kraft så snart som 

mulig. 

12) Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr har ikke avgitt uttalelse innen fristen fastsatt av dens leder. En 

gjennomføringsrettsakt ble ansett som nødvendig, og lederen har framlagt utkast til gjennomføringsrettsakt for 

klageinstansen for videre drøfting. Klageinstansen har ikke avgitt uttalelse — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I sjette kolonne («Godkjenningen utløper») i post 25 for glyfosat i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011, erstattes ordene «30. juni 2016» med «seks måneder fra datoen for Kommisjonens mottak av uttalelsen fra 

Komiteen for risikovurdering ved Det europeiske kjemikaliebyrå eller 31. desember 2017, avhengig av hvilken dato som 

inntreffer først». 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft 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 medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


