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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1313

7.2.2019

2019/EØS/10/55

av 1. august 2016
om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for
godkjenning av 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 første alternativ i artikkel 21 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Det aktive stoffet ble oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2001/99/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 glyfosat, som fastsatt i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011,
utløper seks måneder etter 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.

4)

Den 30. oktober 2015(5) oversendte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») sin erklæring om den toksikologiske vurderingen av POE-tallowamine (CAS-nr. 61791-26-2), som ofte brukes
som formuleringsstoff i plantevernmidler som inneholder glyfosat. Myndigheten konkluderte med at det sammenlignet
med glyfosat kunne konstateres en betydelig toksisitet av POE-tallowamine på alle undersøkte endepunkter. Det ble
framhevet ytterligere problemer med hensyn til POE-tallowamines potensial for å ha negativ innvirkning på menneskers
helse når det brukes i plantevernmidler som inneholder glyfosat. Myndigheten mente også at en sannsynlig forklaring på
de medisinske dataene hos mennesker for plantevernmidler som inneholder glyfosat, er at toksisiteten hovedsakelig
skyldes POE-tallowamine-bestanddelen i preparatet.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 208 av 2.8.2016, s. 1, 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) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1).
(3) Kommisjonsdirektiv 2001/99/EF av 20. november 2001 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av
plantefarmasøytiske produkter med henblikk på oppføring av glyfosat og tifensulfuron-metyl som aktive stoffer (EFT L 304 av
21.11.2001, s. 14).
(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) EFSA Journal 2015;13(11): 4303. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu
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5)

I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF(1), sammenholdt med artikkel 55 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, bør medlemsstatene oppfordre til utvikling og gjennomføring av integrert bekjempelse av skadegjørere
og alternative metoder eller teknikker for å redusere avhengigheten av pesticider. Ettersom plantevernmidler som
inneholder glyfosat, brukes i stor grad utenfor landbruket, bør medlemsstatene sikre at bruken av plantevernmidler som
inneholder glyfosat, reduseres til et minimum eller forbys i områder som f.eks. offentlige parker og hager, idretts- og
rekreasjonsanlegg, skolegårder og lekeplasser og i nærheten av helseinstitusjoner.

6)

Plantevernmidler som inneholder glyfosat, brukes også før innhøsting. I visse situasjoner er bruk før innhøsting for å
kontrollere eller hindre uønsket ugress i tråd med god landbrukspraksis. Imidlertid viser det seg at plantevernmidler som
inneholder glyfosat, også brukes til å styre tidspunktet for innhøsting eller optimalisere tresking, selv om slik bruk ikke
anses som god landbrukspraksis. Derfor er ikke slik bruk nødvendigvis i samsvar med bestemmelsene i artikkel 55 i
forordning (EF) nr. 1107/2009. Medlemsstatene bør være særlig oppmerksomme på at bruk før innhøsting skjer i
samsvar med god landbrukspraksis når de godkjenner plantevernmidler.

7)

Kommisjonen oppfordret melderne til å framlegge kommentarer.

8)

På grunnlag av den foreliggende vitenskapelige og tekniske kunnskapen bør vilkårene for bruk av det aktive stoffet
endres, særlig ved å utelukke formuleringsstoffet POE-tallowamine (CAS-nr. 61791-26-2) fra bruk i plantevernmidler
som inneholder glyfosat.

9)

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

10)

I samsvar med artikkel 27 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det utarbeides en liste over formuleringsstoffer som
ikke er godkjent for bruk i plantevernmidler. Kommisjonen, Myndigheten og medlemsstatene har startet arbeidet med å
utarbeide en slik liste. I dette arbeidet vil Kommisjonen rette særlig oppmerksomhet mot potensielt skadelige
formuleringsstoffer som brukes i plantevernmidler som inneholder glyfosat. Listen over uakseptable formuleringsstoffer
skal fastsettes i en egen rettsakt i samsvar med kravene til framgangsmåter fastsatt i artikkel 27 nr. 2 i forordning (EF)
nr. 1107/2009.

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

I sjuende kolonne («Særlige bestemmelser») i post 25 om glyfosat i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU)
nr. 540/2011 skal teksten lyde:

«Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

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 glyfosat, særlig tillegg I og II til denne, som endret av Den
faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 27. juni 2016. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene
— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet i sårbare områder, særlig med hensyn til andre bruksområder
enn landbruk,

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak for å oppnå
bærekraftig bruk av pesticider (EFT L 309 av 24.11.2009, s. 71).
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— rette særlig oppmerksomhet mot risikoene forbundet med bruk i bestemte områder nevnt i artikkel 12 bokstav a) i
direktiv 2009/128/EF,
— rette særlig oppmerksomhet mot at bruk før innhøsting skjer i samsvar med god landbrukspraksis.
Medlemsstatene skal sikre at plantevernmidler som inneholder glyfosat, ikke inneholder formuleringsstoffet POEtallowamine (CAS-nr. 61791-26-2).»
Artikkel 2
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 1. august 2016.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
__________

