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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/855 

av 18. mai 2017 

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

det aktive stoffet diflubenzuron(*) 

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 21 nr. 3 første alternativ og artikkel 78 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2008/69/EF(2) ble diflubenzuron oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(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) I henhold til kommisjonsdirektiv 2010/39/EU(5) skulle søkeren hvis søknad lå til grunn for oppføringen av 

diflubenzuron i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, framlegge bekreftende opplysninger om den potensielle 

toksikologiske relevansen av urenheten og metabolitten 4-kloranilin (PCA). 

4) Søkeren framla nevnte opplysninger for den rapporterende medlemsstaten Sverige innen fristen fastsatt for framlegging. 

5) Sverige vurderte opplysningene framlagt av søkeren. Nevnte medlemsstat framla 20. desember 2011 sin vurdering for de 

øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndighe-

ten», i form av en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport. 

6) Kommisjonen har rådspurt Myndigheten, som framla sin konklusjon om risikovurderingen av diflubenzuron  

7. september 2012(6). Myndigheten har underrettet søkeren om sitt standpunkt om diflubenzuron, og Kommisjonen har 

oppfordret søkeren til å framlegge kommentarer til den sammenfattende rapporten. Utkastet til vurderingsrapport, 

tilføyelsen og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og avsluttet 16. juli 2013 med Kommisjonens sammenfattende rapport om 

diflubenzuron. 

7) Selv om resultatene av undersøkelser av genotoksisitet viste at PCA er genotoksisk in vivo og et kreftframkallende stoff, 

ble det ikke fastslått et genotoksisk og kreftframkallende potensial i forsøk med en egnet dyremodell for menneskers 

eksponering for diflubenzuron, og dermed for PCA som en metabolitt og urenhet. På grunnlag av opplysningene 

framlagt av søkeren anså Kommisjonen at kravet om bekreftende opplysninger var oppfylt.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 128 av 19.5.2017, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 195/2017 av  

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

Den europeiske unions tidende nr. 68 av 22.8.2019, s. 5. 

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

(2) Kommisjonsdirektiv 2008/69/EF av 1. juli 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klofentezin, 

dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, imazakin, lenacil, oksadiazon, pikloram og pyriproksyfen som aktive stoffer (EUT L 172 av 

2.7.2008, s. 9). 

(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) Kommisjonsdirektiv 2010/39/EU av 22. juni 2010 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF med hensyn til særlige 

bestemmelser om de aktive stoffene klofentezin, diflubenzuron, lenacil, oksadiazon, pikloram og pyriproksyfen (EUT L 156 av 23.6.2010, 

s. 7). 

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data 

submitted for the active substance diflubenzuron. EFSA Journal 2012;10(9):2870. [26 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2870. Tilgjengelig på 

internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 
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8) Myndigheten ga imidlertid i sin konklusjon uttrykk for ny bekymring over potensiell eksponering for PCA som rest, på 

bakgrunn av de genotoksiske egenskapene ved PCA som er påvist på grunnlag av de bekreftende opplysningene, og på 

bakgrunn av de kreftframkallende egenskapene ved PCA og fraværet av en grenseverdi for akseptabel eksponering. 

9) Kommisjonen innledet en gjennomgåelse av godkjenningen av det aktive stoffet diflubenzuron. Kommisjonen anså at 

det i lys av den nye vitenskapelige og tekniske kunnskap som er beskrevet ovenfor, fantes tegn som tydet på at 

godkjenningen av det aktive stoffet diflubenzuron ikke lenger oppfyller godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til stoffets potensielle skadevirkninger på menneskers helse ved eksponering 

for PCA som rest. Den oppfordret søkeren til å framlegge opplysninger med hensyn til potensiell eksponering for rester 

av PCA, og dersom eksponering bekreftes, til å ta hensyn til den potensielle toksikologiske relevansen. 

10) Søkeren framla nevnte opplysninger for Sverige innen fristen fastsatt for framlegging. 

11) Sverige vurderte opplysningene framlagt av søkeren. Den rapporterende medlemsstaten framla 23. juli 2014 sin 

vurdering for de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten i form av en tilføyelse til utkastet til 

vurderingsrapport. 

12) Kommisjonen har rådspurt Myndigheten, som framla sin konklusjon om risikovurderingen av de opplysningene som 

11. desember 2015 ble framlagt med henblikk på gjennomgåelse av godkjenningen av diflubenzuron(1). Myndigheten 

har underrettet søkeren om sitt synspunkt på diflubenzuron. 

13) Kommisjonen anser at de opplysningene som ble framlagt i forbindelse med gjennomgåelsen, ikke viste at risikoen ved 

den potensielle eksponeringen av forbrukerne for PCA er akseptabel. Det kan særlig nevnes at forekomst av PCA i 

stoffskifteveien er blitt påvist hos noen planter og landbruksdyr, og ikke kunne utelukkes hos andre. Dessuten tydet 

undersøkelser på en vesentlig omdanning av rester av diflubenzuron til PCA under lignende eller samme forhold som 

ved sterilisering av næringsmidler, og en slik omdanning kunne ikke utelukkes når det gjelder tilberedning i private 

husholdninger. 

14) På grunn av PCAs genotoksiske og kreftframkallende egenskaper og fraværet av en grenseverdi for akseptabel 

eksponering ble det ikke fastslått at forbrukernes eksponering for rester av PCA ved bruk i samsvar med god 

plantevernpraksis, ikke har noen skadelige virkninger. Ettersom toksikologiske referanseverdier for PCA ikke kan 

fastsettes, og det derfor ikke kan fastsettes sikre grenseverdier for rester, bør all eksponering av forbrukere for PCA 

unngås. 

15) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten. Merknadene fra 

søkeren dempet ikke bekymringene over forbrukernes sikkerhet ved eksponering for PCA. 

16) Utkastet til vurderingsrapport, tilføyelsen og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og 

Kommisjonen i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og avsluttet 23. mars 2017 med Kommisjonens 

sammenfattende rapport om diflubenzuron. 

17) Kommisjonen konkluderte med at eksponering av forbrukerne for PCA ikke kan utelukkes med mindre ytterligere 

begrensninger innføres. Særlig bør bruken av diflubenzuron begrenses til ikke-spiselige vekster, og vekster behandlet 

med diflubenzuron bør ikke komme inn i næringsmiddel- og fôrkjeden. For i størst mulig grad å redusere eksponeringen 

av forbrukerne for diflubenzuron er det derfor hensiktsmessig å endre bruksvilkårene for diflubenzuron. 

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

19) Medlemsstatene bør få tid til å endre eller tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder difluben-

zuron. 

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

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder diflubenzuron, bør utløpe senest 15 måneder etter ikrafttredel-

sesdatoen for denne forordning.  

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Conclusion on the peer review on the review of the approval of the active substance 

diflubenzuron regarding the metabolite PCA. EFSA Journal 2015;13(8):4222. [30 s.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4222. Tilgjengelig på 

internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 
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21) 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 

I sjuende kolonne («Særlige bestemmelser») i post 174 om diflubenzuron i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 skal teksten lyde: 

«Bare bruk som insektmiddel i ikke-spiselige vekster 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 diflubenzuron, særlig tillegg I og II til denne, som endret av 

Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 23. mars 2017. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot følgende: 

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som skal bekreftes og dokumenteres ved 

hjelp av relevante analysedata. Analysestoffet som brukes i toksisitetsdokumentasjonen, skal sammenholdes med og 

kontrolleres mot spesifikasjonen til det tekniske materialet, 

— vern av vannorganismer, jordorganismer og leddyr utenfor målgruppen, herunder bier, 

— potensiell utilsiktet eksponering av næringsmidler og fôr for diflubenzuron fra bruk på ikke-spiselige vekster (f.eks. 

gjennom avdrift fra sprøyting), 

— vern av brukere, beboere og andre personer i nærheten. 

Medlemsstatene skal sørge for at vekster behandlet med diflubenzuron ikke kommer inn i næringsmiddel- eller fôrkjeden. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte egnede risikoreduserende tiltak.» 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

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

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder diflubenzuron som aktivt stoff, senest 8. september 2017. 

Artikkel 3 

Avviklingsperiode 

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

være kortest mulig og skal utløpe senest 8. september 2018. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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 18. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


