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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/856 

av 18. mai 2017 

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

aktive stoffet fluroksypyr(*) 

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 annet alternativ og artikkel 78 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 736/2011(2) ble fluroksypyr godkjent som aktivt stoff i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1107/2009 på visse vilkår som krever at de berørte medlemsstater sikrer at søkeren hvis søknad 

lå til grunn for godkjenningen av fluroksypyr, framlegger ytterligere bekreftende opplysninger om seks punker, hvorav 

ett gjaldt betydningen av urenhetene nevnt i de tekniske spesifikasjonene. 

2) Søkeren framla 25. juni 2012 og 5. september 2013 tilleggsopplysninger med henblikk på å oppfylle kravene om 

bekreftende opplysninger til den rapporterende medlemsstaten Irland innen fristen fastsatt for framlegging. 

3) Irland vurderte tilleggsopplysningene framlagt av søkeren. Nevnte medlemsstat framla 22. desember 2014 sin vurdering 

for de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt 

«Myndigheten», i form av en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport, og oppfordret dem til å kommentere 

vurderingen. 

4) Myndigheten har offentliggjort en teknisk rapport med et sammendrag av resultatet av rådspørringen om fluroksypyr 

22. juli 2015(3). 

5) Utkastet til vurderingsrapport, tilføyelsen og den tekniske rapporten 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 fluroksypyr. 

6) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten om fluroksypyr. 

7) N-metyl-2-pyrrolidon (NMP) er klassifisert i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(4) 

som reproduksjonstoksisk i kategori 1B og har en generell konsentrasjonsgrense på 0,3 %. Det er svært lite sannsynlig at 

en forekomst av NMP under 3 g/kg i det tekniske materialet vil utgjøre noen risiko for forbrukerne. Kommisjonen har 

derfor konkludert med at de framlagte tilleggsopplysningene viste at grenseverdien for toksikologisk relevante 

urenheten NMP bør fastsettes til under 3 g/kg (< 0,3 %) i det tekniske materialet. 

8) For å sikre forbrukerne et høyt vernenivå er det derfor hensiktsmessig å fastsette en grenseverdi for denne urenheten i 

det aktive stoffet slik det produseres kommersielt. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 128 av 19.5.2017, s. 14, 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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 736/2011 av 26. juli 2011 om godkjenning av det aktive stoffet fluroksypyr i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 195 av 27.7.2011, s. 37). 

(3) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2015. Technical report on the outcome of the consultation with Member 

States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for fluroxypyr in light of confirmary data. EFSA 

supporting publication 2015:EN-857, 43 s. 

(4) 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). 
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9) Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(1) bør derfor endres. 

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

fluroksypyr. 

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

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder fluroksypyr, bør utløpe senest 8. september 2018. 

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 

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 fluroksypyr 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. 

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 

 _____  

  

(1) 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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VEDLEGG 

I rad 9 om fluroksypyr i del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Renhet» lyde: 

«≥ 950 g/kg (fluroksypyr-meptyl) 

Følgende urenhet som dannes i produksjonen, er potensielt skadelig i toksikologisk sammenheng og skal ikke overstige 

følgende mengde i det tekniske materialet: 

N-metyl-2-pyrrolidon (NMP): <3 g/kg» 

I rad 9 om fluroksypyr i del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

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 fluroksypyr, særlig tillegg I og II til denne, som 

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

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

— potensiell forurensning av grunnvannet med metabolitten fluroksypyr-pyridinol når det aktive stoffet brukes i områder 

med basisk eller sårbart jordsmonn eller ved sårbare klimaforhold, 

— risikoen for vannorganismer. 

Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

 __________  


