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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/690 

av 7. mai 2018 

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

det aktive stoffet fenazakin(*) 

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 13 nr. 2 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Fenazakin ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved Kommisjonens gjennomføring-

sdirektiv 2011/39/EU(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 fenazakin, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, ble begrenset til bruk som middmiddel på prydplanter i veksthus. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 av 19. september 2011 innga Gowan Comércio 

Internacional e Serviços Limitada, produsenten av det aktive stoffet, en søknad til den utpekte rapporterende 

medlemsstat, Hellas, om en endring av vilkårene for godkjenning av fenazakin for å oppheve begrensningen og tillate 

bruk av stoffet på druer, sitrusfrukter, kjernefrukter og steinfrukter. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden kunne 

godtas. 

5) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport og framla den for Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») og Kommisjonen 14. februar 2012. 

6) Myndigheten videresendte tilføyelsen til utkastet til vurderingsrapport til søkeren og medlemsstatene for kommentarer 

og gjorde den tilgjengelig for offentligheten i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

7) Myndigheten meddelte 19. mars 2013 Kommisjonen sin konklusjon(5) om hvorvidt det aktive stoffet fenazakin kan 

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

det endrede utkastet til sammenfattende rapport for søkeren 17. september 2013 og for Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 2. oktober 2013. Den faste komité kunne ikke konkludere om det var 

hensiktsmessig å endre vilkårene for godkjenning av fenazakin, som søkeren har anmodet om. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 117 av 8.5.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2019 av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) 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 (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) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2011/39/EU av 11. april 2011 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring 

av fenazakin som aktivt stoff og om endring av kommisjonsvedtak 2008/934/EF (EUT L 97 av 12.4.2011, s. 30). 

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

substance fenazaquin». EFSA Journal 2013;11(4):3166. [80 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3166. 
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8) Etter ytterligere gransking av dokumentasjonen utarbeidet Kommisjonen et utkast til tilføyelsen til den opprinnelige 

sammenfattende rapporten og et utkast til forordning om fenazakin. Kommisjonen framla utkastet til tilføyelse og 

utkastet til forordning for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 13. desember 2017. 

9) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til utkastet til tilføyelse til den sammenfattende 

rapporten om fenazakin. Søkeren framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

10) Det er ikke påvist at det kan forventes at plantevernmidler som inneholder fenazakin, generelt oppfyller kravene fastsatt 

i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 med mindre den eksisterende begrensningen på bruk bare i veksthus 

beholdes. Det er derfor hensiktsmessig å beholde begrensningen på bruk bare i veksthus, som fastsatt i artikkel 3 nr. 27 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

11) Med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive 

stoffet, er det fastslått at når plantevernmiddelet brukes på en spiselig vekst, er godkjenningskriteriene i artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt. Begrensningen til bruk av fenazakin på prydplanter bør derfor ikke 

opprettholdes. 

12) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på 

bakgrunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling er det nødvendig og hensiktsmessig å endre vilkårene for god-

kjenning av det aktive stoffet fenazakin samtidig som visse vilkår og begrensninger beholdes. Gjennomførings-

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

13) 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 

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 7. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 ______  
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VEDLEGG 

I rad 342 om fenazakin i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som middmiddel i veksthus kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om fenazakin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet 

av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011, samt til konklusjonene i tilføyelsen til den 

sammenfattende rapporten om fenazakin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for planter, 

dyr, næringsmidler og fôr 22. mars 2018. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

a) vern av vannorganismer, 

b) sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sikring av at bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig personlig 

verneutstyr, 

c) vern av bier, 

d) risikoen for bier og humler som er sluppet ut for bestøvning når stoffet anvendes i veksthus, 

e) risikoen for forbrukerne, særlig når det gjelder restmengder fra produksjonen, 

f) bruksvilkårene, for å unngå eksponering for restmengder av fenazakin med hensyn til vekster beregnet på konsum og til 

fôr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

 __________  


