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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1495 

av 8. oktober 2018 

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

aktive stoffet malation(*) 

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) Det aktive stoffet malation ble oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) om omsetning av plantevernmidler ved 

kommisjonsdirektiv 2010/17/EU(3) på det vilkåret at de berørte medlemsstatene skulle sikre at søkeren hvis søknad lå til 

grunn for godkjenningen av malation, framlegger blant annet ytterligere bekreftende opplysninger om den akutte og 

langsiktige risikoen for insektetende fugler. 

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) Den 25. april 2012 framla søkeren tilleggsopplysninger for å oppfylle kravene om bekreftende opplysninger om risikoen 

for forbrukerne og den akutte og langsiktige risikoen for insektetende fugler og kvantifisering av forskjellen i virkning 

mellom malaokson og malation, for den rapporterende medlemsstaten Det forente kongerike innen fristen fastsatt for 

framlegging av slike opplysninger. 

4) Det forente kongerike vurderte tilleggsopplysningene framlagt av søkeren og framla 11. mai 2015 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. 

5) De andre medlemsstatene, søkeren og Myndigheten ble rådspurt og bedt om å gi kommentarer til den rapporterende 

medlemsstatens vurdering. Myndigheten har offentliggjort en teknisk rapport med et sammendrag av resultatet av 

rådspørringen om malation 2. februar 2016(5).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 253 av 9.10.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2019 av 8. mai 2019 

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

(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 2010/17/EU av 9. mars 2010 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av malation som 

aktivt stoff (EUT L 60 av 10.3.2010, s. 17). 

(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, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment 

of confirmatory data for malathion». EFSA Supporting publication 2016:EN-951. 61 s. 
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6) Utkastet til vurderingsrapport, tilføyelsen og Myndighetens tekniske rapport ble gjennomgått av medlemsstatene og 

Kommisjonen innenfor Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og avsluttet i januar 2018 med Kommi-

sjonens sammenfattende rapport om malation. 

7) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten om malation. 

Søkeren framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

8) Opplysningene framlagt av søkeren er imidlertid ikke tilstrekkelige og hindrer Kommisjonen i å fastslå at nivået for 

akutt og langsiktig risiko for fugler ved bruk av malation er akseptabel. Dessuten er det ikke realistisk å begrense 

risikoen med risikoreduserende tiltak på annen måte enn ved bruk i veksthus. 

9) Idet det tas hensyn den konstaterte høye risikoen for fugler, bør derfor vilkårene for bruk av malation begrenses 

ytterligere, særlig ved at bare bruk i veksthus med en permanent konstruksjon tillates. Vedlegget til gjennomførings-

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

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

malation. 

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

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder malation, bør utløpe senest 29. januar 2020. 

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 klage-

instansen for videre drøfting. Klageinstansen har ikke avgitt uttalelse. 

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 god-

kjenninger av plantevernmidler som inneholder malation som aktivt stoff, senest 29. april 2019. 

Artikkel 3 

Avviklingsperiode 

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

være kortest mulig, og skal utløpe senest 29. januar 2020. 

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 8. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I rad 300 om malation i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som insektmiddel i veksthus med en permanent konstruksjon kan tillates. Godkjenninger skal være begrenset til 

yrkesbrukere. 

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 malation, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

a) utslipp fra veksthus, for eksempel kondensvann, dreneringsvann, jord eller kunstige dyrkingsmedier, for å utelukke risikoen 

for akvatiske organismer, 

b) vern av bestøvende kolonier som er plassert i veksthuset med hensikt, 

c) vern av brukere og arbeidstakere og sikring av at bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr når 

dette er relevant, 

d) vern av forbrukere når det gjelder bearbeidede produkter. 

Medlemsstatene skal sørge for at malationbaserte utforminger ledsages av nødvendige instrukser for å unngå risiko for at det 

under lagring og transport dannes større mengder av isomalation enn største tillatte mengde. 

Godkjenningsvilkårene skal omfatte risikobegrensende tiltak og egnet merking av plantevernmidler.» 

 __________  


