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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/149 

av 30. januar 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1108 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene 

for bruk av eddik som basisstoff(*) 

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 23 nr. 5 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1108(2) ble eddik godkjent som basisstoff som soppdrepende 

middel og bakteriedrepende middel og oppført i del C i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011(3). 

2) I november 2016 innga Charbonneaux-Brabant SA en søknad til Kommisjonen om utvidelse av bruken av eddik som 

ugressmiddel i samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

3) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») om vitenskapelig bistand. 

Den 4. august framla Myndigheten for Kommisjonen en teknisk rapport om utvidelse av bruken av eddik for 

plantevernformål til å omfatte bruk som ugressmiddel(4). Kommisjonen framla den sammenfattende rapporten for Den 

faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 23. oktober 2018 og utkastet til denne forordning 12. desember 2018. 

4) Det framgår av de undersøkelsene som er gjort, at eddik generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 23 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009/EØF, særlig med hensyn til bruken  som ugressmiddel, som er undersøkt og beskrevet i 

den sammenfattende rapporten. Bruk av eddik som ugressmiddel bør derfor tillates. På bakgrunn av det faktum at ny 

bruk av eddik blir tillatt, kan det også godtas at andre mulige bruksområder for eddik tillates, som nevnt i den seneste 

versjonen av den sammenfattende rapporten om eddik. Den nåværende begrensningen til bruk bare som soppdrepende 

middel og bakteriedrepende middel bør derfor ikke opprettholdes. 

5) 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 imidlertid nødvendig å overholde visse bruksvilkår. 

6) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/1108 og (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

7) 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) 2015/1108 

Vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1108 som angitt i vedlegg I til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 31.1.2019, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2019 av  

27. september 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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1108 av 8. juli 2015 om godkjenning av basisstoffet eddik i samsvar med 

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

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 181 av 9.7.2015, s. 75). 

(3) 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). 

(4) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member 

States and EFSA on the basic substance application for vinegar for extension of use in plant protection as a herbicide. EFSA supporting 

publication 2017:EN — 1281. 42 s. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN — 1281. 
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Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

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 30. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1108 skal posten i femte kolonne «Særlige bestemmelser» lyde: 

Eddik skal brukes på de særlige vilkårene angitt i den sammenfattende rapporten om eddik (SANCO/12896/2014), særlig 

tillegg I og II til denne.» 

 _____  

VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal posten i sjette kolonne «Særlige bestemmelser» i rad  

nr. 5, eddik, i tabellen i del C lyde: 

Eddik skal brukes på de særlige vilkårene angitt i den sammenfattende rapporten om eddik (SANCO/12896/2014), særlig 

tillegg I og II til denne.» 

 __________  


