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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1293 

av 15. september 2020 

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

vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet azadiraktin(*) 

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 13 nr. 2 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2011/44/EU(2) ble azadiraktin oppført som aktivt stoff i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF(3). 

2) I samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 anses aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, 

som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet azadiraktin, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, ble begrenset til bruk som innsektsmiddel. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 innga en av produsentene av det aktive stoffet, Trifolio-

M GmbH, 27. februar 2012 en søknad til den utpekte rapporterende medlemsstaten, Tyskland, om endring av vilkårene 

for godkjenning av azadiraktin for å tillate at det brukes som middmiddel. Den rapporterende medlemsstaten fant at 

søknaden kunne godtas. 

5) Den utpekte rapporterende medlemsstaten vurderte den nye bruken av det aktive stoffet azadiraktin med hensyn til 

potensielle virkninger på menneskers og dyrs helse og miljøet i samsvar med bestemmelsene i artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, og utarbeidet en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport og tilleggsrapport som ble framlagt for 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») og Kommisjonen 10. januar 2013. 

6) I samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sendte myndigheten tilføyelsen til utkastet til 

vurderingsrapport og tilleggsrapport til søkeren og medlemsstatene for kommentarer, og gjorde den tilgjengelig for 

offentligheten. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1107/2009 ble søkeren anmodet om å framlegge 

tilleggsopplysninger. Tyskland vurderte tilleggsopplysningene og framla en oppdatert tilføyelse til utkastet til vurde-

ringsrapport og tilleggsrapport for Kommisjonen og myndigheten 19. september 2017. 

7) Den 14. september 2018 underrettet myndigheten Kommisjonen om sin konklusjon(5) om hvorvidt det nye bruksom-

rådet for det aktive stoffet azadiraktin kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til tilføyelse til den sammenfattende rapporten om azadiraktin for 

Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 19. mai 2020. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 16.9.2020, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2021 av  

5. februar 2021 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 gjennomføringsdirektiv 2011/44/EU av 13. april 2011 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF for å oppføre azadiraktin 

som aktivt stoff og om endring av kommisjonsvedtak 2008/941/EF (EUT L 100 av 14.4.2011, s. 43). 

(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) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azadirachtin 

(Margosa extract)». EFSA Journal 2018;16(9):5234. Doi: 10.2903/j.efsa.2018.5234. 

2022/EØS/81/106 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1139 

 

 

8) Søkeren ble oppfordret til å framlegge sine merknader til tilføyelsen til den sammenfattende rapporten. 

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

stoffet, er det fastslått at når plantevernmiddelet brukes som middmiddel, er godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forord-

ning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt. Begrensningen til bruk bare som middmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

10) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. september 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  



Nr. 81/1140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

VEDLEGG 

I rad 343 om azadiraktin i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige be-

stemmelser» lyde: 

«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 azadiraktin, 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 azadiraktin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for planter, 

dyr, næringsmidler og fôr 17. juli 2020. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

1) forbrukernes eksponering gjennom kosten, med henblikk på framtidige endringer av grenseverdier for restmengder, 

2) vern av leddyr utenfor målgruppen og akvatiske organismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

 __________  
 


