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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/291,
26. veebruar 2018,
millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine bifentriini heakskiitmise
tingimustega
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitse
vahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti
selle artikli 21 lõikes 3 teisena esitatud valikut ja artikli 78 lõiget 2,
ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 582/2012 (2) kiideti kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1107/2009 heaks
toimeaine bifentriin ning nõuti, et taotleja, kelle taotluse alusel bifentriin heaks kiideti, esitaks muu hulgas
kinnitava teabe jääkmürgisuse kohta sihtliiki mittekuuluvate lülijalgsete suhtes ja nende võime kohta moodustada
uusi kolooniaid; samuti nõuti, et taotleja esitaks vee- ja maismaakeskkonnas toimuva võimaliku bioakumu
latsiooni ja biomagnifikatsiooni hindamise seirekava.

(2)

Taotleja esitas seirekava 29. juulil 2013 ning selle tulemused 31. juulil 2015. Ta esitas 29. juulil 2014 lisateavet,
et täita teised nõuded kinnitava teabe esitamise kohta. Need kolm esildist esitati referentliikmesriigile
Prantsusmaale nende esitamiseks ettenähtud ajavahemiku jooksul.

(3)

Prantsusmaa hindas taotleja esitatud täiendavat teavet ja seirekava. 17. detsembril 2014 esitas ta teistele
liikmesriikidele, komisjonile ja Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“) esialgse
hindamisaruande lisandina oma hinnangu teiste kinnitavat teavet käsitlevate nõuete täitmiseks esitatud lisateabe
kohta ning 3. novembril 2015 seirekava kohta.

(4)

Teiste liikmesriikide, taotlejaga ja toiduohutusametiga konsulteeriti ning neil paluti esitada märkusi referentliik
mesriigi hinnangu kohta. Toiduohutusamet avaldas bifentriini käsitlevate konsultatsioonide tulemusi kokkuvõtvad
tehnilised aruanded 26. märtsil 2015 (3) (teiste kinnitavat teavet käsitlevate nõuete täitmiseks esitatud lisateabe
kohta) ja 14. aprillil 2016 (4) (seirekava kohta).

(5)

Liikmesriigid ja komisjon vaatasid esialgse hindamisaruande, selle lisandi ning ameti tehnilised aruanded läbi
alalises taime-, looma-, toidu- ja söödakomitees ning 26. jaanuaril 2018 vormistati komisjoni lõplik läbivaata
misaruanne bifentriini kohta. Komisjon palus taotlejal esitada bifentriini käsitleva läbivaatamisaruande kohta oma
märkused. Taotleja esitas oma märkused ja need on põhjalikult läbi vaadatud.

(6)

Komisjon jõudis järeldusele, et esitatud teave ei ole piisav ja selle põhjal ei saa teha järeldust, et teatavate sihtliiki
mittekuuluvate lülijalgsete kolooniad moodustuvad kohapeal piisavas ulatuses uuesti, samas kui muid sellise riski
vähendamise meetmeid ei ole reaalselt võimalik rakendada. Peale selle ei taga seirekava kindlust, et selle
tulemused, mis põhinevad riskivähendusmeetodite mõjude liitmisel, oleksid põllumajandustava suhtes
esinduslikud ja et nendest piisaks võimaliku vee- ja maismaakeskkonnas toimuva bioakumulatsiooni ja biomagni
fikatsiooni hindamiseks.

(1) ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.
(2) Komisjoni 2. juuli 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 582/2012, millega kiidetakse heaks toimeaine bifentriin kooskõlas Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni
rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (ELT L 173, 3.7.2012, lk 3).
(3) EFSA (Euroopa Toiduohutusamet). Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on
the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin (Liikmesriikide, taotleja ja Euroopa Toiduohutusametiga peetud
konsultatsiooni tulemuste tehniline aruanne seoses bifentriini pestitsiidina kasutamise riskihindamiseks esitatud kinnitavate andmetega),
Euroopa Toiduohutusameti toetav väljaanne 2015:EN-780, 23 lk.
(4) EFSA (Euroopa Toiduohutusamet). Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on
the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin (Liikmesriikide, taotleja ja Euroopa Toiduohutusametiga peetud
konsultatsiooni tulemuste tehniline aruanne seoses bifentriini pestitsiidina kasutamise riskihindamiseks esitatud kinnitavate andmetega),
Euroopa Toiduohutusameti toetav väljaanne 2016:EN-1019, 39 lk.
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(7)

Seega, et hoida ära kindlakstehtud suurt riski sihtliiki mittekuuluvate lülijalgsete suhtes ning võtta arvesse
bioakumulatsiooni ja biomagnifikatsiooni võimalust vee- ja maismaakeskkonnas, on asjakohane bifentriini
kasutamistingimusi veelgi piirata ja lubada seda kasutada ainult püsikonstruktsiooniga kasvuhoonetes.

(8)

Seepärast tuleks komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (1) lisa vastavalt muuta.

(9)

Liikmesriikidele tuleks anda piisavalt aega bifentriini sisaldavate taimekaitsevahendite lubade muutmiseks või
tühistamiseks.

(10)

Kui liikmesriigid annavad bifentriini sisaldavatele taimekaitsevahenditele ajapikendust määruse (EÜ) nr 1107/2009
artikli 46 kohaselt, peab kõnealune ajavahemik lõppema hiljemalt 19. juunil 2019.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee
arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine
Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2
Üleminekumeetmed
Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1107/2009 muudavad liikmesriigid vajaduse korral toimeainena bifentriini sisaldavate
taimekaitsevahendite kehtivaid lube või võtavad need tagasi hiljemalt 19. juuniks 2018.

Artikkel 3
Ajapikendus
Ajapikendus, mille liikmesriigid annavad kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, on võimalikult lühike ja
lõppeb hiljemalt 19. juuniks 2019.

Artikkel 4
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
(1) Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ)
nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 26. veebruar 2018
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa B osas asendatakse bifentriini käsitlevas 23. reas veeru „Erisätted“ tekst
järgmisega:
„A OSA

Lubatakse kasutada insektitsiidina üksnes püsikonstruktsiooniga kasvuhoonetes.
B OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises
taime-, looma-, toidu- ja söödakomitees bifentriini kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige
selle dokumendi I ja II liidet.
Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu
a) kasvuhoone tingimustes kasutamisest tekkivatele jäätmetele, nagu kondensatsioonivesi, äravool, pinnas ja
tehissubstraat, et hoida ära riski veeorganismidele ja muudele sihtrühma mittekuuluvatele organismidele;
b) kasvuhoonesse sihipäraselt viidud tolmeldajate mesilaste kaitsele;
c) käitlejate ja töötajate kaitsele ning selle tagamisele, et kasutustingimustega nähakse vajaduse korral ette asjakohased
isikukaitsevahendid.
Loa andmise tingimused hõlmavad riskivähendusmeetmeid ja näevad ette taimekaitsevahendite nõuetekohase
märgistamise.“

