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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/740
av den 13 maj 2022
om att inte godkänna det verksamma ämnet 1,3-diklorpropen i enlighet med Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden
(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande
av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt
artikel 13.2, och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 lämnade Dow AgroSciences och Kanesho Soil Treatment
SPRL/BVBA den 2 mars 2015 in en ansökan till Spanien (den rapporterande medlemsstaten) om godkännande av det
verksamma ämnet 1,3-diklorpropen.

(2)

I enlighet med artikel 9.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 meddelade den rapporterande medlemsstaten de sökande,
övriga medlemsstater, kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) den
7 juli 2015 att ansökan kan prövas.

(3)

Effekterna av detta verksamma ämne på människors och djurs hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med
artikel 11.2 och 11.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 för det användningsområde som de sökande har föreslagit.
Den rapporterande medlemsstaten överlämnade ett utkast till bedömningsrapport till kommissionen och livsmedels
myndigheten den 17 mars 2017.

(4)

I enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 sände livsmedelsmyndigheten den rapporterande
medlemsstatens utkast till bedömningsrapport till sökanden och övriga medlemsstater, och anordnade ett offentligt
samråd om det.

(5)

I enlighet med artikel 12.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 krävde livsmedelsmyndigheten att de sökande skulle
lämna kompletterande information till medlemsstaterna, kommissionen och livsmedelsmyndigheten.

(6)

Den rapporterande medlemsstaten lämnade en bedömning av den kompletterande informationen till livsmedels
myndigheten i form av ett uppdaterat utkast till bedömningsrapport.

(7)

Medlemsstaterna och livsmedelsmyndigheten har granskat utkastet till bedömningsrapport. Livsmedelsmyndigheten
lade fram sin slutsats (2) om riskbedömningen av det verksamma ämnet 1,3-diklorpropen till kommissionen den
8 oktober 2018.

(8)

Livsmedelsmyndigheten framhöll i sin slutsats att den på grundval av den information som lämnats i
dokumentationen inte kunde slutföra riskbedömningen för konsumenter, användare, arbetstagare, personer i
närheten eller boende och konstaterade potentiella farhågor för grundvattnet, leddjur som inte är målarter (inklusive
bin), fåglar och däggdjur och marklevande organismer för alla representativa användningsområden.

(1) EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance (EZ)-1,3-Dichloropropene”, EFSA Journal, vol.
16(2018):11, artikelnr 5464, doi:10.2903/j.efsa.2018.5464.
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(9)

Kommissionen uppmanade de sökande att lämna synpunkter på livsmedelsmyndighetens slutsats och, i enlighet
med artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1107/2009, på utkastet till granskningsrapport. Sökandena lämnade
synpunkter som har granskats omsorgsfullt.

(10)

Kommissionen lade fram sin granskningsrapport och ett utkast till förordning om att inte godkänna det verksamma
ämnet 1,3-diklorpropen för ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 22 oktober 2021.
Kommissionen framhöll att de farhågor som livsmedelsmyndigheten hade angett inte kunde undanröjas och att det
därför inte kunde konstateras att kriterierna för godkännande är uppfyllda.

(11)

Sökandena återkallade genom en skrivelse av den 19 januari 2022 sin ansökan om godkännande av
1,3-diklorpropen. 1,3-diklorpropen bör därför inte godkännas.

(12)

Den här förordningen hindrar inte att en ny ansökan om godkännande av 1,3-diklorpropen lämnas in i enlighet med
artikel 7 i förordning (EG) nr 1107/2009.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur,
livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Avslag på ansökan om godkännande av det verksamma ämnet
Det verksamma ämnet 1,3-diklorpropen godkänns inte.
Artikel 2
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 maj 2022.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

