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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 542/2011 

av 1. juni 2011 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer for å ta hensyn til direktiv 2011/58/EU om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF for å 

fornye oppføringen av karbendazim som aktivt stoff(*) 

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 78 nr. 3, og 

etter samråd med Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2) inneholder listen over 

aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(3). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 153 av 11.6.2011,  

s. 189, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Se side 1 i denne EUT. 

(3) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

2)  Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF ble endret ved 

kommisjonsdirektiv 2011/58/EU(4). 

3)  Forordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. juni 2011. 

  

(4) EUT L 122 av 11.5.2011, s. 71. 

2019/EØS/35/11 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 1. juni 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EØF) nr. 540/2011 skal rad 144 lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«144 Karbendazim 

CAS-nr. 10605-21-7 

CIPAC-nr. 263 

Metylbenzimidazol-2-

ylkarbamat 

≥ 980 g/kg 

Relevante urenheter 

2-amino-3-hydr-

oksyfenazin (AHP): høyst 

0,0005 g/kg 

2,3-diaminofenazin 

(DAP): høyst 0,003 g/kg 

1. juni 2011 30. november 

2014 

DEL A 

Bare bruk som soppdrepende middel på følgende planter kan tillates: 

— korn 

— rapsfrø 

— sukker- og fôrbete 

— mais 

i mengder som ikke overstiger 

— 0,25 kg aktivt stoff per hektar per behandling for korn og rapsfrø, 

— 0 075 kg aktivt stoff per hektar per behandling for sukker- og fôrbete, 

— 0,1 kg aktivt stoff per hektar per behandling for mais. 

Følgende bruksmåter er ikke tillatt: 

— sprøyting fra luften, 

— sprøyting fra rygg- eller håndbårne innretninger, det være seg av privatpersoner 

eller profesjonelle brukere, 

— i privat hagebruk. 

Medlemsstatene skal sikre at alle hensiktsmessige risikoreduserende tiltak treffes. Det 

må vies særlig oppmerksomhet mot å beskytte følgende: 

— Vannorganismer. Det må treffes hensiktsmessige spredningsbegrensende tiltak for 

å minimere eksponeringen av overflatevann Disse bør innebære at det holdes 

avstand mellom behandlede områder og overflatevann alene eller i kombinasjon 

med bruk av spredningsbegrensende teknikker eller innretninger. 

— Meitemark og andre jordorganismer. Vilkårene for godkjenning skal omfatte 

risikoreduserende tiltak, for eksempel valg av best egnede kombinasjon av antall 

og tidspunkt for sprøyting samt om nødvendig konsentrasjonen av aktivt stoff. 

— Fugler (langtidsrisiko). Avhengig av risikovurderingen for bestemte bruksformål 

kan det være nødvendig med målrettede risikoreduserende tiltak for å begrense 

risikoen for eksponering. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — Brukerne, som må ha egnet vernetøy, særlig hansker, kjeledresser, gummistøvler 

og ansiktsvern eller vernebriller, ved blanding, påfyll, sprøyting og rengjøring av 

utstyret, med mindre eksponeringen for stoffet hindres tilstrekkelig av selve 

utstyrets utforming og konstruksjon eller ved montering av bestemte verneinn-

retninger på slikt utstyr. 

DEL B 

Ved gjennomføring 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, særlig vedlegg I og II. 

De berørte medlemsstater skal be søkeren framlegge følgende for Kommisjonen: 

— Opplysninger om den toksikologiske og økotoksikologiske relevansen til urenhet 

AEF037197 senest 1. desember 2011. 

— Gjennomgang av undersøkelsene som er oppført på listen i utkastet til ny 

vurderingsrapport av 16. juli 1999 (bind 1, nivå 4, «Further information», s. 155–

157), senest 1. juni 2012. 

— Opplysninger om stoffets skjebne og atferd (aerob nedbrytning i jorden) og 

langtidsrisiko for fugler.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

 


