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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/232 

13. februar 2015 

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

godkjenning av det aktive stoffet kobberforbindelser(*) 

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 21 nr. 3 annet alternativ og 

artikkel 78 nr. 2, og 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2009/37/EF(2) ble kobberforbindelser oppført som aktivt stoff i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF(3), under forutsetning av at berørte medlemsstater sikrer at melderen som søkte om oppføring av 

kobberforbindelser i nevnte vedlegg, framlegger ytterligere bekreftende opplysninger om risikoen ved innånding og 

risikovurderingen for organismer utenfor målgruppen og for jord og vann. 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses som godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Melderen framla for rapporterende medlemsstat, Frankrike, tilleggsopplysninger i form av undersøkelser om risikoen 

ved innånding og risikovurderingen for organismer utenfor målgruppen og for jord og vann innen fastsatt frist for 

framlegging av slike opplysninger. 

4) Frankrike vurderte tilleggsopplysningene framlagt av melderen. Nevnte medlemsstat framla 8. juni 2012 sin vurdering 

for de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt 

«Myndigheten», i form av en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport. 

5) Kommisjonen har rådspurt Myndigheten, som framla en uttalelse om risikovurderingen av kobberforbindelser  

22. mai 2013(5). 

6) Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge kommentarer til den sammenfattende rapporten om kobberforbin-

delser. 

7) På grunnlag av tilleggsopplysningene framlagt av melderen anså Kommisjonen at kravet om ytterligere bekreftende 

opplysninger ikke var oppfylt og særlig at de særlige bestemmelsene i rad 277 i del A i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011 om overvåkingsprogrammer for forurensning av kopper ikke er tilstrekkelig til å 

trekke konklusjoner fra miljørisikovurderingen. 

8) Det bekreftes at det aktive stoffet kobberforbindelser skal anses som godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. Det bør særlig kreves at melderen framlegger for Kommisjonen, Myndigheten og medlemsstatene et 

overvåkingsprogram for områder der kopperforurensing av jord og vann (inkludert sedimenter) utgjør eller kan utgjøre 

en fare, for å stadfeste om ytterligere bruksbegrensninger er nødvendige for å forhindre uakseptable skadevirkninger på 

miljøet. Resultatene fra overvåkingsprogrammet bør også framlegges. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 39 av 14.2.2015, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 31. 

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

(2) Kommisjonsdirektiv 2009/37/EF av 23. april 2009 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klormekvat, 

kobberforbindelser, propakvizafop, kvizalofop-P, teflubenzuron and zeta-cypermetrin som aktive stoffer (EUT L 104 av 24.4.2009, s. 23). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (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) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance Copper (I), copper 

(II) variants namely copper hydroxide, copper oxychloride, tribasic copper sulfate, copper (I) oxide, Bordeaux mixture.» EFSA Journal 

2013; 11(6):3235 [40 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3235. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

2019/EØS/77/32 
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9) Grenseverdiene for visse tungmetaller fastsatt i rad 277 i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, ble feilaktig gitt en målenhet som ikke stemmer overens med FAO-spesifikasjonene. Grenseverdien 

fastsatt i vedlegget til nevnte gjennomføringsforordning bør derfor rettes. 

10) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

11) Medlemsstatene bør få tid til å endre eller tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder kobber-

forbindelser. 

12) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009 

for plantevernmidler som inneholder kobberforbindelser, bør utløpe senest 18 måneder etter ikrafttredelsesdatoen for denne 

forordning. 

13) 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) nr. 540/2011 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder kobberforbindelser som aktivt stoff, innen 6. september 2015. 

Artikkel 3 

Overgangsperiode 

En eventuell overgangsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 6. september 2016. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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, 13. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal rad 277 om det aktive stoffet kobberforbindelser lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

Identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«277 Kobberforbindelser:   1. desember 2009 31. januar 2018 DEL A 

Bare bruk som bakteriedrepende middel og soppdrepende 

middel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av 

plantevernmidler som inneholder kobber for annen bruk enn 

på tomater i veksthus, skal de rette særlig oppmerksomhet 

mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og 

opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

Ved gjennomføringen 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 om 

kobberforbindelser, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen 23. januar 2009. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot følgende: 

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det 

produseres kommersielt, som skal bekreftes og 

dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. 

Analysestoffet som brukes i toksisitetsdokumenta-

sjonen, bør sammenholdes med og kontrolleres mot 

spesifikasjonen til det tekniske materialet, 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at 

bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av hensikts-

messig personlig verneutstyr, 

Kobberhydroksid 

CAS-nr. 20427-59-2 

CIPAC-nr. 44,305 

kobber(II)-

hydroksid 

≥ 573 g/kg 

Kobberoksyklorid 

CAS-nr. 1332-65-6 

eller 1332-40-7 

CIPAC-nr. 44,602 

dikobberklorid-

trihydroksid 

≥ 550 g/kg 

kobberoksid 

CAS-nr. 1317-39-1 

CIPAC-nr. 44,603 

kobberoksid ≥ 820 g/kg 

Bordeaux-væske 

CAS-nr. 8011-63-0 

CIPAC-nr. 44,604 

Ikke tildelt ≥ 245 g/kg 

Trebasisk kobbersulfat 

CAS-nr. 12527-76-3 

CIPAC-nr. 44,306 

Ikke tildelt ≥ 490 g/kg 

Følgende urenheter er 

potensielt skadelige i 

toksikologisk sammenheng, og 

innholdet skal ikke overstige 

mengden angitt nedenfor 

(uttrykt i g/g): 

bly: høyst 0,0005 g/g av 

kobberinnholdet. 

kadmium: høyst 0,0001 g/g av 

kobberinnholdet. 

arsen: høyst 0,0001 g/g av 

kobberinnholdet. 
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Nummer 

Vanlig navn, 

Identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — vern av vannorganismer og organismer utenfor 

målgruppen. For disse påviste risikoene bør risikoredu-

serende tiltak, for eksempel buffersoner, iverksettes ved 

behov, 

— mengden aktivt stoff som brukes, og sørge for at de 

godkjente mengdene, når det gjelder dosering og antall 

behandlinger, begrenses til det laveste som er nødvendig 

for å oppnå de ønskede virkningene og ikke forårsaker 

uakseptable virkninger på miljøet idet det tas hensyn til 

bakgrunnsnivåer av kopper på anvendelsesstedet. 

Meldere skal framlegge for Kommisjonen, Myndigheten og 

medlemsstatene et overvåkingsprogram for sårbare områder 

der kopperforurensing av jord og vann (inkludert sedimenter) 

utgjør eller kan utgjøre en fare. 

Overvåkingsprogrammet skal framlegges senest 31. juli 2015 

Resultatene av dette overvåkingsprogrammet skal framlegges 

som en overvåkingsrapport for rapporterende medlemsstat, 

Kommisjonen og Myndigheten innen 31. desember 2016.» 

De endelige resultatene skal framlegges senest  

31. desember 2017.» 

 


