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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1432 

av 7. august 2017 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler 

med hensyn til kriteriene for godkjenning av aktive stoffer med lav risiko(*) 

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 22 nr. 3 sammenholdt med artikkel 78 

nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1107/2009 tar sikte på å lette omsetningen av plantevernmidler som inneholder aktive stoffer med 

lav risiko, ved å fastsette kriterier for påvisning av aktive stoffer med lav risiko og gjøre framgangsmåten for 

godkjenning av lavrisikoprodukter raskere. 

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF(2) fremmer integrert bekjempelse av skadegjørere der det prioriteres å 

bruke plantevernmidler og andre kjemikaliefrie metoder som har de færreste bivirkningene for menneskers helse, 

organismer utenfor målgruppen og miljøet. Det kan særlig nevnes at det i direktivets artikkel 12 fastsettes at bruk av 

plantevernmidler med lav risiko skal vurderes som første alternativ når det skal brukes plantevernmidler i bestemte 

områder, slik som områder som brukes av offentligheten. 

3) I samsvar med artikkel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009 får nr. 5 i vedlegg II til nevnte forordning anvendelse på 

identifikasjonen av aktive stoffer med lav risiko som oppfyller kriteriene i artikkel 4 i nevnte forordning. 

4) Nr. 5 i vedlegg II viser til en rekke farekategorier fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3). 

Av klarhetshensyn og for å gjenspeile den samtidige anvendelsen av nevnte forordning er det hensiktsmessig å gi 

nærmere opplysninger om disse farekategoriene. 

5) I samsvar med artikkel 16 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF(4) er stoffer som innebærer en vesentlig 

risiko for eller via vannmiljøet, definert som prioriterte stoffer på unionsplan og oppført i vedlegg X til nevnte direktiv. 

Slike oppførte prioriterte stoffer bør derfor ikke anses som aktive stoffer med lav risiko. 

6) Kriteriene for persistens og biokonsentrasjon vil på bakgrunn av nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap kunne 

hindre at visse naturlig forekommende stoffer som utgjør en betydelig mindre risiko enn andre aktive stoffer, for 

eksempel visse planteprodukter eller mineraler, godkjennes som stoffer med lav risiko. Det er derfor hensiktsmessig at 

slike stoffer godkjennes som stoffer med lav risiko dersom de oppfyller kravene i artikkel 22 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009. 

7) Semiokjemikalier, som er stoffer som avgis av planter, dyr og andre organismer og som tjener til kommunikasjon 

innenfor og mellom arter, har en målspesifikk og ikke-toksisk virkemåte og forekommer naturlig. De er vanligvis 

effektive ved svært lave nivåer, som ofte er sammenlignbare med de nivåene som forekommer naturlig(5). I lys av den 

foreliggende vitenskapelige og tekniske kunnskap er det også hensiktsmessig å fastsette at semiokjemikalier bør anses 

som stoffer med lav risiko.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 8.8.2017, s. 59, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 195/2017 av 27. oktober 2017 

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

unions tidende nr. 68 av 22.8.2019, s. 5. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak for å oppnå 

bærekraftig bruk av pesticider (EFT L 309 av 24.11.2009, s. 71). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk (EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1). 

(5) OECD Report of the 5th Biopesticides Steering Group Seminar on application techniques for microbial pest control products and 

semiochemicals: use scenarios and associated risks ENV/JM/MONO(2015)38. 
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8) Aktive stoffer i henhold til artikkel 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 inkluderer mikroorganismer hvis egenskaper 

skiller seg fra egenskapene til kjemiske stoffer. De kriteriene for lav risiko som får anvendelse på mikroorganismer, bør 

fastsettes på grunnlag av den nåværende vitenskapelige og tekniske kunnskap. 

9) Mikroorganismer som skal inngå i plantevernmidler, vurderes på stammenivå, i samsvar med særlige opplysningskrav 

fastsatt i del B i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 283/2013(1). Mikroorganismer bør derfor identifiseres og 

beskrives på stammenivå også når det vurderes om de oppfyller kriteriene for stoffer med lav risiko, ettersom de 

toksikologiske egenskapene hos forskjellige stammer som tilhører samme art av mikroorganisme, kan variere sterkt. En 

mikroorganisme kan anses å ha lav risiko med mindre den på stammenivå har vist multiresistens mot antimikrobielle stoffer 

som brukes i human- eller veterinærmedisin. 

10) Det bør klart angis at bakulovirus, som er en vertsspesifikk familie av virus som utelukkende angriper leddyr, og som 

forekommer hovedsakelig hos insekter i sommerfuglfamilien, skal anses som stoffer med lav risiko, ettersom det ikke 

foreligger vitenskapelig dokumentasjon på at bakulovirus har skadevirkninger på dyr og mennesker(2). Et bakulovirus 

bør anses å ha lav risiko med mindre det på stammenivå har vist seg å ha skadevirkninger på insekter utenfor 

målgruppen. 

11) Nr. 5 i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1107/2009 bør derfor endres. 

12) De endrede kriteriene gjenspeiler den nåværende vitenskapelige og tekniske kunnskap og klargjør de eksisterende 

kriteriene i nr. 5. De nye kriteriene bør derfor få anvendelse så snart som mulig, unntatt i de tilfellene der vedkommende 

komité har stemt over utkastet til forordning som ble framlagt for den, uten at nevnte forordning er vedtatt av 

Kommisjonen innen 28. august 2017. 

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 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Nr. 5 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, som endret ved denne forordning, får anvendelse fra 28. august 2017, med 

unntak av framgangsmåter der komiteen har stemt over utkastet til forordning som den har fått framlagt, uten at utkastet til 

forordning er blitt vedtatt innen 28. august 2017. 

Artikkel 3 

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

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 283/2013 av 1. mars 2013 om fastsettelse av opplysningskrav for aktive stoffer i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 93 av 3.4.2013, s. 1). 

(2) EFSA BIOHAZ Panel (EFSAs vitenskapsgruppe for biologiske farer), 2013. Scientific Opinion on the maintenance of the list of QPS 

biological agents intentionally added to food and feed (2013 update). EFSA Journal 2013;11(11):3449,107 s. doi:10.2903/ 

j.efsa.2013.3449. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 7. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Nr. 5 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 skal lyde: 

«5. Aktive stoffer med lav risiko 

5.1. Andre aktive stoffer enn mikroorganismer 

5.1.1. Et aktivt stoff som ikke er en mikroorganisme, skal ikke anses som et stoff med lav risiko dersom det oppfyller noen av 

følgende kriterier: 

a) Det er klassifisert eller skal klassifiseres i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 i en eller flere følgende 

kategorier: 

— kreftframkallende i kategori 1A, 1B eller 2, 

— arvestoffskadelig i kategori 1A, 1B eller 2, 

— reproduksjonstoksisk i kategori 1A, 1B eller 2, 

— hudetsende i kategori 1, 

— alvorlig øyeskadelig i kategori 1, 

— åndedrettssensibiliserende i kategori 1, 

— akutt giftig i kategori 1, 2 eller 3, 

— giftig for bestemte organer i kategori 1 eller 2, 

— akutt og kronisk giftig for liv i vann, kategori 1, på grunnlag av egnede standardforsøk, 

— eksplosivt, 

— hudetsende i kategori 1A, 1B eller 1C. 

b) Det er identifisert som et prioritert stoff i henhold til direktiv 2000/60/EF. 

c) Det anses som en hormonhermer. 

d) Det har nevrotoksiske eller immuntoksiske egenskaper. 

5.1.2. Et aktivt stoff som ikke er en mikroorganisme, skal ikke anses som et stoff med lav risiko dersom det er persistent 

(halveringstiden i jord er over 60 dager) eller dets biokonsentrasjonsfaktor er høyere enn 100. 

Et naturlig forekommende aktivt stoff som ikke oppfyller noen av kriteriene i nr. 5.1.1 bokstav a)–d), kan imidlertid anses 

som et stoff med lav risiko selv om det er persistent (halveringstiden i jord er over 60 dager) eller dets biokonsentrasjons-

faktor er høyere enn 100. 

5.1.3. Et aktivt stoff som ikke er en mikroorganisme, og som avgis av planter, dyr og andre organismer og tjener til kommuni-

kasjon, skal anses som et stoff med lav risiko dersom det ikke oppfyller noen av kriteriene i nr. 5.1.1 bokstav a)–d). 

5.2. Mikroorganismer 

5.2.1. Et aktivt stoff som er en mikroorganisme, kan anses å ha lav risiko med mindre det på stammenivå har vist multiresis-

tens mot antimikrobielle stoffer som brukes i human- eller veterinærmedisin. 

5.2.2. Bakulovirus skal anses å ha lav risiko med mindre det på stammenivå har vist seg å ha skadevirkninger på insekter 

utenfor målgruppen.» 

 __________  


