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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 369/2012,
annettu 27 päivänä huhtikuuta 2012,
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineiden verijauho, kalsiumkarbidi,
kalsiumkarbonaatti, kalkkikivi, pippuri ja kvartsihiekka hyväksymisedellytysten osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

vänä lokakuuta 2011, kalsiumkarbonaatin (8) ja kalkkiki
ven (9) osalta 6 päivänä heinäkuuta 2011, pippuripölyn
uuttojäännöksen (10) osalta 4 päivänä heinäkuuta 2011 ja
kvartsihiekan (11) osalta 6 päivänä heinäkuuta 2011. Jä
senvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluon
noksia ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä
elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysy
vässä komiteassa, ja verijauhoa, kalsiumkarbidia, kalsium
karbonaattia, kalkkikiveä, pippuripölyn uuttojäännöstä ja
kvartsihiekkaa koskevat komission tarkastelukertomukset
saatiin valmiiksi 9 päivänä maaliskuuta 2012.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattami
sesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY
kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja
erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Tehoaineet verijauho, kalsiumkarbidi, kalsiumkarbonaatti,
kalkkikivi, pippuri ja kvartsihiekka sisällytettiin neuvoston
direktiivin 91/414/ETY (2) liitteeseen I komission direktii
villä 2008/127/EY (3); tämä tapahtui neuvoston direktii
vin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työ
ohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista
yksityiskohtaisista lisäsäännöistä 3 päivänä joulukuuta
2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o
2229/2004 (4) 24 b artiklassa säädetyn menettelyn mu
kaisesti. Sen jälkeen kun direktiivi 91/414/ETY korvattiin
asetuksella (EY) N:o 1107/2009, näitä aineita pidetään
asetuksen mukaisesti hyväksyttyinä, ja ne luetellaan Eu
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoainei
den luettelon osalta 25 päivänä toukokuuta 2011 anne
tun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o
540/2011 (5) liitteessä olevassa A osassa.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä
’elintarviketurvallisuusviranomainen’, esitteli asetuksen
(EY) N:o 2229/2004 25 a artiklan mukaisesti komissiolle
vertaisarvioinnin päätelmät verijauhon (6) osalta 26 päi
vänä syyskuuta 2011, kalsiumkarbidin (7) osalta 17 päi

EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.
EUVL L 344, 20.12.2008, s. 89.
EUVL L 379, 24.12.2004, s. 13.
EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1.
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Conclusion on the
peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
blood meal. EFSA Journal 2011; 9(10):2394. [36 pp.].
doi:10.2903/j.efsa.2011.2396. Saatavilla verkossa osoitteessa:
www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
(7) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Conclusion on the
peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
calcium carbide. EFSA Journal 2011; 9(10):2419. [48 pp.].
doi:10.2903/j.efsa.2011.2419. Saatavilla verkossa osoitteessa:
www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(3)

Komissio pyysi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 12 artiklan
2 kohdan mukaisesti ilmoittajia esittämään huomautuksia
elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmistä. Komissio
pyysi lisäksi kyseisen asetuksen 13 artiklan 1 kohdan
mukaisesti ilmoittajia esittämään huomautuksia verijau
hoa, kalsiumkarbidia, kalsiumkarbonaattia, kalkkikiveä,
pippuripölyn uuttojäännöstä ja kvartsihiekkaa koskevista
tarkastelukertomusluonnoksista. Ilmoittajien toimittamat
huomautukset on tutkittu huolellisesti.

(4)

Tehoaineita verijauho, kalsiumkarbidi, kalsiumkarbonaat
ti, kalkkikivi, pippuri ja kvartsihiekka voidaan pitää hy
väksyttyinä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan
sekä sen 6 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon ny
kyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen on tarpeen

(8) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Conclusion on the
peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
calcium carbonate. EFSA Journal 2011; 9(7):2298. [28 pp.]
doi:10.2903/j.efsa.2011.2298. Saatavilla verkossa osoitteessa:
www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
9
( ) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Conclusion on the
peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
limestone. EFSA Journal 2011; 9(7):2299. [33 pp.].
doi:10.2903/j.efsa.2011.2299. Saatavilla verkossa osoitteessa:
www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
(10) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Conclusion on the
peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
pepper dust extraction residue. EFSA Journal 2011; 9(7):2285. [37
pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2285. Saatavilla verkossa osoitteessa:
www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
(11) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Conclusion on the
peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
quartz sand. EFSA Journal 2011; 9(7):2300. [40 pp.].
doi:10.2903/j.efsa.2011.2300. Saatavilla verkossa osoitteessa:
www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
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muuttaa verijauhoa, kalsiumkarbidia, kalsiumkarbonaat
tia, kalkkikiveä, pippuria ja kvartsihiekkaa koskevia hy
väksymisedellytyksiä. Erityisesti on aiheellista edellyttää
lisää vahvistavia tietoja verijauhosta, kalsiumkarbonaatista
ja pippurista. Samalla olisi tehtävä tietyt tekniset mukau
tukset, joista mainittakoon erityisesti tehoaineen ’pippuri’
nimen muuttaminen muotoon ’pippuripöly, uuttojään
nös’.

(6)

(7)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 540/2011 liitettä olisi
muutettava.

Ennen tämän asetuksen soveltamista olisi varattava koh
tuullinen aika, jotta jäsenvaltiot, ilmoittajat ja kasvinsuo
jeluaineiden luvanhaltijat voivat täyttää hyväksymisedelly
tysten muutoksesta johtuvat vaatimukset.

(8)

28.4.2012

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvike
ketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liit
teessä oleva A osa tämän täytäntöönpanoasetuksen liitteen mu
kaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2012.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja

28.4.2012

LIITE
Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä oleva A osa seuraavasti:

(1) Korvataan tehoainetta verijauho koskeva rivi 222 seuraavasti:
FI

Nimi, tunnistenumero

”Verijauho

IUPAC-nimi

Ei saatavilla

Puhtaus

≥ 990 g/kg

CAS-numero: 9098974-5

Hyväksymispäivä

1. syyskuuta
2009

Hyväksynnän päätty
mispäivä

31. elokuuta 2019

Erityiset säännökset

A OSA
Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten. Verijauhon on oltava asetuk
sen (EY) N:o 1069/2009 (*) ja asetuksen (EU) N:o 142/2011 (**) mukaista.

CIPAC-numero: 909

B OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten peri
aatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terve
yttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 9. maaliskuuta 2012 valmiiksi saadun verijauhoa
koskevan muutetun tarkastelukertomuksen (SANCO/2604/2008) päätelmät ja erityisesti sen
lisäykset I ja II.
Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.
Ilmoittajan on toimitettava vahvistavat tiedot teknisen materiaalin spesifikaatiosta jäsenval
tioille, komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle viimeistään 1. maaliskuuta 2013.

Euroopan unionin virallinen lehti

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat verijauhoa sisältävien kasvinsuojeluaineiden käy
tön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin yksittäisiin kasveihin paikallistuvaan suoraan
käyttöön, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009
4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen
luvan myöntämistä.

(*) EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1.
(**) EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1.”

(2) Korvataan tehoainetta kalsiumkarbidi koskeva rivi 223 seuraavasti:
Nimi, tunnistenumero

”Kalsiumkarbidi
CAS-numero: 75-20-7

Kalsiumasetylidi

Puhtaus

≥ 765 g/kg
Sisältää
0,08–0,9 g/kg kal
siumfosfidia

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päätty
mispäivä

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

Erityiset säännökset

A OSA
Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten.
B OSA
Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten peri
aatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten
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CIPAC-numero: 910

IUPAC-nimi

IUPAC-nimi

Puhtaus

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päätty
mispäivä

Erityiset säännökset

terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 9. maaliskuuta 2012 valmiiksi saadun kalsi
umkarbidia koskevan muutetun tarkastelukertomuksen (SANCO/2605/2008) päätelmät ja
erityisesti sen lisäykset I ja II.
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Nimi, tunnistenumero

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.”
FI

(3) Korvataan tehoainetta kalsiumkarbonaatti koskeva rivi 224 seuraavasti:
Nimi, tunnistenumero

”Kalsium-karbonaatti

IUPAC-nimi

Kalsiumkarbonaatti

Puhtaus

≥ 995 g/kg

CAS-numero: 471-34-1

Hyväksymispäivä

1. syyskuuta
2009

Hyväksynnän päätty
mispäivä

31. elokuuta 2019

Erityiset säännökset

A OSA
Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten.
B OSA
Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten peri
aatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terve
yttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 9. maaliskuuta 2012 valmiiksi saadun kalsiumkar
bonaattia koskevan muutetun tarkastelukertomuksen (SANCO/2606/2008) päätelmät ja
erityisesti sen lisäykset I ja II.
Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.
Ilmoittajan on toimitettava vahvistavat tiedot seuraavista:
— lisätiedot teknisen materiaalin spesifikaatiosta,
— analyysimenetelmät kalsiumkarbonaatin määrittämiseksi edustavassa formulaatissa ja
epäpuhtauksien määrittämiseksi teknisessä materiaalissa.

Euroopan unionin virallinen lehti

CIPAC-numero: 843

Nämä tiedot on toimitettava jäsenvaltioille, komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomai
selle viimeistään 1. maaliskuuta 2013.”

(4) Korvataan tehoainetta kalkkikivi koskeva rivi 237 seuraavasti:
Nimi, tunnistenumero

”Kalkkikivi
CAS-numero: 131765-3

Kalsiumkarbonaatti

Puhtaus

≥ 980 g/kg

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päätty
mispäivä

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

Erityiset säännökset

A OSA
Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten.
B OSA
Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten peri
aatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten

28.4.2012

CIPAC-numero: 852

IUPAC-nimi

IUPAC-nimi

Puhtaus

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päätty
mispäivä

Erityiset säännökset

terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 9. maaliskuuta 2012 valmiiksi saadun kalkki
kiveä koskevan muutetun tarkastelukertomuksen (SANCO/2618/2008) päätelmät ja erityi
sesti sen lisäykset I ja II.

28.4.2012

Nimi, tunnistenumero

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.”
FI

(5) Korvataan tehoainetta pippuri koskeva rivi 239 seuraavasti:
Nimi, tunnistenumero

”Pippuripöly, uutto
jäännös (PDER)

Puhtaus

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päätty
mispäivä

Höyrytislattu ja
liuotinuutettu mus
tapippuri – Piper
nigrum

Kyseessä on moni
mutkainen kemial
listen aineiden se
os, merkkiaineena
olevan piperiini-ai
neosan määrän
olisi oltava vähin
tään 4 %

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

CIPAC-numero: ei an
nettu

Erityiset säännökset

A OSA
Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten.
B OSA
Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat pippuripölyn uuttojäännöstä (PDER) sisältävien
kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin kotipuutarhoihin,
jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan
3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myön
tämistä.
Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten peri
aatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terve
yttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 9. maaliskuuta 2012 valmiiksi saadun pippuria
koskevan muutetun tarkastelukertomuksen (SANCO/2620/2008) päätelmät ja erityisesti
sen lisäykset I ja II.
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CAS-numero: ei an
nettu

IUPAC-nimi

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.
Ilmoittajan on toimitettava vahvistavat tiedot teknisen materiaalin spesifikaatiosta jäsenval
tioille, komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle viimeistään 1. maaliskuuta 2013.”

(6) Korvataan tehoainetta kvartsihiekka koskeva rivi 247 seuraavasti:
Nimi, tunnistenumero

”Kvartsihiekka
CAS-numero: 1480860-7, 7637-86-9

Kvartsi, piidioksidi

Puhtaus

≥ 915 g/kg
Enintään 0,1 % ki
teisen piioksidin
hiukkasia (halkaisi
jaltaan vähemmän
kuin 50 um)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päätty
mispäivä

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

Erityiset säännökset

A OSA
Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena käyttöä varten.
B OSA
Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat kvartsihiekkaa sisältävien kasvinsuojeluaineiden
käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin puihin metsätaloudessa, jäsenvaltioiden on
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CIPAC-numero: 855

IUPAC-nimi

IUPAC-nimi

Puhtaus

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päätty
mispäivä

Erityiset säännökset

kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perus
teisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

FI

Liitteessä VI vahvistettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava
huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa hyväk
sytyn kvartsihiekkaa koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2628/2008) päätelmät ja
erityisesti sen lisäykset I ja II.
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Nimi, tunnistenumero

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.”

Euroopan unionin virallinen lehti
28.4.2012

