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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndar-
vara á markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 
79/117/EBE og 91/414/EBE(1), einkum fyrsta valkosti í 21. gr. 
(3. mgr.), 49. gr. (2. mgr.) og 78. gr. (2. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Virku efnin klóþíanidín, þíametoxam og imídaklópríð 
voru færð á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins  
91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu 
plöntuvarnar efna(2) með tilskipunum framkvæmda stjórn-
arinnar 2006/41/EB(3), 2007/6/EB(4) og 2008/116/EB(5).

2)  Með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/21/ESB(6) 
var I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE breytt að því er 
varðar sértæk ákvæði varðandi neónikótínóíðin klóþí-
anidín, þíametoxam og imídaklópríð.

3)  Virk efni sem eru á skrá í I. viðauka við tilskipun 
91/414/EBE teljast samþykkt samkvæmt reglugerð 
(EB) nr. 1107/2009 og eru skráð í A-hluta viðaukans við 
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er 

7).

4)  Vorið 2012 voru birtar nýjar vísindalegar upplýsingar um 

við 2. mgr. 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, bað 
framkvæmdastjórnin Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér 
á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, um vísindalega og 
tæknilega aðstoð við að meta þessar nýju upplýsingar og 
að endurskoða áhættumatið fyrir neónikótínóíð að því er 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2013, bls. 12. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2014 frá 30. september 
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 187, 8.7.2006, bls. 24.
(4) Stjtíð. ESB L 43, 15.2.2007, bls. 13.
(5) Stjtíð. ESB L 337, 16.12.2008, bls. 86.
(6) Stjtíð. ESB L 65, 13.3.2010, bls. 27.
(7) Stjtíð. ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1.

5)  Matvælaöryggisstofnunin lagði fram niðurstöður sínar 

þíametoxams og imídaklópríðs 16. janúar 2013(8).

6)  Matvælaöryggisstofnunin greindi, í tengslum við tilteknar 

plöntuverndarvara sem innihalda virku efnin klóþíanidín, 
þíametoxam eða imídaklópríð. Matvælaöryggisstofnunin 

völdum váhrifa með ryki að því er varðar nokkrar plöntur, 
af völdum neyslu á efnaleifum í menguðum frjókornum 
og nektar að því er varðar sumar plöntur og af völdum 
váhrifa af vökvaútgufun plantna í dropatali að því er 
varðar maís. Að auki var ekki hægt að útiloka óviðunandi 
áhættu að því er varðar nokkrar plöntur vegna bráðra 
eða langvinnra áhrifa á lifun og þróun sambúa. Auk þess 
greindi Matvælaöryggisstofnunin að það voru nokkrar 
eyður í gögnunum fyrir allar plönturnar sem voru metnar. 
Þetta á einkum við að því er varðar langvarandi áhættu 

efnaleifa í frjókornum og nektar og af völdum váhrifa frá 
vökvaútgufun plantna í dropatali.

7)  Framkvæmdastjórnin taldi, í ljósi nýjustu vísinda- og 
tækniþekkingar, að vísbendingar væru um að samþykkt 
notkun á klóþíanidíni, þíametoxami og imídaklópríði 
uppfyllti ekki lengur viðmiðanirnar fyrir samþykki, sem 
kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, 

því að beita frekari takmörkunum. Á meðan beðið var 
eftir mati Matvælaöryggisstofnunarinnar á notkuninni á 
blöð taldi framkvæmdastjórnin einkum að áhættan fyrir 

sem Matvælaöryggisstofnunin greindi í tengslum við 
notkun til fræmeðhöndlunar og meðhöndlun á jarðvegi, 

þíametoxams og imídaklópríðs um plöntuna.

8)  Framkvæmdastjórnin gaf tilkynnendunum færi á að leggja 
fram athugasemdir sínar.

(8) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Conclusion on the peer review of the 
pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianidin“. 
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(1), 3066. [58 bls.]. 
doi:10.2903/j.efsa.2013.3066.„Conclusion on the peer review of the 
pesticide risk assessment for bees for the active substance imidacloprid“. 
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(1), 3068. [55 bls.]. 
doi:10.2903/j.efsa.2013.„Conclusion on the peer review of the pesticide 
risk assessment for bees for the active substance thiamethoxam“. Tíðindi 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(1), 3067. [68 bls.]. doi:10.2903/j.
efsa.2013.3067. Aðgengilegt á Netinu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)  
nr. 485/2013

frá 24. maí 2013

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir 
samþykki fyrir virku efnunum klóþíanidíni, þíametoxami og imídaklópríði  

og um bann við notkun og sölu á fræjum sem eru meðhöndluð með plöntuverndarvörum  
sem innihalda þessi virku efni (*)
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9)  Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin endurskoðuðu 
niður stöður Matvælaöryggisstofnunarinnar innan fasta-
nefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra og 
þeirri endurskoðun lauk 15. mars 2013 með viðbótum við 
endurskoðunarskýrslurnar um klóþíanidín, þíametoxam 
og imídaklópríð.

10)  Framkvæmdastjórnin komst að þeirri niðurstöðu að ekki 

því að beita frekari takmörkunum.

11)  Staðfest er að virku efnin klóþíanidín, þíametoxam og 
imídaklópríð teljast samþykkt samkvæmt reglugerð (EB) 

í lágmarki er þó rétt að takmarka notkun þessara virku 
efna, kveða á um sérstakar ráðstafanir til að draga úr 

plöntuverndarvaranna sem innihalda þessi virku efni við 
iðnaðarnot. Einkum ætti að banna notkun plöntuverndar-
vara sem innihalda klóþíanidín, þíametoxam eða 
imídaklópríð til fræmeðhöndlunar og meðhöndlunar á 

að og korn, að undanskilinni notkun í gróðurhúsum 
og á vetrarkorn. Banna ætti meðhöndlun á blöðum 
með plöntuverndarvörum sem innihalda klóþíanidín, 
þíametoxam eða imídaklópríð að því er varðar plöntur 

í gróðurhúsum og notkun eftir blómgun. Nytjaplöntur 
sem eru til uppskeru fyrir blómgun teljast ekki laða að sér 

12)  Rétt þykir að krefjast frekari upplýsinga til staðfestingar 
að því er varðar þá notkun á klóþíanidíni, þíametoxami 
eða imídaklópríði sem má samþykkja samkvæmt þessari 
reglugerð.

13)  Því ber að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB)  
nr. 540/2011 til samræmis við það.

verið greind, einkum af völdum váhrifa með ryki að því 
er varðar nokkrar plöntur, af völdum neyslu á efnaleifum 
í menguðum frjókornum og nektar að því er varðar 
sumar plöntur og af völdum váhrifa af vökvaútgufun 
plantna í dropatali að því er varðar maís. Að teknu tilliti 
til áhættunnar í tengslum við notkun á meðhöndluðu 
fræi ætti að banna notkun á fræi sem er meðhöndlað 
með plöntuverndarvörum sem innihalda klóþíanidín, 
þíametoxam eða imídaklópríð og setningu þess á markað 

að og sáðkorn, að undanskildu vetrarkorni og fræi sem 
notað er í gróðurhúsum.

fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda klóþíanidín, 
þíametoxam eða imídaklópríð.

16)  Ef aðildarríkin veita einhvern frest í samræmi við 
46. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 að því er 
varðar plöntuverndarvörur sem innihalda klóþíanidín, 

þíametoxam eða imídaklópríð ætti þessi frestur renna út 
eigi síðar en 30. nóvember 2013. Innan tveggja ára frá 
gildistökudegi þessarar reglugerðar skal framkvæmda-
stjórnin, án ástæðulausrar tafar, hefja endurskoðun 
á nýjum vísindalegum upplýsingum sem hún hefur 
móttekið.

á um að aðildarríkjum sé heimilt, við tilteknar aðstæður, 
að gera frekari ráðstafanir til að draga úr áhættu eða setja 
frekari takmarkanir varðandi setningu plöntuverndarvara, 
sem innihalda klóþíanidín, þíametoxam eða imídaklópríð, 

 
nr. 1107/2009 er kveðið á um þann möguleika að aðildar-
ríki grípi til neyðarráðstafana skv. 71. gr. hennar að því 
er varðar setningu á markað og notkun á fræi sem er 
meðhöndlað með plöntuverndarvörum sem innihalda 
klóþíanidín, þíametoxam eða imídaklópríð.

18)  Bannið við setningu á meðhöndluðu fræi á markað ætti 
eingöngu að gilda frá og með 1. desember 2013 til að gefa 
færi á nægilega löngu umbreytingartímabili. Heimilt er að 
viðhalda landsbundnum bráðabirgðaverndarráðstöfunum 
sem þegar hefur verið gripið til skv. 71. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1107/2009 fram að þeim degi, í samræmi við  
3. mgr. 71. gr. þeirrar reglugerðar.

19)  Heimilt er að nota fræ sem er meðhöndlað með plöntu-
verndarvörum sem innihalda klóþíanidín, þíametoxam 
eða imídaklópríð, og sem sæta takmörkunum sem 
um getur í 1. gr. þessarar reglugerðar, til tilrauna eða 
prófana í tengslum við rannsóknir eða þróun, skv. 54. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1107/2009.

20)  Fastanefndin um matvælaferlið og heilbrigði dýra 
skilaði ekki áliti. Talin var þörf á framkvæmdargerð 
og lagði formaðurinn drög að framkvæmdargerð fyrir 
málskotsnefndina til frekar umfjöllunar. Málskotsnefndin 
skilaði ekki áliti.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Breyting á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011

Viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 er 
breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.

2. gr.

Bann við setningu á meðhöndluðu fræi á markað

Fræ af plöntum sem skráðar eru í II. viðauka og hefur 
verið meðhöndlað með plöntuverndarvörum sem innihalda 
klóþíanidín, þíametoxam eða imídaklópríð, skal ekki nota eða 
setja á markað, að undanskildu fræi til notkunar í gróðurhúsum.
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3. gr.

Umbreytingarráðstafanir

Aðildarríkin skulu, í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1107/2009 og ef nauðsyn krefur, breyta áður útgefnum 
leyfum fyrir plöntuverndarvörum, sem innihalda klóþíanidín, þíametoxam eða imídaklópríð sem virkt efni, 
eða afturkalla þau eigi síðar en 30. september 2013.

4. gr.

Frestir

Allir frestir sem aðildarríki veita í samræmi við 46. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 skulu vera eins 
stuttir og unnt er og skulu renna út eigi síðar en 30. nóvember 2013.

5. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Þó skal 2. gr. gilda frá og með 1. desember 2013.

 Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

 Gjört í Brussel 24. maí 2013.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

________
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I. VIÐAUKI

Breytingar á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011

540/2011 komi eftirfarandi:

„A-HLUTI

Einungis má leyfa að efnið sé til iðnaðarnota sem skordýraeitur.

Banna skal notkun efnis til fræmeðhöndlunar eða meðhöndlunar á jarðvegi fyrir eftirfarandi korn, sé því sáð frá 
janúar til júní:

bygg, hirsi, hafrar, hrísgrjón, rúgur, dúrra, rúghveiti, hveiti.

Banna skal notkun efnis til meðhöndlunar á blöð eftirfarandi korns:

bygg, hirsi, hafrar, hrísgrjón, rúgur, dúrra, rúghveiti, hveiti.

Banna skal notkun efnis til fræmeðhöndlunar, meðhöndlunar á jarðvegi eða til notkunar á blöð eftirfarandi plantna, 
að undanskilinni notkun í gróðurhúsum og meðhöndlun blaða eftir blómgun:

refasmári (Medicago sativa)

möndlur (Prunus amygdalus, P. communis, Amygdalus communis)

anís (Pimpinella anisum), stjörnuanís (Illicium verum), kúmen (Carum carvi), kóríander (Coriandrum sativum), 
kúmín (Cuminum cyminum), fenníka (Foeniculum vulgare), einiber (Juniperus communis)

epli (Malus pumila, M. sylvestris, M. communis, Pyrus malus)

apríkósur (Prunus armeniaca)

lárperur (Persea americana)

bananar (Musa sapientum, M. cavendishii, M. nana)

baunir (Phaseolus spp.)

brómber (Rubus fruticosus)

bláber, aðalbláber (Vaccinium myrtillus), fenjabláber (V. corymbosum)

hestabaunir (Vicia faba var. major; var. equina; var. Minor)

bókhveiti (Fagopyrum esculentum)

karób, karóbtré, jóhannesarbaun (Ceratonia siliqua)

laxerolíufræ (Ricinus communis)

kirsuber (Prunus avium)

kastaníuhnetur (Castanea spp.)

kjúklingabaunir (Cicer arietinum)

eldpipar (Capsicum frutescens, C. annuum), allrahanda ( )

smári (Trifolium spp.)

Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

baðmull (Gossypium spp.)

augnbaunir (Vigna unguiculata)

trönuber (Vaccinium macrocarpon), evrópsk trönuber (Vaccinium oxycoccus)

gúrka (Cucumis sativus)
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sólber (Ribes nigrum) og rifsber, rauð og hvít (R. rubrum)

döðlur (Phoenix dactylifera)

ylliber (Sambucus nigra)

stikilsber (Ribes uva-crispa)

greipaldin (C. paradisi)

þrúgur (Vitis vinifera)

jarðhnetur (Arachis hypogaea)

heslihnetur (Corylus avellana)

hampur (Cannabis sativa)

ígulrós (Rosa rugosa)

kíví (Actinidia chinensis)

belgjurtir: akurmaríuskór (Lotus corniculatus), runnasmári (Lespedeza spp.), kúsú (Pueraria lobata), sesbania 
(Sesbania spp.), ösnugras (Onobrychis sativa), akurlykkja (Hedysarum coronarium)

sítrónur og súraldin: sítróna (Citrus limon), súraldin (C. aurantiifolia), límonetta (C. limetta)

linsubaunir (Lens esculenta, Ervum lens)

hörfræ (Linum usitatissimum)

lúpína (Lupinus spp.)

maís (Zea mays)

melónufræ (Cucumis melo)

mustarðsfræ: hvítur mustarður (Brassica alba, B. hirta, Sinapis alba), svartur mustarður (Brassica nigra, Sinapis 
nigra)

okra (Abelmoschus esculentus, Hibiscus esculentus)

ólífur (Olea europaea)

appelsínur: appelsína (Citrus sinensis), beiskjuappelsína (C. aurantium)

ferskjur og nektarínur (Prunus persica, Amygdalus persica, Persica laevis)

perur (Pyrus communis)

ertur: garðerta (Pisum sativum), gráerta (P. arvense)

piparminta (Mentha spp.: M. piperita)

gallaldin (Diospyros kaki: D. virginiana)

pistasíuhnetur (Pistacia vera)

plómur og þyrniplómur: eðalplóma, kirsuberjaplóma, sveskjuplóma (Prunus domestica), þyrniplóma (P. spinosa)

valmúafræ (Papaver somniferum)

Cucurbita spp.)

grábrá (Chrysanthemum cinerariifolium)

kveði (Cydonia oblonga, C. vulgaris, C. japonica)

repjufræ (Brassica napus var. oleifera)

hindber (Rubus idaeus)

litunarþistilsfræ (Carthamus tinctorius)

spörvafótur (Ornithopus sativus)
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sesamfræ (Sesamum indicum)

sojabaunir (Glycine soja)

krydd: lárviðarlauf (Laurus nobilis), dillfræ (Anethum graveolens), grikkjasmárafræ (Trigonella foenumgraecum), 
saffran (Crocus sativus), garðablóðberg (Thymus vulgaris), túrmerik (Curcuma longa)

jarðarber (Fragaria spp.)

sólblómafræ (Helianthus annuus)

tangarína (Citrus tangerina), mandarína (Citrus reticulata), klementína (C. unshiu)

næpur og arfanæpur (Brassica rapa var. rapifera og oleifera spp.)

Vicia sativa)

svartrót (Scorzonera hispanica)

valhnetur (Jugland spp.: J. regia)

vatnsmelónur (Citrullus vulgaris)

skrautplöntur sem blómgast á því ári sem meðhöndlun fer fram.

B-HLUTI

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur í 6. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, 
skal taka tillit til niðurstaðnanna í endurskoðunarskýrslunni um klóþíanidín, einkum í I. og II. viðbæti við hana, í 
lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra frá 27. janúar 2006 og niðurstaðnanna í viðbótinni 
við endurskoðunarskýrsluna um klóþíanidín í lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra frá 
15. mars 2013.

— vernd grunnvatns ef virka efnið er notað á svæðum sem eru viðkvæm að því er varðar jarðvegs- og/eða 
loftslagsskilyrði,

— áhættu fyrir fugla og spendýr sem nærast á fræjum ef efnið er notað til fræmeðhöndlunar.

Aðildarríki skulu tryggja að:

— fræ séu aðeins húðuð á starfsstöðvum þar sem fagleg fræmeðhöndlun fer fram. Á þeim starfsstöðvum skal 
besta, fáanlega tækni notuð til að tryggja að halda megi ryklosun sem verður meðan á húðun á fræjunum 

— viðunandi tæki séu notuð til sáningar til að tryggja að íblöndun í jarðveginn sé mjög mikil, að sem minnst fari 
til spillis og að ryklosun sé í lágmarki,

Tilkynnandinn skal leggja fram upplýsingar til staðfestingar á:

c)  möguleikanum á upptöku um rætur til blómstrandi illgresis,
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e)  mögulegum váhrifum af völdum útgufunardropa plantna og bráðri og langvarandi áhættu fyrir lifun og þróun 

f)  mögulegum váhrifum af völdum reks á ryki í kjölfar sáningar og bráðri og langvarandi áhættu fyrir lifun og 

menguðum nektar og frjókornum.

Tilkynnandinn skal leggja þessar upplýsingar fyrir framkvæmdastjórnina, aðildarríkin og Matvælaöryggisstofnunina 
eigi síðar en 31. desember 2014.“

540/2011 komi eftirfarandi:

„A-HLUTI

Einungis má leyfa að efnið sé til iðnaðarnota sem skordýraeitur.

Banna skal notkun efnis til fræmeðhöndlunar eða meðhöndlunar á jarðvegi fyrir eftirfarandi korn, sé því sáð frá 
janúar til júní:

bygg, hirsi, hafrar, hrísgrjón, rúgur, dúrra, rúghveiti, hveiti.

Banna skal notkun efnis til meðhöndlunar á blöð eftirfarandi korns:

bygg, hirsi, hafrar, hrísgrjón, rúgur, dúrra, rúghveiti, hveiti.

Banna skal notkun efnis til fræmeðhöndlunar, meðhöndlunar á jarðvegi eða til notkunar á blöð eftirfarandi plantna, 
að undanskilinni notkun í gróðurhúsum og meðhöndlun blaða eftir blómgun:

refasmári (Medicago sativa)

möndlur (Prunus amygdalus, P. communis, Amygdalus communis)

anís (Pimpinella anisum), stjörnuanís (Illicium verum), kúmen (Carum carvi), kóríander (Coriandrum sativum), 
kúmín (Cuminum cyminum), fenníka (Foeniculum vulgare), einiber (Juniperus communis)

epli (Malus pumila, M. sylvestris, M. communis, Pyrus malus)

apríkósur (Prunus armeniaca)

lárperur (Persea americana)

bananar (Musa sapientum, M. cavendishii, M. nana)

baunir (Phaseolus spp.)

brómber (Rubus fruticosus)

bláber, aðalbláber (Vaccinium myrtillus), fenjabláber (V. corymbosum)

hestabaunir (Vicia faba var. major; var. equina; var. Minor)

bókhveiti (Fagopyrum esculentum)

karób, karóbtré, jóhannesarbaun (Ceratonia siliqua)

laxerolíufræ (Ricinus communis)

kirsuber (Prunus avium)

kastaníuhnetur (Castanea spp.)

kjúklingabaunir (Cicer arietinum)
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eldpipar (Capsicum frutescens, C. annuum), allrahanda ( )

smári (Trifolium spp.)

Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

baðmull (Gossypium spp.)

augnbaunir (Vigna unguiculata)

trönuber (Vaccinium macrocarpon), evrópsk trönuber (Vaccinium oxycoccus)

gúrka (Cucumis sativus)

sólber (Ribes nigrum) og rifsber, rauð og hvít (R. rubrum)

döðlur (Phoenix dactylifera)

ylliber (Sambucus nigra)

stikilsber (Ribes uva-crispa)

greipaldin (C. paradisi)

þrúgur (Vitis vinifera)

jarðhnetur (Arachis hypogaea)

heslihnetur (Corylus avellana)

hampur (Cannabis sativa)

ígulrós (Rosa rugosa)

kíví (Actinidia chinensis)

belgjurtir: akurmaríuskór (Lotus corniculatus), runnasmári (Lespedeza spp.), kúsú (Pueraria lobata), sesbania 
(Sesbania spp.), ösnugras (Onobrychis sativa), akurlykkja (Hedysarum coronarium)

sítrónur og súraldin: sítróna (Citrus limon), súraldin (C. aurantiifolia), límonetta (C. limetta)

linsubaunir (Lens esculenta, Ervum lens)

hörfræ (Linum usitatissimum)

lúpína (Lupinus spp.)

maís (Zea mays)

melónufræ (Cucumis melo)

mustarðsfræ: hvítur mustarður (Brassica alba, B. hirta, Sinapis alba), svartur mustarður (Brassica nigra, Sinapis 
nigra)

okra (Abelmoschus esculentus, Hibiscus esculentus)

ólífur (Olea europaea)

appelsínur: appelsína (Citrus sinensis), beiskjuappelsína (C. aurantium)

ferskjur og nektarínur (Prunus persica, Amygdalus persica, Persica laevis)

perur (Pyrus communis)

ertur: garðerta (Pisum sativum), gráerta (P. arvense)

piparminta (Mentha spp.: M. piperita)

gallaldin (Diospyros kaki: D. virginiana)

pistasíuhnetur (Pistacia vera)

plómur og þyrniplómur: eðalplóma, kirsuberjaplóma, sveskjuplóma (Prunus domestica), þyrniplóma (P. spinosa)

valmúafræ (Papaver somniferum)
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Cucurbita spp.)

grábrá (Chrysanthemum cinerariifolium)

kveði (Cydonia oblonga, C. vulgaris, C. japonica)

repjufræ (Brassica napus var. oleifera)

hindber (Rubus idaeus)

litunarþistilsfræ (Carthamus tinctorius)

spörvafótur (Ornithopus sativus)

sesamfræ (Sesamum indicum)

sojabaunir (Glycine soja)

krydd: lárviðarlauf (Laurus nobilis), dillfræ (Anethum graveolens), grikkjasmárafræ (Trigonella foenumgraecum), 
saffran (Crocus sativus), garðablóðberg (Thymus vulgaris), túrmerik (Curcuma longa)

jarðarber (Fragaria spp.)

sólblómafræ (Helianthus annuus)

tangarína (Citrus tangerina), mandarína (Citrus reticulata), klementína (C. unshiu)

næpur og arfanæpur (Brassica rapa var. rapifera og oleifera spp.)

Vicia sativa)

svartrót (Scorzonera hispanica)

valhnetur (Jugland spp.: J. regia)

vatnsmelónur (Citrullus vulgaris)

skrautplöntur sem blómgast á því ári sem meðhöndlun fer fram.

B-HLUTI

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur í 6. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, 
skal taka tillit til niðurstaðnanna í endurskoðunarskýrslunni um þíametoxam, einkum í I. og II. viðbæti við hana, 
í lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra frá 14. júlí 2006 og niðurstaðnanna í viðbótinni 
við endurskoðunarskýrsluna um þíametoxam í lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra frá 
15. mars 2013.

— mögulegri mengun grunnvatns, einkum af völdum virka efnisins og umbrotsefna þess, NOA 459602, SYN 
501406 og CGA 322704, þegar virka efnið er notað á svæðum sem eru viðkvæm að því er varðar jarðvegs- og/
eða loftslagsskilyrði,

— vernd lagarlífvera,

— langvarandi áhættu fyrir lítil dýr sem eru plöntuætur ef efnið er notað við fræmeðhöndlun.

Aðildarríki skulu tryggja að:

— fræ séu aðeins húðuð á starfsstöðvum þar sem fagleg fræmeðhöndlun fer fram. Á þeim starfsstöðvum skal 
besta, fáanlega tækni notuð til að tryggja að halda megi ryklosun sem verður meðan á húðun á fræjunum 

— viðunandi tæki séu notuð til sáningar til að tryggja að íblöndun í jarðveginn sé mjög mikil, að sem minnst fari 
til spillis og að ryklosun sé í lágmarki,
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Tilkynnandinn skal leggja fram upplýsingar til staðfestingar á:

c)  möguleikanum á upptöku um rætur til blómstrandi illgresis,

e)  mögulegum váhrifum af völdum útgufunardropa plantna og bráðri og langvarandi áhættu fyrir lifun og þróun 

f)  mögulegum váhrifum af völdum reks á ryki í kjölfar sáningar og bráðri og langvarandi áhættu fyrir lifun og 

menguðum nektar og frjókornum.

Tilkynnandinn skal leggja þessar upplýsingar fyrir framkvæmdastjórnina, aðildarríkin og Matvælaöryggisstofnunina 
eigi síðar en 31. desember 2014.“

540/2011 komi eftirfarandi:

„A-HLUTI

Einungis má leyfa að efnið sé til iðnaðarnota sem skordýraeitur.

Banna skal notkun efnis til fræmeðhöndlunar eða meðhöndlunar á jarðvegi fyrir eftirfarandi korn, sé því sáð frá 
janúar til júní:

bygg, hirsi, hafrar, hrísgrjón, rúgur, dúrra, rúghveiti, hveiti.

Banna skal notkun efnis til meðhöndlunar á blöð eftirfarandi korns:

bygg, hirsi, hafrar, hrísgrjón, rúgur, dúrra, rúghveiti, hveiti.

Banna skal notkun efnis til fræmeðhöndlunar, meðhöndlunar á jarðvegi eða til notkunar á blöð eftirfarandi plantna, 
að undanskilinni notkun í gróðurhúsum og meðhöndlun blaða eftir blómgun:

refasmári (Medicago sativa)

möndlur (Prunus amygdalus, P. communis, Amygdalus communis)

anís (Pimpinella anisum), stjörnuanís (Illicium verum), kúmen (Carum carvi), kóríander (Coriandrum sativum), 
kúmín (Cuminum cyminum), fenníka (Foeniculum vulgare), einiber (Juniperus communis)

epli (Malus pumila, M. sylvestris, M. communis, Pyrus malus)

apríkósur (Prunus armeniaca)

lárperur (Persea americana)

bananar (Musa sapientum, M. cavendishii, M. nana)

baunir (Phaseolus spp.)

brómber (Rubus fruticosus)

bláber, aðalbláber (Vaccinium myrtillus), fenjabláber (V. corymbosum)

hestabaunir (Vicia faba var. major; var. equina; var. Minor)

bókhveiti (Fagopyrum esculentum)

karób, karóbtré, jóhannesarbaun (Ceratonia siliqua)
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laxerolíufræ (Ricinus communis)

kirsuber (Prunus avium)

kastaníuhnetur (Castanea spp.)

kjúklingabaunir (Cicer arietinum)

eldpipar (Capsicum frutescens, C. annuum), allrahanda ( )

smári (Trifolium spp.)

Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

baðmull (Gossypium spp.)

augnbaunir (Vigna unguiculata)

trönuber (Vaccinium macrocarpon), evrópsk trönuber (Vaccinium oxycoccus)

gúrka (Cucumis sativus)

sólber (Ribes nigrum) og rifsber, rauð og hvít (R. rubrum)

döðlur (Phoenix dactylifera)

ylliber (Sambucus nigra)

stikilsber (Ribes uva-crispa)

greipaldin (C. paradisi)

þrúgur (Vitis vinifera)

jarðhnetur (Arachis hypogaea)

heslihnetur (Corylus avellana)

hampur (Cannabis sativa)

ígulrós (Rosa rugosa)

kíví (Actinidia chinensis)

belgjurtir: akurmaríuskór (Lotus corniculatus), runnasmári (Lespedeza spp.), kúsú (Pueraria lobata), sesbania 
(Sesbania spp.), ösnugras (Onobrychis sativa), akurlykkja (Hedysarum coronarium)

sítrónur og súraldin: sítróna (Citrus limon), súraldin (C. aurantiifolia), límonetta (C. limetta)

linsubaunir (Lens esculenta, Ervum lens)

hörfræ (Linum usitatissimum)

lúpína (Lupinus spp.)

maís (Zea mays)

melónufræ (Cucumis melo)

mustarðsfræ: hvítur mustarður (Brassica alba, B. hirta, Sinapis alba), svartur mustarður (Brassica nigra, Sinapis 
nigra)

okra (Abelmoschus esculentus, Hibiscus esculentus)

ólífur (Olea europaea)

appelsínur: appelsína (Citrus sinensis), beiskjuappelsína (C. aurantium)

ferskjur og nektarínur (Prunus persica, Amygdalus persica, Persica laevis)

perur (Pyrus communis)

ertur: garðerta (Pisum sativum), gráerta (P. arvense)

piparminta (Mentha spp.: M. piperita)
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gallaldin (Diospyros kaki: D. virginiana)

pistasíuhnetur (Pistacia vera)

plómur og þyrniplómur: eðalplóma, kirsuberjaplóma, sveskjuplóma (Prunus domestica), þyrniplóma (P. spinosa)

valmúafræ (Papaver somniferum)

Cucurbita spp.)

grábrá (Chrysanthemum cinerariifolium)

kveði (Cydonia oblonga, C. vulgaris, C. japonica)

repjufræ (Brassica napus var. oleifera)

hindber (Rubus idaeus)

litunarþistilsfræ (Carthamus tinctorius)

spörvafótur (Ornithopus sativus)

sesamfræ (Sesamum indicum)

sojabaunir (Glycine soja)

krydd: lárviðarlauf (Laurus nobilis), dillfræ (Anethum graveolens), grikkjasmárafræ (Trigonella foenumgraecum), 
saffran (Crocus sativus), garðablóðberg (Thymus vulgaris), túrmerik (Curcuma longa)

jarðarber (Fragaria spp.)

sólblómafræ (Helianthus annuus)

tangarína (Citrus tangerina), mandarína (Citrus reticulata), klementína (C. unshiu)

næpur og arfanæpur (Brassica rapa var. rapifera og oleifera spp.)

Vicia sativa)

svartrót (Scorzonera hispanica)

valhnetur (Jugland spp.: J. regia)

vatnsmelónur (Citrullus vulgaris)

skrautplöntur sem blómgast á því ári sem meðhöndlun fer fram.

B-HLUTI

sérstakan gaum að viðmiðununum í 3. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 og tryggja að öll nauðsynleg gögn 

Við framkvæmd samræmdu meginreglnanna, eins og um getur í 6. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, 
skal taka tillit til niðurstaðnanna í endurskoðunarskýrslunni um imídaklópríð, einkum í I. og II. viðbæti við hana, 
í lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra frá 26. september 2008 og niðurstaðnanna 
í viðbótinni við endurskoðunarskýrsluna um imídaklópríð í lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferlið og 
heilbrigði dýra frá 15. mars 2013.

— öryggi notenda og starfsmanna og tryggja að í notkunarskilyrðunum sé mælt fyrir um notkun fullnægjandi 
persónuhlífa,

— áhrifum á lagarlífverur, liðdýr utan markhóps, ánamaðka og aðrar stórsæjar lífverur í jarðvegi og tryggja að 

Aðildarríki skulu tryggja að:

— fræ séu aðeins húðuð á starfsstöðvum þar sem fagleg fræmeðhöndlun fer fram. Á þeim starfsstöðvum skal 
besta, fáanlega tækni notuð til að tryggja að halda megi ryklosun sem verður meðan á húðun á fræjunum 
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— viðunandi tæki séu notuð til sáningar til að tryggja að íblöndun í jarðveginn sé mjög mikil, að sem minnst fari 
til spillis og að ryklosun sé í lágmarki,

Tilkynnandinn skal leggja fram upplýsingar til staðfestingar á:

c)  möguleikanum á upptöku um rætur til blómstrandi illgresis,

e)  mögulegum váhrifum af völdum útgufunardropa plantna og bráðri og langvarandi áhættu fyrir lifun og þróun 

f)  mögulegum váhrifum af völdum reks á ryki í kjölfar sáningar og bráðri og langvarandi áhættu fyrir lifun og 

menguðum nektar og frjókornum.

Tilkynnandinn skal leggja þessar upplýsingar fyrir framkvæmdastjórnina, aðildarríkin og Matvælaöryggisstofnunina 
eigi síðar en 31. desember 2014.“

____________
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II. VIÐAUKI

Bannað er að nota og setja á markað eftirfarandi fræ sem er meðhöndlað með plöntuverndarvörum sem innihalda 
klóþíanidín, þíametoxam eða imídaklópríð:

bygg, hirsi, hafrar, hrísgrjón, rúgur, dúrra, rúghveiti, hveiti ef slíku korni hefur verið sáð frá janúar til júní.

refasmári (Medicago sativa)

anís (Pimpinella anisum), stjörnuanís (Illicium verum), kúmen (Carum carvi), kóríander (Coriandrum sativum), kúmín 
(Cuminum cyminum), fenníka (Foeniculum vulgare), einiber (Juniperus communis)

baunir (Phaseolus spp.)

hestabaunir (Vicia faba var. major; var. equina; var. Minor)

bókhveiti (Fagopyrum esculentum)

laxerolíufræ (Ricinus communis)

kjúklingabaunir (Cicer arietinum)

eldpipar (Capsicum frutescens, C. annuum), allrahanda ( )

smári (Trifolium spp.) Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

baðmull (Gossypium spp.)

augnbaunir (Vigna unguiculata)

gúrka (Cucumis sativus)

jarðhnetur (Arachis hypogaea)

hampur (Cannabis sativa)

belgjurtir: akurmaríuskór (Lotus corniculatus), runnasmári (Lespedeza spp.), kúsú (Pueraria lobata), sesbania (Sesbania 
spp.), ösnugras (Onobrychis sativa), akurlykkja (Hedysarum coronarium)

linsubaunir (Lens esculenta, Ervum lens)

hörfræ (Linum usitatissimum)

lúpína (Lupinus spp.)

maís (Zea mays)

melónufræ (Cucumis melo)

mustarðsfræ: hvítur mustarður (Brassica alba, B. hirta, Sinapis alba), svartur mustarður (Brassica nigra, Sinapis nigra)

okra (Abelmoschus esculentus, Hibiscus esculentus)

ertur: garðerta (Pisum sativum), gráerta (P. arvense)

piparminta (Mentha spp.: M. piperita)

valmúafræ (Papaver somniferum)

Cucurbita spp.)

grábrá (Chrysanthemum cinerariifolium)

repjufræ (Brassica napus var. oleifera)

litunarþistilsfræ (Carthamus tinctorius)

sesamfræ (Sesamum indicum)

sojabaunir (Glycine soja)

krydd: lárviðarlauf (Laurus nobilis), dillfræ (Anethum graveolens), grikkjasmárafræ (Trigonella foenumgraecum), 
saffran (Crocus sativus), garðablóðberg (Thymus vulgaris), túrmerik (Curcuma longa)
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jarðarber (Fragaria spp.)

sólblómafræ (Helianthus annuus)

næpur og arfanæpur (Brassica rapa var. rapifera og oleifera spp.)

Vicia sativa)

vatnsmelónur (Citrullus vulgaris)

skrautplöntur sem blómgast á því ári sem meðhöndlun fer fram.

___________


