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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 21. gr. 
(3. mgr.), 49. gr. (2. mgr.) og 78. gr. (2. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Virka efnið fípróníl var fært á skrá í I. viðauka við 
tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um 
markaðs setningu plöntuvarnarefna(2) með tilskipun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2007/52/EB(3).

2) Með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/21/ESB(4) 
var I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE breytt að því er 
varðar sértæk ákvæði varðandi fípróníl.

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 framkvæmdarstjórnarinnar (ESB) 
nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er 

5).

4) Á grundvelli nýrra upplýsinga frá Ítalíu varðandi áhættu 

meðhöndluð með plöntuverndarvörum sem innihalda 
fípróníl, ákvað framkvæmdastjórnin að endurskoða 
samþykkið fyrir virka efnið. Í samræmi við 2. mgr. 21. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1107/2009, bað framkvæmdastjórnin 
Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd Mat-
vælaöryggisstofnunin, um vísindalega og tæknilega 
aðstoð við að meta þessar nýju upplýsingar og að 
endurskoða áhættumatið fyrir fípróníl að því er varðar 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 219, 15.8.2013, bls. 22. 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 214, 17.8.2007, bls. 3.
(4) Stjtíð. ESB L 65, 13.3.2010, bls. 27.
(5) Stjtíð. ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1.

5) Matvælaöryggisstofnunin birti niðurstöður sínar um 
 

27. maí 2013 (6).

6) Matvælaöryggisstofnunin greindi mikla og bráða áhættu 

innihalda virka efnið fípróníl við meðhöndlun á fræi af 
maís. Matvælaöryggisstofnunin greindi einkum mikla og 

ekki hægt að útiloka óviðunandi áhættu að því er varðar 
nokkrar plöntur vegna bráðra eða langvinnra áhrifa á lifun 
og þróun búa. Matvælaöryggisstofnunin greindi auk þess 
að það vantaði nokkrar upplýsingar, fyrir hverja þá notkun 
sem metin er, einkum að því er varðar langvarandi áhættu 

váhrifa af völdum leifa í frjókornum og nektar, vegna 
mögulegra váhrifa af völdum vökvaútgufunar plöntu í 
dropatali (e. guttation) og vegna váhrifa af völdum leifa í 
síðari ræktunum, illgresi og jarðvegi.

7) Í ljósi nýrrar vísinda- og tækniþekkingar taldi fram-
kvæmdastjórnin að það væru vísbendingar um að sum 

samþykki, sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (EB)  

nema með því að beita frekari takmörkunum.

8) Framkvæmdastjórnin gaf tilkynnanda færi á að leggja 
fram athugasemdir.

9) Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin endurskoðuðu 
niður stöður Matvælaöryggisstofnunarinnar innan fasta-
nefnd arinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra og 
þeirri endur skoðun lauk 16. júlí 2013 með viðbót við 
endur skoðunar skýrsluna um fípróníl.

10) Framkvæmdastjórnin komst að þeirri niðurstöðu að ekki 

því að beita frekari takmörkunum.

11) Staðfest er að virka efnið fípróníl telst samþykkt samkvæmt 
reglugerð (EB) nr. 1107/2009. Til að minnka váhrif á 

sem innihalda fípróníl og kveða á um sérstakar ráðstafanir 

(6) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Conclusion on the peer review of the 
Tíðindi 

Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(5), 3158. [51 bls.]. doi:10.2903/j.
efsa.2013.3158. Aðgengilegt á Netinu: www.efsa.europa.eu/efsajournal

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) nr. 781/2013

frá 14. ágúst 2013

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir 
samþykki fyrir virka efninu fípróníli og um bann við notkun og sölu á fræjum sem eru 

meðhöndluð með plöntuverndarvörum sem innihalda þetta virka efni (*)
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plöntuverndarvörum sem innihalda fípróníl ætti einkum 
að vera takmörkuð við meðhöndlun á fræi sem er ætlað 
til sáningar í gróðurhúsum og við meðhöndlun á fræi 

sem eru ætlaðir til sáningar á ökrum og til uppskeru fyrir 
blómgun. Plöntur sem eru uppskornar fyrir blómgun 

12) Rétt þykir að krefjast frekari staðfestingarupplýsinga að 

samkvæmt framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011.

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

hefur verið greind, einkum af völdum váhrifa með ryki 
að því er varðar notkunina á 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 fípróníl og setningu 
þess á markað, nema fræi sem er sáð í gróðurhúsum, og 
meðhöndlun á fræi blaðlauka, lauka, skalottlauka og káls 

blómgun. Á meðan þess er beðið að upplýsingarnar sem 
vantar varðandi notkun á meðhöndluðu sólblómafræi séu 
lagðar fram þykir rétt að beita svipuðum ráðstöfunum og 
fyrir maís.

plöntuverndarvörum sem innihalda fípróníl.

16) Ef aðildarríkin veita einhvern frest í samræmi við  
46. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar 
plöntuverndarvörur sem innihalda fípróníl ætti þessi 
frestur renna út eigi síðar en 28. febrúar 2014. Til 
samræmis við það ætti bannið við setningu á meðhöndluðu 
fræi á markað að gilda frá og með 1. mars 2014 til að gefa 
færi á umbreytingartímabili.

17) Innan tveggja ára frá gildistökudegi þessarar reglugerðar 
skal framkvæmdastjórnin hefja endurskoðun á nýjum, 
vísindalegum upplýsingum sem hún hefur móttekið, þ.m.t. 
nýjar rannsóknir og upplýsingar um nýjar samsetningar á 
vörum sem umsækjendurnir leggja fram.

18) Í 3. mgr. 36. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 er kveðið 
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 fípróníl, á markað eða notkun þeirra. 
Í reglugerð (EB) nr. 1107/2009 er kveðið á um þann 
möguleika að aðildarríki 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 fípróníl.

19) Heimilt er að nota fræ sem er meðhöndlað með plöntu-
verndarvörum sem innihalda fípróníl, 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) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 
og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Breyting á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011

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

2. gr.

Bann við setningu meðhöndlaðs fræs á markað

Fræ úr uppskeru, sem hefur verið meðhöndluð með 
plöntuverndarvörum sem innihalda fípróníl, skal ekki nota eða 
setja á markað, að undanskildu fræi sem er ætlað til sáningar 
í gróðurhúsum og fræi blaðlauka, lauka, skalottlauka og káls 

uppskeru fyrir blómgun.

3. gr.

Umbreytingarráðstafanir

Aðildarríkin skulu, í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1107/2009 
og ef nauðsyn krefur, breyta áður útgefnum leyfum fyrir 
plöntuvarnarvörum sem innihalda fípróníl sem virkt efni, eða 
afturkalla þau eigi síðar en 31. desember 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 28. febrúar 2014.

5. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi og kemur til framkvæmda daginn 
eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Ákvæði 2. gr. gilda hins vegar frá 1. mars 2014.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 14. ágúst 2013.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

______
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VIÐAUKI

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

komi eftirfarandi:

„A-HLUTI

til sáningar á ökrum og til uppskeru fyrir blómgun.

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 fípróníl, einkum í I. og II. viðbæti við hana, í 
lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra frá 15. mars 2007 og niðurstaðanna í viðbótinni 
við endurskoðunarskýrsluna um fípróníl í lokagerð fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra frá  
16. júlí 2013.

Í þessu heildarmati skulu aðildarríkin gefa sérstakan gaum að:

a)  umbúðum markaðssettu vörunnar til að koma í veg fyrir myndun varasamra efna vegna ljósniðurbrots,

b)  mögulegri grunnvatnsmengun, einkum vegna umbrotsefna sem eru þrávirkari en móðurefnið, ef virka efnið er 
notað á svæðum sem eru viðkvæm að því er varðar jarðvegs- og/eða loftslagsskilyrði,

Aðildarríkin skulu einnig tryggja að:

a)  fræ sé aðeins húðað 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 fræinu stendur, við 

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

Í notkunarskilyrðum skulu felast ráðstafanir til að draga úr áhættu, eftir því sem við á.

Tilkynnandinn skal leggja fram upplýsingar til staðfestingar á:

í plöntum og jarðvegi, að undanskildum umbrotsefnum ljósrofs í jarðvegi,

c)  mögulegum váhrifum af völdum reks á ryki sem losnar við sáningu og bráðri og langvarandi áhættu fyrir lifun 

fyrir váhrifum af reki á ryki,

hunangsdögg annarra skordýra,

e)  mögulegum váhrifum af völdum vökvaútgufunar plöntu í dropatali og bráðri og langvarandi áhættu fyrir lifun 

f)  mögulegra váhrifa af völdum leifa í nektar og frjókornum, hunangsdögg og vökvaútgufunar í dropatali úr 
plöntum í síðari ræktunum eða illgresi á ökrum, þ.m.t. þrávirk umbrotsefni í jarðvegi (RPA 200766, MB 46136 
og MB 45950).

Tilkynnandinn skal leggja þessar upplýsingar fyrir framkvæmdastjórnina, aðildarríkin og Matvælaöryggisstofnunina 

____________


