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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2016/1313 

frá 1. ágúst 2016 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki  

fyrir virka efninu glýfosati (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á 

markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (1), einkum fyrsta valkosti í 3. mgr. 21. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Virka efnið var skráð í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE (2) með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 

2001/99/EB (3). 

2) Virk efni sem eru á skrá í I. viðauka tilskipunar 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 (4). 

3) Samþykki fyrir virka efninu glýfosati, eins og fram kemur í viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB)  

nr. 540/2011, rennur út sex mánuðum eftir að framkvæmdastjórnin tekur við áliti áhættumatsnefndar Efnastofnunar 

Evrópu eða 31. desember 2017, hvort heldur ber fyrr að. 

4) Hinn 30. október 2015 (5) lagði Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) yfirlýsingu 

sína fyrir framkvæmdastjórnina um eiturefnafræðilegt mat á POE-tólgaramíni (CAS-nr. 61791-26-2), sem er efni sem er 

oft notað sem meðefni í plöntuverndarvörur sem innihalda glýfosat. Þar er komist að þeirri niðurstöðu að í samanburði 

við glýfosat hafi komið í ljós umtalsverð eiturhrif POE-tólgaramíns á öllum endapunktum sem rannsakaðir voru. Lögð 

var áhersla á viðbótarathugunarefni að því er varðar möguleikann á því að POE-tólgaramín hafi neikvæð áhrif á heil-

brigði manna þegar það er notað í plöntuverndarvörur sem innihalda glýfosat. Matvælaöryggisstofnunin taldi einnig að 

líkleg útskýring á læknisfræðilegum gögnum fyrir menn í tengslum við plöntuverndarvörur sem innihalda glýfosat væri 

sú að eiturhrifin yrðu aðallega vegna efnisþáttarins POE-tólgaramíns í samsetningunni.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 208, 2.8.2016, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 30/2017 frá  

3. febrúar 2017 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009 bls. 1. 

(2) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/99/EB frá 20. nóvember 2001 um breytingu á I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE um 

markaðssetningu plöntuvarnarefna í því skyni að bæta við virku efnunum glýfosfati og þífensúlfúronmetýli (Stjtíð. EB L 304, 21.11.2001, 

bls. 14). 

(3) Tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1). 

(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni (Stjtíð. ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1). 

(5) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2015 13 (11): 4303. Aðgengilegt á Netinu: www.efsa.europa.eu 

2017/EES/17/30 
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5) Í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/128/EB (1), í tengslum við 55. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 1107/2009, ættu aðildarríki að hvetja til þróunar og framkvæmdar samþættra varna gegn skaðvöldum og annars 

konar aðferða eða nálgana sem miða að því að draga úr þörf þeirra fyrir notkun varnarefna. Þar eð plöntuverndarvörur 

sem innihalda glýfosat eru víða notaðar í annað en notkun í landbúnaði ættu aðildarríki að tryggja að notkun 

plöntuverndarvara sem innihalda glýfosat sé haldið í lágmarki eða hún bönnuð á svæðum s.s. almenningsgörðum, 

íþrótta- og tómstundasvæðum, skólalóðum og leikvöllum, og svæðum í næsta nágrenni við heilbrigðisstofnanir. 

6) Plöntuverdarvörur sem innihalda glýfosat eru einnig notaðar fyrir uppskeru. Við tilteknar aðstæður er notkun fyrir 

uppskeru, til að hemja eða koma í veg fyrir óæskilegan vöxt illgresis, í samræmi við góðar starfsvenjur í landbúnaði. 

Engu að síður virðist sem plöntuverndarvörur sem innihalda glýfosat séu einnig notaðar í þeim tilgangi að stjórna 

uppskerutímapunkti eða til að hámarka þreskingu þó að slík notkun teljist ekki falla undir góðar starfsvenjur í 

landbúnaði. Því má telja að slík notkun sé ekki í samræmi við ákvæði 55. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009. Af þeim 

sökum ættu aðildarríkin að gefa sérstakan gaum að því að notkun fyrir uppskeru samræmist góðum starfsvenjum í 

landbúnaði þegar þau veita leyfi fyrir plöntuverndarvörum. 

7) Framkvæmdastjórnin gaf tilkynnendum færi á að leggja fram athugasemdir sínar. 

8) Í ljósi nýjustu vísinda- og tækniþekkingar þykir rétt að breyta skilyrðunum fyrir notkun virka efnisins, einkum með því 

að útiloka notkun meðefnisins POE-tólgaramíns (CAS-nr. 61791-26-2) í plöntuverndarvörur sem innihalda glýfosat. 

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

10) Í samræmi við 2. mgr. 27. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009 skal taka saman skrá yfir meðefni sem eru ekki samþykkt 

til að nota í plöntuverndarvörur. Framkvæmdastjórnin, Matvælaöryggisstofnunin og aðildarríki hafa hafið störf m.t.t. 

þess að taka saman slíka skrá. Við framkvæmd verksins mun framkvæmdastjórnin gefa sérstakan gaum að mögulega 

skaðlegum meðefnum sem notuð eru í plöntuverndarvörur sem innihalda glýfosat. Skránni yfir óviðunandi meðefni 

verður í framtíðinni komið á fót með sérstakri gerð í samræmi við kröfurnar um málsmeðferð sem settar eru fram í  

2. mgr. 27. gr. reglugerðar (EB) nr. 1107/2009. 

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað textans í sjöunda dálki, „Sértæk ákvæði“, í 25. færslu um glýfosat í A-hluta viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) 

nr. 540/2011 komi eftirfarandi texti: 

„Einungis má leyfa að efnið sé notað sem illgresiseyðir. 

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 glýfosat, einkum í I. og II. viðbæti við hana, eins og fastanefndin um 

plöntur, dýr, matvæli og fóður breytti henni 27. júní 2016. Í þessu heildarmati skulu aðildarríkin: 

— gefa vernd grunnvatns á viðkvæmum svæðum sérstakan gaum, einkum með tilliti til svæða þar sem ekki á að stunda 

ræktun,

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/128/EB frá 21. október 2009 um aðgerðaramma Bandalagsins til að ná fram sjálfbærri notkun 

varnarefna (Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls.71). 



16.3.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 17/337 

 

— gefa sérstakan gaum að áhættu sem stafar af notkun á tilteknum svæðum sem um getur í a-lið 12. gr. tilskipunar 

2009/128/EB, 

— gefa sérstakan gaum að því að notkun fyrir uppskeru samræmist góðum starfsvenjum í landbúnaði. 

Aðildarríkin skulu tryggja að plöntuverndarvörur sem innihalda glýfosat innihaldi ekki meðefnið POE-tólgaramín  

(CAS-nr. 61791-26-2)“. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

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

Gjört í Brussel 1. ágúst 2016. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 

  


