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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 781/2013 

av 14. august 2013 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det 

aktive stoffet fipronil samt om forbud mot bruk og salg av frø som er beiset med plantevernmidler som 

inneholder dette aktive stoffet(*) 

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 21 nr. 3 første alternativ, artikkel 

49 nr. 2 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet fipronil ble oppført i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning 

av plantevernmidler(2) ved kommisjonsdirektiv 2007/ 

52/EF(3). 

2) Ved kommisjonsdirektiv 2010/21/EU(4) ble vedlegg I til 

direktiv 91/414/EØF endret med hensyn til de særlige 

bestemmelsene om fipronil. 

3) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF, anses å være godkjente i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009 og er oppført i del A i 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/ 

2009 med hensyn til listen over godkjente aktive 

stoffer(5). 

4) På bakgrunn av nye opplysninger fra Italia om risikoene 

for honningbier som følge av beisede frø behandlet med 

plantevernmidler som inneholder fipronil, besluttet 

Kommisjonen å foreta en ny vurdering av godkjenningen 

av nevnte aktive stoff. I samsvar med artikkel 21 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 anmodet Kommisjonen 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

heretter kalt «Myndigheten», om vitenskapelig og teknisk 

bistand med å vurdere disse nye opplysningene og 

revidere risikovurderingen av fipronil når det gjelder dets 

virkning på bier. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 219 av 15.8.2013,  

s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 86. 

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

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 214 av 17.8.2007, s. 3. 

(4) EUT L 65 av 13.3.2010, s. 27. 

(5) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

5) Myndigheten framla 27. mai 2013 sin konklusjon om 

risikovurderingen av fipronil når det gjelder bier(6). 

6) Myndigheten påviste høye akutte risikoer for bier ved 

bruk av plantevernmidler som inneholder det aktive 

stoffet fipronil, til frøbeising av mais. Myndigheten 

påviste særlig høye akutte risikoer for bier som følge av 

støv. Videre kunne det for flere vekster ikke utelukkes 

uakseptable risikoer på grunn av akutte eller kroniske 

virkninger på bifolkenes overlevelse og utvikling. 

Myndigheten påviste dessuten at det manglet opplys-

ninger om hvert av bruksområdene som er vurdert, 

særlig når det gjelder risikoen på lang sikt for honning-

bier som følge av eksponering gjennom støv, mulig 

eksponering for restmengder i pollen og nektar, mulig 

eksponering for guttasjonsvæske og eksponering for 

restmengder i etterfølgende vekster, ugress og jord. 

7) På bakgrunn av ny vitenskapelig og teknisk kunnskap 

anså Kommisjonen at det er indikasjoner på at visse 

godkjente bruksområder for fipronil ikke oppfyller 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til virkning på bier, og 

at den høye risikoen for bier ikke kunne utelukkes med 

mindre ytterligere restriksjoner innføres. 

8) Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge 

kommentarer. 

9) Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og sluttbehandlet 

16. juli 2013 i form av en tilføyelse til den sammen-

fattende rapporten om fipronil. 

10) Kommisjonen har konkludert med at en høy risiko for 

bier ikke kan utelukkes med mindre ytterligere 

restriksjoner innføres. 

11) Det bekreftes at det aktive stoffet fipronil anses å ha 

blitt godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/ 

2009. For å gjøre eksponeringen av bier så lav som 

  

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Con-

clusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees 

for the active substance fipronil». EFSA Journal 2013; 11(5):3158. 

[51 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3158. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal. 
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mulig er det imidlertid hensiktsmessig å begrense bruken 

av plantevernmidler som inneholder fipronil, og å 

fastsette særlige risikoreduserende tiltak for å verne bier. 

Særlig bør bruken av plantevernmidler som inneholder 

fipronil, begrenses til beising av frø som skal sås i 

veksthus og beising av frø av purre, løk, sjalottløk og kål 

som skal sås på jorder og høstes før blomstring. Vekster 

som høstes før blomstring anses ikke å tiltrekke bier. 

12) Når det gjelder bruksområder for fipronil som kan god-

kjennes i henhold til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, bør det kreves ytterligere bekreftende 

opplysninger. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør der-

for endres. 

14) Risikoer som beisede frø kan utgjøre for bier, er blitt 

påvist særlig som følge av eksponering gjennom støv 

ved bruk på mais. Idet det tas hensyn til risikoene 

knyttet til bruk av beisede frø, bør bruk og omsetning av 

frø beiset med plantevernmidler som inneholder 

fipronil, forbys bortsett fra når det gjelder frø som sås i 

veksthus og behandling av frø av purre, løk, sjalottløk 

og kål som sås på jorder og høstes før blomstring. Inntil 

de manglende opplysningene om bruk av beisede 

solsikkefrø er blitt framlagt, bør lignende tiltak som for 

mais få anvendelse. 

15) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjennin-

ger av plantevernmidler som inneholder fipronil. 

16) Eventuelle overgangsperioder som medlemsstater inn-

vilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder 

fipronil, bør utløpe senest 28. februar 2014. Forbudet 

mot omsetning av beisede frø bør derfor få anvendelse 

fra og med 1. mars 2014 for å sikre en over-

gangsperiode. 

17) Innen to år etter at denne forordning er trådt i kraft, vil 

Kommisjonen innlede en gjennomgåelse av de nye 

vitenskapelige opplysningene den har mottatt, herunder 

nye undersøkelser og opplysninger fra søkerne om nye 

preparater. 

18) I henhold til artikkel 36 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 kan medlemsstater under visse 

omstendigheter innføre ytterligere risikoreduserende tiltak 

eller restriksjoner på omsetning eller bruk av plantevern-

midler som inneholder fipronil. Når det gjelder omsetning 

og bruk av frø beiset med plantevernmidler som 

inneholder fipronil, kan medlemsstatene i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009 treffe nødtiltak i samsvar 

med artikkel 71 i nevnte forordning. 

19) Frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder 

fipronil, som er underlagt restriksjonene omhandlet i 

artikkel 1 i denne forordning, kan brukes i forsøk og 

undersøkelser til forsknings- og utviklingsformål i 

henhold til artikkel 54 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

20) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forbud mot omsetning av beisede frø 

Frø av vekster som er beiset med plantevernmidler som 

inneholder fipronil, skal ikke brukes eller bringes i omsetning, 

med unntak av frø som skal sås i veksthus og frø av purre, løk, 

sjalottløk og kål som skal sås på jorder og høstes før 

blomstring. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/ 

2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder fipronil som 

aktivt stoff, innen 31. desember 2013. 

Artikkel 4 

Overgangsperiode 

En eventuell overgangsperiode som medlemsstater innvilger i 

samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 28. februar 2014. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft og får anvendelse fra dagen etter 

at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 2 får imidlertid anvendelse fra 1. mars 2014. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

Endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I rad 157 om fipronil i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som insektmiddel til frøbeising kan tillates. Skal bare godkjennes for bruk på frø som skal sås i veksthus 

og frø av purre, løk, sjalottløk og kål som skal sås på jorder og høstes før blomstring. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om fipronil, særlig tillegg I og II til denne, 

som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 15. mars 2007, samt til 

konklusjonene i tilføyelsen til den sammenfattende rapporten om fipronil, som sluttbehandlet av Den faste komité 

for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 16. juli 2013. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

a)  emballasjen på markedsførte produkter for å unngå produksjon av potensielt skadelige fotokjemiske 

nedbrytingsproduker, 

b)  potensialet for forurensning av grunnvannet, særlig fra metabolitter som er mer persistente enn den opp-

rinnelige forbindelsen, når det aktive stoffet anvendes i områder med sårbare jordbunns- og/eller 

klimaforhold, 

c)  vern av frøspisende fugler og pattedyr, vannorganismer, leddyr utenfor målgruppen og honningbier. 

Medlemsstatene skal også sikre at 

a)  frøbeising bare skjer i profesjonelle anlegg for frøbeising, og at nevnte anlegg anvender de beste tilgjengelige 

teknikker for å sikre at det frigis så lite støv som mulig under bruk, lagring og transport, 

b)  det brukes hensiktsmessig utstyr til radsåing som sikrer grundig innarbeiding i jorden og minst mulig spill og 

utslipp av støv, 

c)  etiketten for beisede frø inneholder en angivelse om at frøene er beiset med fipronil, og angir de risikoredu-

serende tiltak i henhold til godkjenningen, 

d)  det ved behov innføres overvåkingsprogrammer av nødvendig omfang for å fastsette bienes faktiske 

eksponering for fipronil i områder der store mengder bier trekker, eller som hyppig brukes av biavlere. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  risikoen for andre bestøvere enn honningbier, 

b)  den akutte og langsiktige risikoen for bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for biyngel som følge 

av plante- og jordmetabolitter, bortsett fra metabolittene dannet ved fotolyse i jord, 

c)  den potensielle eksponeringen for avdrift av støv under radsåing og den akutte og langsiktige risikoen for 

bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for honningbiyngel i situasjoner der bier henter mat fra 

vegetasjon som er eksponert for avdrift av støv, 

d)  den akutte og langsiktige risikoen for bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for biyngel som følge 

av henting av mat fra honningdugg fra insekter, 

e)  den potensielle eksponeringen for guttasjonsvæske og den akutte og langsiktige risikoen for bifolkenes 

overlevelse og utvikling samt risikoen for biyngel, 

f)  den potensielle eksponeringen for restmengder i nektar og pollen, honningdugg og guttasjonsvæske fra 

etterfølgende vekster eller ugress på jordet, herunder persistente jordmetabolitter (RPA 200766, MB 46136 og 

MB 45950). 

Melderen skal framlegge slike opplysninger for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen  

30. mars 2015.» 

 ____________  


