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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/783 

av 29. mai 2018 

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

aktive stoffet imidakloprid(*) 

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, artikkel 49 nr. 2 og artikkel 78 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet imidakloprid ble oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2008/116/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 485/2013(5) ble vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet 

imidakloprid endret, og det ble stilt krav om at søkeren framlegger bekreftende opplysninger om 

a) risikoen for andre bestøvere enn honningbier, 

b) risikoen for honningbier som henter mat fra nektar eller pollen i etterfølgende vekster, 

c) det potensielle opptaket gjennom røttene til blomstrende ugress, 

d) risikoen for honningbier som henter mat fra honningdugg fra insekter, 

e) den potensielle eksponeringen via guttasjon og den akutte risikoen og langtidsrisikoen for bifolkenes overlevelse og 

utvikling samt risikoen for biyngel som følge av slik eksponering, 

f) den potensielle eksponeringen for avdrift av støv etter radsåing og den akutte risikoen og langtidsrisikoen for 

bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for biyngel som følge av slik eksponering, 

g) den akutte risikoen og langtidsrisikoen for bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for honningbiyngel 

som følge av inntak av kontaminert nektar og pollen. 

4) Søkeren framla i desember 2014 tilleggsopplysninger om bier (dvs. honningbier, humler og solitære bier) for den 

rapporterende medlemsstaten Tyskland innen fristen fastsatt for framlegging. 

5) Tyskland vurderte tilleggsopplysningene framlagt av søkeren. Nevnte medlemsstat framla 18. januar 2016 sin vurdering 

for de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt 

«Myndigheten», i form av en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport. 

6) Kommisjonen har rådspurt Myndigheten, som framla sin konklusjon om risikovurderingen av imidakloprid  

13. oktober 2016(6). Myndigheten påviste at for de fleste vekster kan bruk av plantevernmidler som inneholder det 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 30.5.2018, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2019 av  

8. februar 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2008/116/EF av 15. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av aklonifen, 

imidakloprid og metazaklor som aktive stoffer (EUT L 337 av 16.12.2008, s. 86). 

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

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning nr. 485/2013 av 24. mai 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til vilkårene for godkjenning av de aktive stoffene klotianidin, tiametoksam og imidakloprid samt om forbud mot bruk og salg av 

frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder disse aktive stoffene (EUT L 139 av 25.5.2013, s. 12). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance 

imidacloprid in light of confirmatory data submitted. EFSA Journal 2016;14(11):4607. doi:10.2903/j.efsa.2016.4607. 
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aktive stoffet imidakloprid, medføre høy akutt risiko for bier. Særlig når det gjelder eksponering gjennom støv, påpekte 

Myndigheten en høy risiko for bier ved flere former for anvendelse på åker. For bier som trekker på behandlede vekster, 

ble det påvist en høy risiko ved bruk på poteter og høstkorn. For nesten alle former for anvendelse på åker ble det påvist 

en høy risiko for bier også i etterfølgende vekster. Dessuten påviste Myndigheten flere tilfeller av manglende 

opplysninger. 

7) I samsvar med betraktning 16 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 485/2013 innledet Kommisjonen en gjennomgåelse 

av nye vitenskapelige opplysninger 11. februar 2015 ved å gi EFSA i oppdrag å organisere en åpen anmodning om 

opplysninger. EFSA utlyste en åpen anmodning om opplysninger, som ble avsluttet 30. september 2015(1). 

8) Kommisjonen anmodet 13. november 2015 EFSA om å framlegge sine konklusjoner med hensyn til en ajourført 

risikovurdering for bier når det gjelder bruk av imidakloprid anvendt til frøbeising eller i kornform, ved å organisere en 

fagfellevurdering, og idet det tas hensyn til opplysningene som er innsamlet innenfor rammen av den særlige åpne 

anmodningen om opplysninger og eventuelle nye opplysninger fra studier, forskning og overvåking som er relevante for 

aktuelle bruksområder. Myndigheten framla sin konklusjon om fagfellevurderingen av den ajourførte vurderingen av 

pesticidrisikoen for bier ved anvendelsen av det aktive stoffet imidakloprid til frøbeising og i kornform,  

28. februar 2018(2). Søkeren fikk anledning til å uttale seg om denne konklusjonen. Søkeren framla sine merknader, som 

er blitt grundig gjennomgått. 

9) Utkastet til vurderingsrapport, tilføyelsen til rapporten og Myndighetens konklusjoner ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og avsluttet 27. april 2018 med en 

revidert tilføyelse til Kommisjonens sammenfattende rapport om imidakloprid. 

10) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til den reviderte tilføyelsen til den sammenfattende 

rapporten om imidakloprid. Søkeren framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

11) Etter gjennomgåelse av opplysningene framlagt av søkeren i 2014 konkluderte Kommisjonen med at de ytterligere 

bekreftende opplysningene som kreves i henhold til gjennomføringsforordning (EU) nr. 485/2013, ikke er gitt, og har, 

etter også å ha vurdert konklusjonen av den ajourførte risikovurderingen for bier, konkludert med at ytterligere risikoer 

for bier ikke kan utelukkes med mindre ytterligere begrensninger innføres. Med tanke på behovet for å sikre et nivå av 

sikkerhet og vern i samsvar med det høye vernenivået for dyrs helse som etterstrebes i Unionen, bør all utendørs bruk 

forbys. Bruken av imidakloprid bør derfor begrenses til permanente veksthus, og det bør kreves at avlingen i hele sin 

livssyklus befinner seg i et permanent veksthus, slik at den ikke gjenplantes utendørs. 

12) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

13) Med tanke på risikoen for bier som følge av beisede frø bør omsetning og bruk av frø som er beiset med 

plantevernmidler som inneholder imidakloprid, være underlagt de samme begrensningene som bruk av imidakloprid. 

Det bør derfor fastsettes at frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder imidakloprid, ikke bringes i 

omsetning eller brukes med mindre frøene er beregnet brukt bare i permanente veksthus, og avlingen i hele sin 

livssyklus befinner seg i et permanent veksthus. 

14) Medlemsstatene bør få tilstrekkelig tid til å endre eller tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

imidakloprid. 

15) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder imidakloprid, bør utløpe senest 19. desember 2018. 

16) Forbudet mot omsetning og bruk av beisede frø bør først få anvendelse fra og med 19. desember 2018 for å sikre en 

tilstrekkelig overgangsperiode. 

17) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

  

(1) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2015. Technical report on the open call for new scientific information as 

regards the risk to bees from the use of the three neonicotinoid pesticide active substances clothianidin, imidacloprid and thiamethoxam 

applied as seed treatments and granules in the EU. EFSA supporting publication 2015:EN-903. 8 s. 

(2) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment for 

bees for the active substance imidacloprid considering the uses as seed treatments and granules. EFSA Journal 2018;16(2):5178. 113 s. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forbud mot omsetning og bruk av beisede frø 

Frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder imidakloprid, skal ikke bringes i omsetning eller brukes, med mindre 

a) frøene er beregnet brukt bare i permanente veksthus, og 

b) avlingen befinner seg i et permanent veksthus i hele sin livssyklus. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder imidakloprid som aktivt stoff, senest 19. september 2018. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

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 19. desember 2018. 

Artikkel 5 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 485/2013 

Når det gjelder frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder imidakloprid, utgår artikkel 2 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 485/2013. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 2 og 5 får imidlertid anvendelse fra 19. desember 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I rad 216 om imidakloprid i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som insektmiddel i permanente veksthus eller til beising av frø som er beregnet brukt bare i permanente 

veksthus, kan tillates. Avlingen skal befinne seg i et permanent veksthus i hele sin livssyklus. 

DEL B 

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

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om imidakloprid, særlig tillegg I og II, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. september 2008, samt til konklusjonene i tilføyelsen til den 

sammenfattende rapporten om imidakloprid, som sluttbehandlet av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 

27. april 2018. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot følgende: 

— Risikoen for bier og humler som er sluppet ut for bestøvning i permanente veksthus. 

— Virkningen på vannorganismer. 

— Eksponeringen av bier gjennom inntak av forurenset vann fra permanente veksthus. 

Medlemsstatene skal sikre at frøbeising skjer bare i profesjonelle anlegg for frøbeising. I anleggene skal de beste 

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

Bruksvilkårene skal eventuelt omfatte risikoreduserende tiltak.» 

 __________  


