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1. Form
máli
Markmið
ð efnalaga nr. 61/2013 er
e að tryggja að meðferð á efnum og efnablöndu m valdi hvorrki tjóni á
heilsu m
manna né um
mhverfi, trygggja frjálst fflæði á vöru
um á innri markaði
m
ESB og koma í veg fyrir
ólöglegaa markaðssettningu efnavvara. Eitt af hhlutverkum Umhverfissto
U
ofnunar sam
mkvæmt efnalögum er
að hafa eeftirlit með markaðssetn
m
ningu efna ogg efnablandaa sem falla un
ndir lögin.
Í þessu
u verkefni var farið í eftirlit m
með plöntu
uverndarvöru
um á marrkaði, sbr. hlutverk
Umhverffisstofnunar með framkvvæmd efnalaaga og regluggerð nr. 350//2014 um meeðferð varna
arefna og
notendaaleyfi. Plöntu
uverndarvara
a er notuð í landbúnaði og garðyrkkju til þess aað hefta vöxt, varna
sýkingum
m eða skemm
mdum í gróð
ðri af völdum
m hvers kyns lífvera eða til þess að stýýra vexti plantna, svo
sem plön
ntulyf, illgressiseyðar og stýriefni.
s

2. Tilga
angur og
g markm
mið
Samkvæ
æmt nýjum efnalögum
m er Umhvverfisstofnun
n falið að
ð hafa efttirlit með setningu
plöntuveerndarvara á markað. Plöntuvernda
P
arvörur þurfa markaðsle
eyfi til það aað þær meggi setja á
markað, þær þurfa að vera merktar
m
sam kvæmt lögu
um og reglu
ugerðum og afhenda þarf þeim
öryggisb
blöð sem nota vörurnar í atvinnuskynni.
Í þessu ljjósi voru settt fram neðan
ngreind markkmið með þe
essu eftirliti:




Að gganga úr skuggga um að plöntuvernda rvörur sem eftirlitsþegi
e
setur
s
á markkað séu með leyfi.
Að aathuga hvort merkingar séu
s í samræm
mi við gildandi reglur þar um.
Að kkanna hvort öryggisblöð
ö
séu
s aðgengilleg fyrir þá se
em nota vörurnar í atvin nuskyni.

3. Fram
mkvæmd
d
Starfsmeenn Umhverffisstofnunar fóru í eftirlitt í 7 fyrirtækkjum sem setja plöntuveerndarvörur á markað
og var ú
úrtakið miðaað við að ná til fyrirtækjja, sem eru framarlega í aðfangakeððjunni og ha
afa mikla
markaðsshlutdeild. Samkvæmt þeim
þ
gögnum
m sem stofn
nunin hefur undir hönduum um innflutning á

Útgáfa 1

plöntuveerndarvörum
m, má ætla að fyrirtækin sem voru í úrtakinu
ú
séu samanlagt m
með um eða
a yfir 90%
markaðsshlutdeild héér á landi. Efttirlitsþegar k oma fram í meðfylgjandi
m
i töflu.
Eftirlitsþeegar í eftirliti með plöntuverndarvörum
m á markaði í júní
j
2014.
Fyrirtæki:

Starfs
fsemi:

Bauhaaus Ísland ehff

Innfluutningur, smá
ásala

Demeeter ehf

Innfluutningur, heild
dsala

Frjó U
Umbúðasalan ehf

Innfluutningur, heild
dsala

Garðh
heimar Gróðurvörur ehf ‐ heildsala
h
Smiððjuvegi 5 og sm
másala að
Stekkjjarbakka 6.

Innfluutningur, heild
dsala,
smássala

Húsassmiðjan ehf. Blómaval
B
Skúttuvogi

Smássala

Innigaarðar ehf

Innfluutningur, smá
ásala

Nathaan og Olsen hff.

Innfluutningur, heild
dsala

Eftirlitsfeerðir fóru fraam dagana 24.,
2 25. og 330. júní 2014
4. Við komu á staðinn vaar eftirlitsþegga afhent
bréf þarr sem markkmið eftirlitssins komu ffram og útsskýrt hvernig
g eftirlitinu yrði háttað. Fulltrúi
fyrirtækiis var viðstad
ddur og staðfesti með unndirritun sinn
ni að eftirlitið
ð hafi farið frram.

4. Niðurrstöðurr
Samtals voru skoðað
ðar 60 vörur í eftirlitinu oog komu fram
m 10 frávik í 4 af þeim 7 ffyrirtækjum sem
s
voru
nu. Oftast vaar um það að
ð ræða að vaaran var ekkki með markaðsleyfi hér á landi (9 vö
örur) en í
í úrtakin
einu tilfeelli vantaði ísslenskar merrkingar.
Eftirlitsþ
þegum voru sendar eftirlitsskýrslur áásamt bréfi þann 17. júlí 2014 og þeeim fyrirtækkjum, þar
sem ekkki komu fram
m frávik, var jafnframt tilkynnt um málslok. Þe
egar um varr að ræða frávik
f
var
eftirlitsþ
þega veittur frestur til 31. ágúst 20114 til að gera athugasem
mdir við eftirrlitið og bregðast við
frávikum
m.
Öll fyrirttækin hafa brrugðist við tilmælum Um
mhverfisstofn
nunar með efftirfarandi aððgerðum me
eð því að:





lagfæra merkingar (1 varra).
ssenda vörur í förgun hjá viðurkennduum móttökuaðila (4 vöru
ur).
ttaka vörur tíímabundið aff markaði þaar til þeim he
efur verið veiitt markaðsleeyfi (4 vörur).
ttaka vöru tím
mabundið af markaði þarr til komin err niðurstaða um það hvo rt í því tilfelli sé um
aað ræða plön
ntuverndarvvöru eður ei ((1 vara).

12. nóveember 2014
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