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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða 
sæfivörur fram á markaði og um notkun þeirra (1), einkum 3. mgr. 36 gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB (2) er skrá yfir virk efni sem eru samþykkt 
á vettvangi Sambandsins til notkunar í sæfivörur. Með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/79/
EB (3) var virka efninu 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamati (IPBC) bætt við skrána, til notkunar í vörur 
sem tilheyra vöruflokki 8, viðarvarnarefni, eins og flokkurinn er skilgreindur í V. viðauka við tilskipun 
98/8/EB. Samkvæmt 86. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 er 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat 
(IPBC) því samþykkt virkt efni í skránni sem um getur í 2. mgr. 9. gr. þeirrar reglugerðar.

2) Breska konungsríkið hefur veitt leyfi fyrir vörum sem innihalda 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat 
(IPBC) til notkunar á við í iðnaðar- og atvinnuskyni með sjálfvirkri böðun sem felst í dýfingu í 
böðunartank sem inniheldur viðarvarnarefnið. Leyfin hafa síðan hlotið gagnkvæma viðurkenningu 
annarra aðildarríkja.

3) Lögbærum yfirvöldum í Þýskalandi sem bera ábyrgð á sæfivörum bárust umsóknir um gagnkvæma 
viðurkenningu á leyfum, skv. 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 98/8/EB, fyrir sumar af þessum vörum 
(„umdeildu vörurnar“). Umdeildu vörurnar eru taldar upp í viðaukanum við þessa ákvörðun.

4) Hinn 4. október 2012 og 6. nóvember 2012 tilkynnti Þýskaland framkvæmdastjórninni, öðrum 
aðildarríkjum og umsækjendum um tillögu sína um að takmarka leyfi fyrir umdeildar vörur í 
samræmi við 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 98/8/EB. Þýskaland lagði til að vörum fyrir sjálfvirka böðun 
yrði ekki veitt leyfi þar eð það taldi að vörurnar stæðust ekki kröfurnar í 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 
98/8/EB að því er varðar áhrif á heilbrigði manna við slíkar aðstæður. Samkvæmt tilkynningunum 
tilgreindi Þýskaland tiltekin áhyggjuefni að því er varðar váhrif í gegnum húð af völdum 3-joð-2-
própýnýlbútýlkarbamats (IPBC) á þá sem nota efnin í atvinnuskyni þegar vörurnar eru notaðar með 
sjálfvirkri böðun. Þessi áhyggjuefni hafa sérstaka þýðingu fyrir Þýskaland þar sem greint hefur verið 
frá því að umtalsverður hluti athafnasvæða sem beita þessari notkunaraðferð beiti sjálfvirkni að litlu 
leyti og því séu miklar líkur á að meðhöndlaður viður eða mengað yfirborð komist í snertingu við 
húð.

5) Framkvæmdastjórnin bauð öðrum aðildarríkjum og umsækjendunum að leggja fram skriflegar 
athugasemdir varðandi hverja tilkynningu innan 90 daga í samræmi við 1. mgr. 27. gr. tilskipunar 
98/8/EB. Nokkur aðildarríki og umsækjendurnir lögðu fram athugasemdir áður en fresturinn rann út. 
Framkvæmdastjórnin og lögbær yfirvöld aðildarríkjanna, sem bera ábyrgð á sæfivörum, og, eftir því 
sem við á, umsækjendurnir ræddu tilkynningarnar einnig sín á milli á fundum hópsins til að greiða 
fyrir vöruleyfi og gagnkvæmri viðurkenningu (e. Product Authorisation and Mutual Recognition 
Facilitation Group) og samræmingarhópsins sem um getur í 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 188, 27.6.2014, bls. 85. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  
nr. 267/2014 frá 12. desember 2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-
samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.
(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð EB L 123, 24.4.1998, bls. 1).
(3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/79/EB frá 28. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því 

skyni að bæta virka efninu 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamati (IPBC) við í I. viðauka við hana (Stjtíð. ESB L 200, 29.7.2008, bls. 12).
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6) Af þessum umræðum og athugasemdum sem bárust leiðir að aðlaga ætti þau líkön sem til eru til 
að meta váhrif á menn af völdum böðunarferla. Sérfræðingahópur um váhrif á menn (e. Human 
Exposure Expert Group) þróaði aðlöguð líkön til að meta váhrif á þá sem meðhöndla í atvinnuskyni 
við í iðnaði með alsjálfvirkri böðun og álit hópsins var samþykkt á tæknilegum fundi um sæfiefni 16.-
20. september 2013 (4). Aðlöguðu líkönin sýna að ef umdeildu vörurnar eru notaðar í alsjálfvirkum 
ferlum er ekki búist við að váhrif af völdum 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamats (IPBC) á þá sem nota 
efnin í atvinnuskyni hafi óviðunandi áhrif á heilbrigði manna í skilningi 1. mgr. 5.gr. tilskipunar 98/8/
EB.

7) Af þessum sökum ætti að leyfa umdeildu vörurnar með fyrirvara um leiðbeiningar á merkimiða sem 
takmarka notkunina við alsjálfvirka böðun.

8) Reglugerð (ESB) nr. 528/2012 gildir um umdeildu vörurnar í samræmi við ákvæði 2. mgr. 92. gr. 
þeirrar reglugerðar. Þar eð lagagrundvöllur þessarar ákvörðunar er 3. mgr. 36. gr. þeirrar reglugerðar 
ætti að beina þessari ákvörðun til allra aðildarríkjanna í samræmi við 4. mgr. 36. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 528/2012.

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
sæfivörur.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Tillögu Þýskalands um að leyfa ekki sæfivörurnar, sem eru tilgreindar í viðaukanum fyrir sjálfvirka böðun, 
er hafnað.

2. gr.

Leyfin fyrir sæfivörurnar, sem eru tilgreindar í viðaukanum, skulu fela í sér þau skilyrði að eftirfarandi 
leiðbeiningar komi fram á merkimiða vörunnar:

„Varan (tilgreinið heiti vörunnar) skal aðeins notuð í alsjálfvirkum böðunarferlum þar sem öll skref í 
meðhöndlunar- og þurrkunarferlinu eru vélknúin og án beinnar snertingar, þ.m.t. þegar meðhöndlaðir 
hlutir eru fluttir gegnum böðunartankinn þangað sem látið er drjúpa af þeim/þeir þurrkaðir og settir 
í geymslu (ef yfirborð hlutarins er ekki þegar þurrt áður en hann er fluttur til geymslu). Þar sem það 
á við, skal tryggja að viðarhlutirnir sem á að meðhöndla séu tryggilega festir (t.d. með ólum eða 
klemmubúnaði) fyrir meðhöndlun og meðan á dýfingu stendur og ekki má handleika meðhöndlaða 
hluti fyrr en yfirborð þeirra er þurrt.“

3. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 25. júní 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Janez POTOČNIK

 framkvæmdastjóri

______

(4) Aðgengilegt á: http://echa.europa.eu/documents/10162/19680902/heeg_opinion_18_fully_automated_dipping_en.pdf
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VIÐAUKI

Til sæfivaranna sem um getur í 1. og 2. gr. þessarar ákvörðunar teljast sæfivörurnar sem eru tilgreindar í töflunni 
hér á eftir, auðkenndar með tilvísunarnúmeri umsóknarinnar í sæfivöruskránni, sem og allar vörur sem umsókn um 
gagnkvæma viðurkenningu á leyfum fyrir þessar vörur á við um:

2010/7969/7206/UK/AA/8794 2010/7969/7232/UK/AA/8805 2010/8209/8150/UK/AA/10438

2010/7969/7206/UK/AA/9165 2010/7969/7232/UK/AA/9172

2010/7969/7226/UK/AA/8795 2010/7969/7233/UK/AA/8806

2010/7969/7226/UK/AA/9166 2010/7969/7233/UK/AA/9173

2010/7969/7227/UK/AA/8796 2010/7969/7234/UK/AA/8807

2010/7969/7227/UK/AA/9167 2010/7969/7234/UK/AA/9174

2010/7969/7228/UK/AA/8797 2010/7969/7759/UK/AA/8808

2010/7969/7228/UK/AA/9168 2010/7969/7786/UK/AA/8825

2010/7969/7229/UK/AA/8798 2010/7969/7786/UK/AA/9176

2010/7969/7229/UK/AA/9169 2010/7969/7787/UK/AA/8826

2010/7969/7230/UK/AA/8799 2010/7969/7787/UK/AA/9177

2010/7969/7230/UK/AA/9170 2010/7969/7788/UK/AA/8827

2010/7969/7231/UK/AA/8800 2010/7969/7788/UK/AA/9175

2010/7969/7231/UK/AA/9171 2010/1349/8153/UK/AA/10515




