
Nr. xx/532 xx.1.2014EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 29. október 2014

um að hafna synjun leyfis fyrir sæfivöru sem Þýskaland tilkynnti um í samræmi við tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB

(tilkynnt með númeri C(2014) 7915)

(2014/758/ESB) (*)

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 tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 2008/78/EB (3), 2008/79/EB (4)
og 2008/86/EB (5) var virku efnunum própíkónasóli, 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamati (IPBC) og tebúkónasóli bætt
við 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 eru þessi efni því samþykkt virk efni í skránni
sem um getur í 2. mgr. 9. gr. þeirrar reglugerðar.

2) Í samræmi við 8. gr. tilskipunar 98/8/EB lagði fyrirtækið Arch Timber Protection Ltd umsókn fyrir Bretland 2.
apríl 2010 um leyfi fyrir viðarvarnarefni (sæfivöru) sem inniheldur própíkónasól, 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat
(IPBC) og tebúkónasól („umdeilda varan“). Bretland veitti leyfi fyrir umdeildu vörunni 7. júní 2012, einungis til
notkunar í iðnaði og sem bráðabirgðavörn fyrir nýsöguð/nýfelld tré og óverkað timbur, og tilgreindi einnig að heimilt
væri að nota við, sem er meðhöndlaður með þessari vöru, í notkunarflokki 2 og 3 eins og lýst er í tæknilegum
leiðbeiningum um mat á vöru (e. Technical Notes for Guidance on Product Evaluation) (6). Varan samanstendur af
tveimur pakkningum sem á að blanda saman og þynna á iðnaðarathafnasvæði og nota, með hliðsjón af staðarsértækum
skilyrðum, með ídýfingu eða íhellingu í lokuðu hólfi. Í kjölfarið hafa tíu aðildarríki veitt leyfi fyrir umdeildu vörunni
með gagnkvæmri viðurkenningu.

3) Hinn 16. júlí 2012 lagði Arch Timber Protection Ltd („umsækjandinn“) fullgerða umsókn fyrir Þýskaland um
gagnkvæma viðurkenningu á leyfinu sem Bretland veitti fyrir umdeildu vörunni.

4) Hinn 19. ágúst 2013 tilkynnti Þýskaland framkvæmdastjórninni, hinum aðildarríkjunum og umsækjandanum um
tillögu sína um að synja um leyfi í samræmi við 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 98/8/EB. Þýskaland taldi að umdeilda varan
uppfylli ekki kröfurnar í 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 98/8/EB að því er varðar umhverfið.

5) Samkvæmt Þýskalandi kom ekki nægilega vel fram í leyfinu að varan var ætluð sem viðarvörn til bráðabirgða og
Bretland lagði ekki viðeigandi mat á vöruna að því er varðar umhverfisáhættu. Niðurstöður matsins, sem Þýskaland
framkvæmdi, sýndu fram á óviðunandi áhættu fyrir umhverfið á 30. degi eftir notkun vörunnar („tímabil 1“) sem
vakti einnig áhyggjur varðandi mögulega notkun á viði sem er meðhöndlaður með umdeildu vörunni við skilyrði í
notkunarflokki 2 og 3.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 311, 31.10.2014, bls. 75. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2015 frá 20. mars 
2015 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður 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 2008/78/EB frá 25. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka 

efninu própíkónasóli við í I. viðauka við hana (Stjtíð. ESB L 198, 26.7.2008, bls. 44).
(4) 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).
(5) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/86/EB frá 5. september 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta 

virka efninu tebúkónasóli við í I. viðauka við hana (Stjtíð. ESB L 239, 6.9.2008, bls. 9).
(6) Aðgengilegt á vefsetrinu http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf
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6) Þýskaland taldi einnig að þar eð hlutfall virku efnanna og óvirku efnanna í vinnulausnum vörunnar er breytilegt
uppfylli varan ekki skilgreiningu á sæfivörum í a-lið 2. gr. tilskipunar 98/8/EB og ætti að hafa hlotið leyfi sem
rammasamsetning eins og skilgreint er í j-lið 2. gr. tilskipunar 98/8/EB.

7) Framkvæmdastjórnin gaf hinum aðildarríkjunum og umsækjandanum færi á að leggja fram skriflegar athugasemdir
við tilkynninguna innan 90 daga í samræmi við 1. mgr. 27. gr. tilskipunar 98/8/EB. Þýskaland, Bretland og
umsækjandinn lögðu fram athugasemdir innan þessa frests. Tilkynningin var einnig rædd 24. september 2013 á fundi
samráðshópsins sem stofnaður var skv. 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.

8) Þar eð samþykkt líkan að viðarvörn til bráðabirgða liggur ekki fyrir er ljóst eftir þessar umræður og athugasemdir,
að teknu tilliti til áhættu fyrir umhverfið, að matið sem Bretland framkvæmdi var í samræmi við bestu leiðbeiningar
sem þá voru tiltækar (7), sem byggja á líkönum fyrir meðhöndlaðan við sem á að setja á markað við skilyrði í
notkunarflokki 2 og 3. Matið var einnig byggt á verstu hugsanlegu forsendum um algjöra losun virku efnanna á
tímabili 1.

9) Af því leiðir einnig að matið, sem Bretland framkvæmdi í samræmi við þessi líkön, samræmist núgildandi
leiðbeiningum (8). Ef áhætta kemur í ljós á tímabili 1 vegna verstu hugsanlegu forsenda má gera ráð fyrir að notkun
á viði, sem er meðhöndlaður við skilyrði í notkunarflokki 2 og 3, sé örugg þegar áhætta fyrir umhverfið við lok
endingartímans telst viðunandi.

10) Framkvæmdastjórnin bendir einnig á að tilvik þar sem óviðunandi áhætta kom í ljós á tímabili 1 séu sem stendur
til umræðu á vettvangi Sambandsins í því skyni að koma á fót samhæfðri nálgun. Með hliðsjón af þessu telur
framkvæmdastjórnin að þar til slík nálgun er samþykkt með formlegum hætti ættu niðurstöður úr matinu, sem
Bretland framkvæmdi á umdeildu vörunni, að teljast gildar þar til vöruleyfið er endurnýjað.

11) Að teknu tilliti til auðkennis vörunnar er ljóst eftir þessar umræður og athugasemdir að umdeilda varan, í því formi sem
hún er afhent notendum í iðnaði, er með tilgreindan, fastan styrk virkra og óvirkra efna. Framkvæmdastjórnin telur
að þó að notendur í iðnaði geti útbúið mismunandi lausnir vörunnar á vinnustaðnum, sem velta á framleiðsluferlinu,
sé ekki hægt að túlka það á þann hátt að leyfishafinn hafi sett á markað flokk mismunandi sæfivara eins og um getur
í j-lið 2. gr. tilskipunar 98/8/EB.

12) Í ljósi þessara röksemda styður framkvæmdastjórnin niðurstöður matsins sem Bretland og önnur aðildarríki, sem
samþykktu vöruna með gagnkvæmri viðurkenningu, framkvæmdu að teknu tilliti til þess að umdeildu vörurnar
uppfylli skilgreininguna í a-lið 2. gr. tilskipunar 98/8/EB og uppfylli kröfurnar í 1. mgr. 5. gr. þeirrar tilskipunar
að því er varðar umhverfið. Framkvæmdastjórnin telur því að beiðni Þýskalands um að synja um leyfið sé ekki
réttlætanleg á þeim forsendum sem voru lagðar fram.

13) Að lokum virðist nauðsynlegt, á grundvelli umræðnanna sem fram fóru, að taka skýrt fram í vöruleyfinu að varan er
til notkunar sem viðarvörn til bráðabirgða og tryggja, sem skilyrði fyrir leyfinu, að notendum í iðnaði séu látnar í té
sértækar leiðbeiningar um notkun vörunnar að teknu tilliti til eiginleika iðnarsvæðisins þar sem nota á vöruna.

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

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

(7) Sjá „OECD Emission Scenario Documents (EDS) for Wood Preservatives: Part 1 — 4 (2003)“ (skjöl Efnahags- og framfarastofnunarinnar varðandi 
losunarsviðsmyndir fyrir viðarvarnarefni: 1.–4. hluti (2003)), aðgengilegt á vefsetrinu http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-
legislation/emission-scenario-documents

(8) Skýrsla frá vinnufundi um útskolun (Arona, Ítalía, 13.–14. júní 2005), aðgengileg á vefsetrinu: http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/
risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Þessi ákvörðun gildir um vörur sem eru auðkenndar með eftirfarandi tilvísunarnúmeri í tilvísunaraðildarríkinu, eins og 
kveðið er á um í sæfivöruskránni:

2010/2509/5687/UK/AA/6745

2. gr.

Beiðni Þýskalands um að synja um leyfið, sem Bretland veitti 7. júní 2012 fyrir vörurnar sem um getur í 1. gr., er hafnað.

3. gr.

Fyrirhugaðri notkun, sem er lýst í leyfinu fyrir vörunni, skal breytt sem hér segir:

„Einungis til notkunar sem viðarvörn til bráðabirgða gegn sveppum sem lita við og yfirborðsmyglu á nýsöguðum/
nýfelldum trjám og óverkuðu timbri. Heimilt er að nota við sem er meðhöndlaður með þessari vöru í notkunarflokki 
2 og 3 (þ.e. timbur sem er ekki í snertingu við jörðina, annað hvort alltaf óvarið fyrir veðrun eða varið gegn veðrun 
en blotnar oft).“.

4. gr.

Eftirfarandi skilyrði fyrir leyfi skal setja á vörurnar sem um getur í 1. gr.:

„Sem skilyrði fyrir leyfinu skal leyfishafinn tryggja að notendum á notkunarstað séu látnar í té nákvæmar leiðbeiningar 
um notkun vörunnar, að teknu tilliti til eiginleika iðnaðarsvæðisins þar sem nota á vöruna.“.

5. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 29. október 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Janez POTOČNIK

framkvæmdastjóri.

____________




