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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) Fyrirtækið Rentokil Initial 1927 plc („umsækjandinn“) lagði 8. apríl 2014 fullgerða umsókn fyrir Þýskaland 
(„hlutaðeigandi aðildarríkið“) um gagnkvæma viðurkenningu á leyfunum sem Bretland („tilvísunaraðildarríkið“) 
veitti að því er varðar sæfivöru sem er nagdýraeitur og inniheldur virka efnið brómadíólón í samsetningu sem 
vaxkubbar („umdeilda varan“).

2) Tilvísunaraðildarríkið gaf leyfi fyrir umdeildu vörunni 17. febrúar 2014 til notkunar í byggingum og umhverfis 
þær til varnar gegn músum og rottum og í fráveitum til varnar gegn rottum. Leyfið hefur síðan hlotið gagnkvæma 
viðurkenningu Eistlands, Írlands, Lúxemborgar, Hollands og Noregs.

3) Í samræmi við 2. mgr. 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 vísaði hlutaðeigandi aðildarríki þremur ágreiningsatriðum 
til samræmingarhópsins, sem komið var á skv. 35. gr. þeirrar reglugerðar 9. september 2014, sem benda til þess að 
umdeilda varan uppfylli ekki skilyrðin sem mælt er fyrir um í 19. gr. þeirrar reglugerðar.

4) Hlutaðeigandi aðildarríki telur að a) ekki hafi verið sýnt fram á verkun að því er varðar notkun í byggingum og umhverfis 
þær til varnar gegn rottum þar sem niðurstöður tveggja prófana af þremur á vettvangi, sem umsækjandinn lagði fram, 
hafi ekki sýnt fram á ásættanlega verkun, b) aðferðin sem tilvísunaraðildarríkið notaði til að staðfesta verkun vörunnar 
að því er varðar notkun í fráveitum til varnar gegn rottum sé ekki ásættanleg vegna fyrsta ágreiningsatriðisins, c) 
rannsóknaröðin sem fór fram á rannsóknarstofu og önnur tveggja prófana á vettvangi, sem umsækjandinn lagði fram, 
að því er varðar notkun til varnar gegn músum hafi ekki uppfyllt viðmiðanir um að sýna fram á verkun.

5) Skrifstofa samræmingarhópsins bauð öðrum aðildarríkjum og umsækjandanum að leggja fram skriflegar athugasemdir 
við vísunina og Belgía, Danmörk, Frakkland, Þýskaland, Holland, Spánn og Bretland lögðu fram athugasemdir. Lögbær 
yfirvöld aðildarríkjanna sem bera ábyrgð á sæfivörum ræddu vísunina einnig sín á milli á fundi samræmingarhópsins 
11. nóvember 2014.

6) Þar sem ekki náðist samkomulag innan samræmingarhópsins vísaði tilvísunaraðildarríkið ítarlegri yfirlýsingu til 
framkvæmdastjórnarinnar 13. mars 2015, í samræmi við 1. mgr. 36. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012, um atriðin 
sem aðildarríki náðu ekki samkomulagi um og ástæðurnar fyrir ósamkomulagi þeirra. Afrit af þessari yfirlýsingu var 
einnig send hlutaðeigandi aðildarríkjum, sem um getur í 2. mgr. 36. gr. þeirrar reglugerðar, og umsækjandanum.

7) Niðurstöður prófana á rannsóknarstofu og einnar prófunarinnar á vettvangi varðandi verkun til varnar gegn rottum í 
byggingum og umhverfis þær, sem umsækjandi lagði fram, sýna fram á ásættanlega verkun miðað við viðmiðanirnar 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 256, 1.10.2015, bls. 15. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 302/2015 frá 11. desember 
2015 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.

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) 2015/1751

frá 29. september 2015

um skilmála og skilyrði leyfis fyrir sæfivöru, sem inniheldur brómadíólón, sem Bretland lagði fram 
í samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012

(tilkynnt með númeri C(2015) 6516) (*)

2016/EES/18/11



Nr. 18/104 31.3.2016EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

sem eru fastsettar í leiðbeiningum ESB um mat á verkun nagdýraeiturs (hér á eftir „ESB-leiðbeiningar“) (2). Í fyrra 
og svipuðu tilviki taldi samræmingarhópurinn auk þess að ef a.m.k. ein gild prófun á vettvangi væri tiltæk teldist það 
í samræmi við ESB-leiðbeiningarnar og ásættanlegt til að sýna fram á verkun nagdýraeiturs (3).

8) Að því er varðar verkun gegn rottum í fráveitum notaði tilvísunaraðildarríkið niðurstöður úr einni af prófununum 
á vettvangi, sem umsækjandinn lagði fram og sýna fram á ásættanlega verkun, til að bæta upp fyrir ófullnægjandi 
niðurstöður úr rannsóknunum á bragðgæðum. Hlutaðeigandi aðildarríki hefur áður notað sömu aðferð meðan á mati 
á svipaðri vöru stendur en með jákvæðum niðurstöðum úr þremur prófunum á vettvangi.

9) Rannsóknirnar á rannsóknarstofu uppfylla ekki viðmiðanirnar sem eru fastsettar í ESB-leiðbeiningunum að því er 
varðar notkun gegn músum. Í ESB-leiðbeiningunum er þó einnig fastsett að niðurstöður úr prófunum á vettvangi 
geti vegið þyngra en niðurstöður úr prófunum á rannsóknarstofu. Í umræddu tilviki sýna niðurstöðurnar úr einni 
af prófununum á vettvangi fram á ásættanlega verkun miðað við viðmiðanirnar sem eru fastsettar í tiltæku ESB-
leiðbeiningunum.

10) Í ljósi þáttanna sem um getur í 7. til 9. forsendu telur framkvæmdastjórnin niðurstöðurnar sem tilvísunaraðildarríkið 
kemst að í ágreiningsatriðunum þremur vera gildar.

11) Framkvæmdastjórnin bendir einnig á að niðurstöðurnar sem tilvísunaraðildarríkið komst að á grundvelli þessara 
þátta og álits sérfræðinga þess, eins og kveðið er á um í 12. lið VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 528/2012, fengu 
stuðning þeirra aðildarríkja sem höfðu heimilað umdeildu vöruna með gagnkvæmri viðurkenningu.

12) 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.

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Þessi ákvörðun gildir um vörur sem eru auðkenndar með eignarnúmerinu (e. asset number) UK-0005252-0000, eins og 
kveðið er á um í sæfivöruskránni.

2. gr.

Varan uppfyllir skilyrðið sem mælt er fyrir um í i. lið b-liðar 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 um að vera 
nægilega virk til notkunar í byggingum og umhverfis þær til varnar gegn músum og rottum og í fráveitum til varnar gegn 
rottum.

3. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 29. september 2015.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Vytenis ANDRIUKAITIS

 framkvæmdastjóri.

_____________

(2) Sjá tæknilegar leiðbeiningar um mat á vöru (e. Technical Notes for Guidance on Product Evaluation). Viðbætar við 7. kafla. Vöruflokkur 14: „Efficacy 
Evaluation of Rodenticidal Biocidal Products“, aðgengilegt á vefsíðunni http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_revised_appen-
dix_chapter_7_pt14_2009_en.pdf

(3) Sjá samkomulagið sem náðist á 10. fundi samræmingarhópsins varðandi verkun sæfivöru sem er nagdýraeitur vegna músa og inniheldur kúmate-
tralýl, aðgengilegt á https://circabc.europa.eu/sd/a/0ca55b45-1c74-4c78-b125-de52fd53c08c/Racumin%20Paste_disagreement%20to%20CG_formal_
with%20outcome_public.pdf




