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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 25. juni 2014 

om begrensning av godkjenninger av biocidprodukter som inneholder IPBC, meldt av 

Tyskland i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

[meddelt under nummer K(2014) 4167] 

(2014/402/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 36 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) inneholder en liste over aktive stoffer som er godkjent på

unionsplan til bruk i biocidprodukter. Ved kommisjonsdirektiv 2008/79/EF(3) ble det aktive stoffet IPBC til bruk i

produkter i produkttype 8, Treimpregneringsmidler, som definert i vedlegg V til direktiv 98/8/EF, oppført på listen. I

henhold til artikkel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 er IPBC derfor et godkjent aktivt stoff oppført på listen omhandlet

i artikkel 9 nr. 2 i nevnte forordning.

2) Det forente kongerike har godkjent produkter som inneholder IPBC, til industriell og yrkesmessig påføring på trevirke

ved automatisert neddypping i dyppetanker som inneholder treimpregneringsmiddelet. Godkjenningene er deretter blitt

gjensidig anerkjent av andre medlemsstater.

3) Vedkommende myndighet for biocidprodukter i Tyskland har mottatt søknader om gjensidig anerkjennelse av

godkjenninger i henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 98/8/EF for noen av disse produktene («de omstridte produkter»).

De omstridte produkter er oppført i vedlegget til denne beslutning.

4) Tyskland underrettet Kommisjonen, de andre medlemsstatene og søkerne 4. oktober 2012 og 6. november 2012 om sitt

forslag om å begrense godkjenningene av de omstridte produktene i samsvar med artikkel 4 nr. 4 i direktiv 98/8/EF.

Tyskland foreslo å ikke godkjenne produktene til bruk ved automatisert neddypping, ettersom man anså at produktene

under slike forhold ikke ville oppfylle kravene i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 98/8/EF med hensyn til virkninger på

menneskers helse. Ifølge meldingene har Tyskland identifisert visse problemer knyttet til yrkesbrukere hvis hud

eksponeres for IPBC når produktene benyttes til automatisert neddypping. Disse problemene er særlig relevante for

Tyskland, der en betydelig andel av de anlegg der denne metoden brukes, rapporteres å ha et lavt automatiseringsnivå,

noe som gir høy sannsynlighet for hudkontakt med behandlet trevirke eller forurensede overflater.

5) For hver melding oppfordret Kommisjonen de andre medlemsstatene og søkerne om å framlegge skriftlige kommentarer

innen en frist på 90 dager i samsvar med artikkel 27 nr. 1 i direktiv 98/8/EF. Flere medlemsstater og søkerne framla

kommentarer innen nevnte frist. Meldingene ble også drøftet av Kommisjonen og vedkommende myndigheter for

biocidprodukter i medlemsstatene og, der det var relevant, søkerne på møter i gruppen for produktgodkjenning og

fremming av gjensidig anerkjennelse og samordningsgruppen omhandlet i artikkel 35 i forordning (EU) nr. 528/2012.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 188 av 27.6.2014, s. 85, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 267/2014 av  

12. desember 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 17. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2008/79/EF av 28. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av 

IPBC som et aktivt stoff i vedlegg I (EUT L 200 av 29.7.2008, s. 12). 
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6) Av disse drøftelsene og mottatte kommentarer framgikk det at de eksisterende modeller for vurdering av menneskers 

eksponering i forbindelse med neddyppingsprosesser, bør tilpasses. Tilpassede modeller for eksponeringsvurdering for 

profesjonelle aktører som utfører industriell behandling av trevirke ved helautomatisert neddypping, ble utviklet av 

ekspertgruppen for menneskers eksponering, og gruppens uttalelse ble godkjent på det tekniske møtet om biocider  

16.–20. september 2013(1). De tilpassede modellene viser at profesjonelle aktørers eksponering for IPBC ikke forventes 

å ha uakseptable virkninger for menneskers helse i henhold til artikkel 5 nr. 1 i direktiv 98/8/EF når de omstridte 

produkter brukes i helautomatiserte prosesser. 

7) De omstridte produkter bør derfor godkjennes, forutsatt at det av merkingen framgår at produktene bare må brukes i 

helautomatiserte neddyppingsprosesser. 

8) Forordning (EU) nr. 528/2012 får anvendelse på de omstridte produkter i samsvar med bestemmelsene i artikkel 92 nr. 2 

i nevnte forordning. Ettersom det rettslige grunnlaget for denne beslutning er artikkel 36 nr. 3 i nevnte forordning, bør 

denne beslutning rettes til alle medlemsstater i samsvar med artikkel 36 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Tysklands forslag om ikke å godkjenne biocidproduktene oppført i vedlegget til bruk i automatiserte neddyppingsprosesser 

avslås. 

Artikkel 2 

Godkjenningene av biocidproduktene oppført i vedlegget skal omfatte et krav om at merkingen av produktene inneholder 

følgende: 

«Produktet (sett inn produktets navn) må bare brukes i helautomatiserte neddyppingsprosesser der alle trinnene i 

behandlings- og tørkeprosessen er mekaniserte og så lenge ingen manuell håndtering finner sted, herunder når de behandle-

de produktene fraktes gjennom dyppetanken til avrennings-/tørkeområdet og lageret (dersom de ikke allerede er 

overflatetørre før de flyttes til lageret). Om nødvendig må treproduktene som skal behandles, være godt fastspente (f.eks. 

med spennstropper eller andre festeanordninger) før behandlingen og under neddyppingsprosessen, og de behandlede 

produktene må ikke håndteres manuelt før de er overflatetørre.» 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 25. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

  

(1) Tilgjengelig på: http://echa.europa.eu/documents/10162/19680902/heeg_opinion_18_fully_automated_dipping_en.pdf 
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VEDLEGG 

Biocidproduktene nevnt i artikkel 1 og 2 i denne beslutning omfatter biocidproduktene oppført i tabellen nedenfor, identifisert 

med søknadens referansenummer i registeret over biocidprodukter, og alle produkter som omfattes av en søknad om gjensidig 

anerkjennelse av godkjenningene av disse produkter: 

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  

 


