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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 29. oktober 2014 

om avvisning av avslaget på godkjenningen av et biocidprodukt meldt av Tyskland i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

[meddelt under nummer K(2014) 7915] 

(2014/758/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 listen over aktive stoffer som er godkjent på 

unionsplan til bruk i biocidprodukter. Ved kommisjonsdirektiv 2008/78/EF(3), 2008/79/EF(4) og 2008/86/EF(5) ble de 

aktive stoffene propikonazol, IPBC og tebukonazol 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 

nevnte stoffer derfor godkjente aktive stoffer oppført på listen omhandlet i artikkel 9 nr. 2 i nevnte forordning. 

2) I samsvar med artikkel 8 i direktiv 98/8/EF inngav selskapet Arch Timber Protection Ltd 2. april 2010 en søknad til Det 

forente kongerike om godkjenning av et treimpregneringsmiddel (biocidprodukt) som inneholder propikonazol, IPBC 

og tebukonazol («det omstridte produkt»). Det forente kongerike godkjente det omstridte produkt 7. juni 2012 

utelukkende til industriell bruk og midlertidig beskyttelse av nysaget / nylig felt tre og ferskt tømmer, og det ble også 

angitt at tre behandlet med nevnte produkt kan brukes for bruksklasse 2 og 3 som beskrevet i de tekniske retningslinjene 

for produktvurdering («Technical Notes for Guidance on Product Evaluation»)(6). Produktet består av to pakninger der 

innholdet skal blandes og fortynnes på industrianlegg og, avhengig av lokale forhold, påføres ved neddypping eller 

sprøyting i lukkede områder. Ti medlemsstater har deretter godkjent det omstridte produkt ved gjensidig anerkjennelse. 

3) Arch Timber Protection Ltd («søkeren») inngav 16. juli 2012 en fullstendig søknad til Tyskland om gjensidig 

anerkjennelse av Det forente kongerikes godkjenning av det omstridte produkt. 

4) Tyskland underrettet Kommisjonen, de andre medlemsstatene og søkeren 19. august 2013 om sitt forslag om å avslå 

godkjenningen i samsvar med artikkel 4 nr. 4 i direktiv 98/8/EF. Ifølge Tyskland oppfylte det omstridte produkt ikke 

kravene i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 98/8/EF med hensyn til miljøet. 

5) Ifølge Tyskland framgikk det ikke i tilstrekkelig grad av godkjenningen at produktet var beregnet på midlertidig 

beskyttelse av tre, samt at produktet ikke var blitt tilstrekkelig vurdert av Det forente kongerike med hensyn til 

miljørisikoer. I Tysklands vurdering ble det fastslått at miljørisikoen på dag 30 etter påføring av produktet («tidspunkt 

1») er uakseptabel, noe som også gir grunn til bekymring om den potensielle bruken av tre som er behandlet med det 

omstridte produkt på vilkårene som gjelder for bruksklasse 2 og 3.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 31.10.2014, s. 75, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 37. 

(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 2008/78/EF av 25. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av 

propikonazol som et aktivt stoff i vedlegg I (EUT L 198 av 26.7.2008, s. 44). 

(4) 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). 

(5) Kommisjonsdirektiv 2008/86/EF av 5. september 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring 

av tebukonazol som et aktivt stoff i vedlegg I (EUT L 239 av 6.9.2008, s. 9). 

(6) Tilgjengelig på nettstedet http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf 

2019/EØS/65/41 
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6) Tyskland mente også at ettersom forholdet mellom aktive og ikke-aktive stoffer i produktets bruksløsninger varierer, er 

produktet ikke i samsvar med definisjonen av biocidprodukter i artikkel 2 bokstav a) i direktiv 98/8/EF, og at det burde 

ha vært godkjent som en rammesammensetning som definert i artikkel 2 bokstav j) i direktiv 98/8/EF. 

7) Kommisjonen oppfordret andre medlemsstater og søkeren om å framsette skriftlige kommentarer til meldingen innen en 

frist på 90 dager i samsvar med artikkel 27 nr. 1 i direktiv 98/8/EF. Tyskland, Det forente kongerike og søkeren 

framsatte kommentarer innen nevnte frist. Meldingen ble også drøftet 24. september 2013 på møter i samordnings-

gruppen nedsatt ved artikkel 35 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

8) Når det gjelder miljørisikoene, framgår det av nevnte drøftinger og kommentarer at Det forente kongerikes vurdering, i 

mangel av en godkjent modell for midlertidig beskyttelse av tre, fulgte de beste retningslinjene som var tilgjengelig på 

tidspunktet for vurderingen(1), som er basert på modeller for behandlet tre som skal bringes i omsetning på vilkårene 

som gjelder for bruksklasse 2 og 3. Vurderingen tok også utgangspunkt i en antakelse basert på det verst tenkelige 

tilfellet, det vil si en fullstendig avgivelse av de aktive stoffene på tidspunkt 1. 

9) Det framgår også av Det forente kongerikes vurdering at bruk av nevnte modeller er i samsvar med gjeldende 

retningslinjer(2). Dersom det påvises en risiko på tidspunkt 1 som følge av en antakelse basert på det verst tenkelige 

tilfellet, kan det antas at det er trygt å bruke tre som er behandlet på vilkårene som gjelder for bruksklasse 2 og 3, 

dersom miljørisikoen på slutten av levetiden anses som akseptabel. 

10) Kommisjonen understreker også at det pågår drøftinger på unionsplan for å fastsette en harmonisert strategi for tilfeller 

der det påvises en uakseptabel risiko på tidspunkt 1. På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at før en slik strategi er 

formelt vedtatt, bør konklusjonene fra Det forente kongerikes vurdering av det omstridte produkt anses som gyldige 

fram til produktgodkjenningen fornyes. 

11) Når det gjelder produktets identitet, framgår det av nevnte drøftinger og kommentarer at det omstridte produkt, i den 

form det leveres til industrielle brukere, har bestemte faste konsentrasjoner av de aktive og ikke-aktive stoffene. 

Kommisjonen mener at det faktum at industrielle brukere kan klargjøre forskjellige prosessavhengige løsninger av 

produktet på arbeidsstedet, ikke kan tolkes som at godkjenningsinnehaveren bringer en gruppe forskjellige 

biocidprodukter i omsetning, som omhandlet i artikkel 2 bokstav j) i direktiv 98/8/EF. 

12) I lys av disse argumenter støtter Kommisjonen konklusjonene i vurderingen utført av Det forente kongerike og de andre 

medlemsstatene som har godkjent produktene ved gjensidig anerkjennelse, og er av den oppfatning at det omstridte 

produkt er i samsvar med definisjonen i artikkel 2 bokstav a) i direktiv 98/8/EF og oppfyller kravene fastsatt i artikkel 5 

nr. 1 i nevnte direktiv med hensyn til miljøet. Ut fra begrunnelsene som er gitt, anser Kommisjonen derfor at Tysklands 

anmodning om å avslå godkjenningen ikke er berettiget. 

13) På bakgrunn av nevnte drøftinger må det i produktgodkjenningen uttrykkelig angis at produktet skal brukes til 

midlertidig beskyttelse av tre, og sikres, som et vilkår for godkjenningen, at industrielle brukere har tilgang til spesifikke 

instruksjoner for bruk av produktet, idet det tas hensyn til særtrekkene ved industrianleggene der produktet skal brukes. 

14) Forordning (EU) nr. 528/2012 får anvendelse på det omstridte produkt 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 nevnte forordning. 

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

  

(1) Se «OECD Emission Scenario Documents (EDS) for Wood Preservatives: Part 1 — 4 (2003)», som er tilgjengelig på nettstedet 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents 

(2) Rapport fra arbeidsgruppe om utvasking (Arona, Italia, 13.–14. juni 2005), som er tilgjengelig på nettstedet 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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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Denne beslutning får anvendelse på produkter med følgende søknadsreferansenummer i den rapporterende medlemsstat, som 

fastsatt i registeret over biocidprodukter: 

2010/2509/5687/UK/AA/6745 

Artikkel 2 

Tysklands forslag om å avslå godkjenningen gitt av Det forente kongerike 7. juni 2012 for produktene omhandlet i artikkel 1 

avvises. 

Artikkel 3 

Den tilsiktede bruken som er beskrevet i produktgodkjenningen, skal lyde: 

«Bare til bruk som midlertidig beskyttelse av nysaget / nylig felt tre og ferskt tømmer mot overflatesopp og -mugg som 

misfarger treet. Tre som behandles med dette produktet, kan brukes i bruksklasse 2 og 3 (dvs. tømmer som ikke er i 

kontakt med bakken, og som enten er kontinuerlig utsatt for vær og vind, eller beskyttet mot vær og vind, men ofte utsatt 

for fukt).» 

Artikkel 4 

Produktene nevnt i artikkel 1 er underlagt følgende vilkår for godkjenning: 

«Som et vilkår for godkjenningen må godkjenningsinnehaveren sikre at brukerne på stedet der produktet skal påføres, har 

tilgang til utførlige instruksjoner for bruk av produktet, idet det tas hensyn til særtrekkene ved industrianleggene der 

produktet skal brukes.» 

Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 29. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

Janez POTOČNIK 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  


