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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING  

(EU) 2015/1751 

av 29. september 2015 

om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon, forelagt av Det forente 

kongerike i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

[meddelt under nummer K(2015) 6516](*) 

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) Selskapet Rentokil Initial 1927 plc («søkeren») innga 8. april 2014 en fullstendig søknad til Tyskland («den berørte 

medlemsstat») om gjensidig anerkjennelse av en godkjenning innvilget av Det forente kongerike («den rapporterende 

medlemsstat») med hensyn til biocidprodukter som brukes i rottegift og inneholder det aktive stoffet bromadiolon i form 

av en voksblokk («det omstridte produkt»). 

2) Den rapporterende medlemsstaten godkjente det omstridte produktet 17. februar 2014 til bruk i og omkring bygninger 

mot mus og rotter og i kloakkanlegg mot rotter. Godkjenningen har siden blitt gjensidig anerkjent i av Estland, Irland, 

Luxembourg, Nederland og Norge. 

3) Den berørte medlemsstaten forela 9. september 2014 i samsvar med artikkel 35 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 tre 

omstridte punkter for samordningsgruppen opprettet i henhold til artikkel 35 i nevnte forordning og anga at det 

omstridte produktet ikke oppfylte vilkårene fastsatt i forordningens artikkel 19. 

4) Den berørte medlemsstaten mener at a) når det gjelder bruken i og omkring bygninger mot rotter, er ikke effektiviteten 

dokumentert ettersom resultatene av to av tre feltforsøk framlagt av søkeren ikke dokumenterer et akseptabelt 

effektivitetsnivå, b) når det gjelder bruken i kloakkanlegg mot rotter, kan ikke metoden benyttet av den rapporterende 

medlemsstaten for å påvise produktets effektivitet godtas som følge av den første innvendingen, c) når det gjelder 

bruken mot mus, oppfyller ikke laboratorieforsøkene og ett av to feltforsøk framlagt av søkeren kriteriene for å 

dokumentere effektiviteten. 

5) Sekretariatet for samordningsgruppen inviterte de andre medlemsstatene og søkeren til å inngi skriftlige merknader til 

saken, og innvendinger ble innsendt av Belgia, Danmark, Det forente kongerike, Frankrike, Nederland, Spania og 

Tyskland. Saken ble også drøftet av medlemsstatenes vedkommende myndigheter for biocidprodukter på møtet i 

samordningsgruppen 11. november 2014. 

6) Ettersom det ikke ble oppnådd enighet i samordningsgruppen, oversendte den rapporterende medlemsstaten  

13. mars 2015, i samsvar med artikkel 36 nr. 1) i forordning (EU) nr. 528/2012, en detaljert erklæring til Kommisjonen 

om de punktene som medlemsstatene ikke hadde klart å komme til enighet om, og årsakene til deres uenighet. En kopi 

av denne erklæringen ble også oversendt de berørte medlemsstatene nevnt i forordningens artikkel 35 nr. 2 og til 

søkeren. 

7) Når det gjelder effektiviteten mot rotter i og omkring bygninger, dokumenterer resultatene av laboratorieforsøkene og 

ett av feltforsøkene framlagt av søkeren et akseptabelt effektivitetsnivå i forhold til de kriteriene som er fastsatt i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 256 av 1.10.2015, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 302/2015 av  

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

Den europeiske unions tidende nr. 64 av 12.10.2017, s. 16. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 
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EU-veiledningen om effektivitetsvurdering av rottegift (heret ter kalt «EU-veiledningen»)(1). Dessuten ble 

tilgjengeligheten av minst ett gyldig feltforsøk i et lignende tidligere tilfelle ansett av samordningsgruppen å være i 

samsvar med EU-veiledningen og akseptabelt til å dokumentere effektiviteten til rottegiften(2). 

8) Når det gjelder effektiviteten mot rotter i kloakkanlegg, brukte den rapporterende medlemsstaten resultatene fra et av 

feltforsøkene som søkeren hadde sendt inn, og som viste et akseptabelt effektivitetsnivå, for å kompensere for usikre 

resultater fra palatibilitetstestene. Den samme tilnærmingen var tidligere brukt av den berørte medlemsstaten ved 

vurdering av et lignende produkt, men der det var positive resultater fra tre feltforsøk. 

9) Når det gjelder bruk mot mus, oppfyller ikke laboratorieunderøkselsene kriteriene fastsatt i EU-veiledningen.  

EU-veiledningen fastsetter imidlertid også at resultater fra feltforsøk kan veie tyngre enn resultatene fra labora-

torieforsøk. I det aktuelle tilfellet dokumenterer ett av resultatene fra feltforsøkene et  akseptabelt effektivitetsnivå i 

forhold til kriteriene fastsatt i EU-veiledningen. 

10) I lys av argumentene som det er vist til i betraktning 7–9, anser Kommisjonen konklusjonene til den rapporterende 

medlemsstaten på de tre omstridte punktene å være gyldige. 

11) Kommisjonen fastslår dessuten at de konklusjonene som den rapporterende medlemsstaten har trukket på grunnlag av 

disse argumentene, og uttalelser fra dens sakkyndige, i henhold forordning (EU) nr. 528/2012 støttes av de medlems-

statene som har godkjent det omstridte produktet gjennom gjensidig anerkjennelse. 

12) 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. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Denne beslutning får anvendelse på produkter med følgende nummer, som fastsatt i registeret over biocidprodukter:  

UK-0005252-0000. 

Artikkel 2 

Produktet oppfyller vilkåret fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) underpunkt i) i forordning (EU) nr. 528/2012, om å være 

tilstrekkelig effektivt til bruk i og omkring bygninger mot mus og rotter og i kloakkanlegg mot rotter. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 29. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  

  

(1) Se Technical Notes for Guidance on Product Evaluation. Appendices to Chapter 7. Product Type 14: Efficacy Evaluation of Roden ticidal 

Biocidal Products, som er tilgjengelig på nettsiden http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/ 

bpd_guid_revised_appendix_chapter_7_pt14_2009_en.pdf  

(2) Se avtalen fra det tiende møtet i samordningsgruppen om effektiviteten til biocidholdige rottegiftprodukter som inneholder kumatetralyl 

mot mus, tilgjengelig på https://circabc.europa.eu/sd/a/0ca55b45-1c74-4c78-b125-de52fd53c08c/ 

Racumin%20Paste_disagreement%20to%20CG_formal_with%20outcome_public.pdf  


