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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/641 

av 17. april 2019 

om vilkårene for godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin, forelagt av 

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

[meddelt under nummer C(2019) 2837](*) 

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 CSI-Europe («søkeren») innga 20. august 2015 en søknad til vedkommende myndigheter i en rekke 

medlemsstater, herunder Tyskland («de berørte medlemsstatene») om parallell gjensidig anerkjennelse av en 

biocidproduktfamilie som består av lokkestoffbaserte insektmidler mot maur som inneholder det aktive stoffet 1R-

transfenotrin («den omstridte produktfamilien»). Irland fungerte som medlemsstat med ansvar for vurdering av 

søknaden nevnt i artikkel 34 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 («den rapporterende medlemsstaten»). 

2) I henhold til artikkel 35 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 forela Tyskland innvendinger for samordningsgruppen  

30. juni 2017, og for søkeren, og oppga at den omstridte produktfamilien ikke oppfyller vilkårene fastsatt i 

forordningens artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i). 

3) Tyskland mener at dataene om virkning som søkeren har framlagt, og som den rapporterende medlemsstaten har 

evaluert, ikke er akseptable. Tyskland setter spørsmålstegn ved om lokkestoffproduktenes smaksverdi ble tilstrekkelig 

påvist i laboratorieforsøkene. Tyskland setter dessuten spørsmålstegn ved gyldigheten av feltundersøkelsen, ettersom 

den ikke ble utført om våren, samt gyldigheten av den statistiske analysen som søkeren har utført. Videre er Tyskland 

uenig i de vurderingene som den rapporterende medlemsstaten har gjort på grunnlag av ekspertuttalelser, som nevnt i  

nr. 12 i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012. 

4) Sekretariatet for samordningsgruppen oppfordret den berørte medlemsstaten og søkeren til å framlegge skriftlige 

merknader til innvendingene. Belgia, Tyskland, Luxembourg, Nederland, Det forente kongerike og søkeren framla 

merknader. Innvendingene ble også drøftet på samordningsgruppens møte 26. september 2017. 

5) Ettersom det ikke ble oppnådd enighet i samordningsgruppen, videresendte den rapporterende medlemsstaten de uløste 

innvendingene til Kommisjonen i henhold til artikkel 36 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 16. januar 2018. Den 

rapporterende medlemsstaten ga dermed Kommisjonen en detaljert redegjørelse for de punktene som medlemsstatene 

ikke hadde klart å komme til enighet om, og årsakene til uenigheten. En kopi av denne redegjørelsen ble sendt til de 

berørte medlemsstatene og til søkeren. 

6) Kommisjonen anmodet 16. februar 2018 om en uttalelse fra Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») i henhold til 

artikkel 36 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 om en rekke spørsmål angående de uløste innvendingene. 

7) Byrået vedtok sin uttalelse(2) 18. oktober 2018. 

8) Ifølge Byrået er smaksverdien til lokkestoffproduktene som omfattes av den omstridte produktfamilien, tilstrekkelig 

påvist for den påståtte bruken.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 24.4.2019, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 227/2019 av  

27. september 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

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

(2) Uttalelse fra ECHA av 18. oktober 2018 om en anmodning i henhold til artikkel 38 i forordning (EU) nr. 528/2012: «Questions on 

unresolved objections during mutual recognition of a PT 18 biocidal product family containing 1R-trans phenothrin for use against ants» 

(ECHA/BPC/216/2018). 
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9) Byrået bemerker dessuten i sin uttalelse at feltundersøkelsen er gyldig, ettersom den påviser en større reduksjon i 

maurpopulasjonen i behandlede bol sammenlignet med kontrollbolene. Videre anser Byrået at den statistiske analysen 

av resultatene av feltundersøkelsen som søkeren har utført, er akseptabel. Idet det tas hensyn til de omforente EU-

retningslinjene(3) som gjaldt på det tidspunktet søknaden ble inngitt, er Byråets konklusjon at virkningen av den 

omstridte produktfamilien for den påståtte bruken er tilstrekkelig påvist ved feltdataene som søkeren har framlagt. 

10) I lys av Byråets uttalelse er den omstridte produktfamilien tilstrekkelig effektiv, slik artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i) i 

forordning (EU) nr. 528/2012 krever. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Denne beslutning gjelder biocidproduktfamilien med nummer BC-LR019221-36 i registeret over biocidprodukter. 

Artikkel 2 

Biocidproduktfamilien nevnt i artikkel 1 oppfyller vilkåret fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i) i forordning (EU) nr. 

528/2012. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 17. april 2019. 

 For Kommisjonen 

Jyrki KATAINEN 

Visepresident 

 __________  

  

(3) Technical Notes for Guidance on product evaluation (2012) — Efficacy tests for product type 18 —insecticides, acaricides and products to 

control other arthropods and product type 19 — repellents and attractants (only concerning arthropods). 

https://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg_efficacy_pt18-19_final_en.pdf/9c72241e-0eea-4f23-8e5f-

f52d00a83382 


