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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1331 

av 5. august 2019 

om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder peppermynteolje og sitronellal, forelagt av Det 

forente kongerike i samsvar med artikkel 36 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

[meddelt under nummer K(2019) 5691](*) 

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 Bird Free Ltd («søkeren») innga 24. november 2017 en søknad til vedkommende myndighet i Det forente 

kongerike om godkjenning av biocidproduktet «Bird Free» i henhold til den forenklede framgangsmåten for 

godkjenning. Produktet ble godkjent i Det forente kongerike 5. juni 2018. «Bird Free» er et avskrekkingsmiddel mot 

fugler av produkttype 19, og de to aktive stoffene det inneholder, peppermynteolje og sitronellal, er oppført i vedlegg I 

til forordning (EU) nr. 528/2012 uten begrensninger. 

2) «Bird Free» er en gel som kan brukes til å avskrekke viltlevende duer fra å vagle seg på bygninger og andre 

konstruksjoner. I samsvar med artikkel 27 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 underrettet godkjenningsinnehaveren  

12. juni 2018 medlemsstatene på hvis territorium produktet var ment å bringes i omsetning. 

3) I henhold til artikkel 27 nr. 2 første ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 forela Frankrike og Tyskland 12. juli 2018 

innvendinger for samordningsgruppen, og hevdet at det omstridte biocidproduktet ikke oppfyller kravene fastsatt i 

artikkel 25 i nevnte forordning. 

4) I sin innvending mener Frankrike at «Bird Free» synes å avskrekke fugler visuelt ved at det sender ut UV-lys, og at 

denne virkningen burde ha vært angitt i søknaden. Frankrike mener også at det er behov for ytterligere en negativ 

kontroll, det vil si testing av en produktutforming uten de aktive stoffene, for å sikre at det faktisk er de aktive stoffene 

som forårsaker biocidvirkningen. Frankrike stiller spørsmål ved de aktive stoffenes virkning i «Bird Free» ettersom de 

forekommer i så små mengder i produktet, og ettersom konsentrasjonen av sitronellal avtar når produktet lagres. 

Frankrike mener derfor at det bør utføres nye tester for å påvise at virkningen av «Bird Free» skyldes en avskrekkende 

lukt som følge av de aktive stoffene. 

5) I sin innvending mener Tyskland at dataene om virkning som søkeren har framlagt, ikke kan godtas, ettersom 

biocidproduktet uten de aktive stoffene ikke ble brukt i kontrollgruppene. Tyskland mener at det uten en slik kontroll 

ikke kan bekreftes at de aktive stoffene har en avskrekkende virkning på duer. Tyskland mener også at det er uklart 

hvilken virkemåte som forårsaker den avskrekkende virkningen. 

6) Sekretariatet for samordningsgruppen oppfordret medlemsstatene og søkeren til å framlegge skriftlige merknader til 

innvendingene. Innvendingene ble også drøftet på samordningsgruppens møte 25. september 2018 og på en 

telefonkonferanse 12. oktober 2018. 

7) Ettersom det ikke ble oppnådd enighet i samordningsgruppen, videresendte Det forente kongerike 31. oktober 2018 de 

uløste innvendingene til Kommisjonen i henhold til artikkel 36 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det forente 

kongerike 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.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 207 av 7.8.2019, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 295/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 38. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 
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8) Kommisjonen anmodet 27. november 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. 

9) Byrået vedtok sin uttalelse(2) 1. mars 2019 etter å ha gitt søkeren anledning til å framlegge skriftlige merknader i 

henhold til artikkel 38 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

10) I henhold til Byrået er biocidproduktet «Bird Free» tilstrekkelig effektivt og oppfyller derfor vilkåret for godkjenning i 

samsvar med den forenklede framgangsmåten for godkjenning fastsatt i artikkel 25 bokstav d) i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

11) I lys av Byråets uttalelse anses det omstridte biocidproduktet som tilstrekkelig effektivt, slik artikkel 25 bokstav d) i 

forordning (EU) nr. 528/2012 krever. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Biocidproduktet «Bird Free», med nummer BC-RG035397-31 i registeret over biocidprodukter, oppfyller vilkåret fastsatt i 

artikkel 25 bokstav d) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 5. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  

  

(2) Uttalelse fra ECHA av 1. mars 2019 om en anmodning i henhold til artikkel 36 nr. 2 og artikkel 38 i forordning (EU) nr. 528/2012 om 

«Questions on unresolved objection during the notification in accordance with Article 27(1) of the Biocidal Products Regulation of a 

product type 19 biocidal product «Bird Free» containing peppermint oil and citronellal used to deter feral pigeons» 

(ECHA/BPC/224/2019). 


