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BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

COMMISSIE
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 14 april 2009
betreffende de niet-opneming van bepaalde stoffen in bijlage I, IA of IB van Richtlijn 98/8/EG van
het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 2566)
(Voor de EER relevante tekst)

(2009/324/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Binnen de periode van drie maanden na deze publicatie
hebben geen andere personen blijk gegeven van belangstelling om de taak van deelnemer voor bepaalde combinaties van stoffen/productsoorten over te nemen.

(5)

In Beschikking 2007/794/EG (3) is de nieuwe termijn
voor de indiening van een volledig dossier voor deze
combinaties van stoffen/productsoorten vastgesteld op
30 april 2008.

(6)

Voor sommige van deze combinaties van stoffen/productsoorten is echter binnen deze periode geen volledig
dossier ontvangen.

(7)

Krachtens artikel 12, leden 4 en 5, van Verordening (EG)
nr. 1451/2007 mogen deze stoffen derhalve voor de
betrokken productsoorten niet in bijlage I, IA of IB van
Richtlijn 98/8/EG worden opgenomen.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor biociden,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (1), en met name op artikel 16, lid 2, tweede
alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie
van 4 december 2007 betreffende de tweede fase van het
in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt
brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma (2) is een lijst vastgesteld van werkzame stoffen
die met het oog op een mogelijke opneming daarvan in
bijlage I, IA of IB van Richtlijn 98/8/EG dienen te worden
beoordeeld.
Voor een aantal van de op die lijst vermelde combinaties
van stoffen/productsoorten hebben de oorspronkelijke
deelnemers zich uit het beoordelingsprogramma teruggetrokken.
De Commissie heeft dit derhalve overeenkomstig artikel 11, lid 2, artikel 12, lid 1, en artikel 13, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1451/2007 aan de lidstaten meegedeeld. Deze mededeling is ook op 14 juni 2006 langs
elektronische weg gepubliceerd.

(1) PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.
(2) PB L 325 van 11.12.2007, blz. 3.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De in de bijlage bij deze beschikking genoemde stoffen worden
voor de betrokken productsoorten niet in bijlage I, IA of IB van
Richtlijn 98/8/EG opgenomen.
(3) PB L 320 van 6.12.2007, blz. 35.
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Artikel 2
Voor de doeleinden van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 is deze beschikking met
ingang van 1 juni 2009 van toepassing.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 14 april 2009.
Voor de Commissie
Stavros DIMAS

Lid van de Commissie

BIJLAGE
Stoffen die voor bepaalde productsoorten niet in bijlage I, IA of IB van Richtlijn 98/8/EG worden opgenomen
Naam

EC-nummer

CAS-nummer

Productsoort

RLS

Linalool

201-134-4

78-70-6

19

DK

Propoxur

204-043-8

114-26-1

18

BE

Fenitrothion

204-524-2

122-14-5

18

UK

Methylantranilaat

205-132-4

134-20-3

19

FR

Oct-1-een-3-ol

222-226-0

3391-86-4

19

N

5,5-Dimethylperhydropyrimidin-2-on-.alfa.-(4-trifluormethylstyryl)-.alfa.-(4-trifluormethyl)cinnamylideenhydrazon/
Hydramethylnon

405-090-9

67485-29-4

18

IE

