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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 9. února 2012
o nezařazení flufenoxuronu pro typ přípravku 18 do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského
parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh
(oznámeno pod číslem K(2012) 621)
(Text s významem pro EHP)

(2012/77/EU)
v příloze XIII nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (3) charakterizován jako perzistentní,
náchylný k bioakumulaci a toxický, jakož i velmi perzis
tentní a velmi náchylný k bioakumulaci. Není proto
vhodné zahrnout flufenoxuron pro použití v typu
přípravku 18 do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES
ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na
trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené
směrnice,

(6)

Datum, od kterého by již biocidní přípravky typu
přípravku 18 obsahující flufenoxuron neměly být
uváděny na trh, by mělo být přiměřené s ohledem na
výsledek hodnocení rizik, jakož i na datum vstupu
tohoto rozhodnutí v platnost.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince
2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu
uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parla
mentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na
trh (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být
hodnoceny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I,
IA nebo IB směrnice 98/8/ES. Tento seznam zahrnuje
flufenoxuron.
Podle nařízení (ES) č. 1451/2007 byl flufenoxuron (č.
CAS: 101463-69-8; č. ES: 417-680-3) v souladu s čl.
11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocen pro použití
v typu přípravku 18, insekticidy, akaricidy a přípravky
k regulaci jiných členovců, jak je vymezeno v příloze
V uvedené směrnice.
Francie byla jmenována členským státem zpravodajem
a dne 17. března 2009 předložila Komisi zprávu přísluš
ného orgánu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6
nařízení (ES) č. 1451/2007.
Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy
a Komise. V souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES)
č. 1451/2007 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci
Stálého výboru pro biocidní přípravky dne 22. září 2011
zařazeny do hodnotící zprávy.
Hodnocení rizik pro dané oblasti životního prostředí,
které bylo provedeno pomocí realistického přístupu,
prokázalo nepřijatelné účinky pro vodní prostředí. Flufe
noxuron je kromě toho v souladu s kritérii stanovenými
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Flufenoxuron (č. CAS: 101463-69-8; č. ES: 417-680-3) se neza
řadí do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES pro typ
přípravku 18.
Článek 2
Pro účely čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1451/2007 se biocidní
přípravky typu přípravku 18 obsahující flufenoxuron nesmějí
nadále uvádět na trh s účinkem od 1. srpna 2012.
Článek 3
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 9. února 2012.
Za Komisi
Janez POTOČNIK

člen Komise

(3) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

