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DYREKTYWA KOMISJI 2012/40/UE
z dnia 26 listopada 2012 r.
zawierająca sprostowanie do załącznika I do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do
obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16
ust. 2 akapit drugi,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Dyrektywa Komisji 2009/91/WE z dnia 31 lipca 2009 r.
zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady w celu włączenia tetraboranu disodu jako
substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (2)
określa tetraboran disodu trzema numerami CAS dla
trzech różnych postaci tej substancji. Numery CAS opie
rają się na sprawozdaniu przedłożonym Komisji przez
Niderlandy w dniu 7 lipca 2006 r. i zatwierdzonym
przez Stały Komitet ds. Produktów Biobójczych w dniu
20 lutego 2009 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Załącznik I do dyrektywy 98/8/WE zostaje zmieniony zgodnie
z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.
Artykuł 2
1.
Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko
nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 marca 2013 r.
Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst
tych przepisów.
Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie.
2.
Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta
wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie
objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł 3

(2)

(3)

Niderlandy poinformowała Komisję, że numer CAS dla
postaci pięciowodnej w pierwotnym sprawozdaniu był
nieprawidłowy, oraz przedłożyła Komisji zmienione spra
wozdanie, zgodnie z którym prawidłowy numer CAS dla
tej postaci to 12179-04-3. Zmienione sprawozdanie
zostało zatwierdzone przez Stały Komitet ds. Produktów
Biobójczych w dniu 25 maja 2012 r.
Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do dyrek
tywy 98/8/WE.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2012 r.
W imieniu Komisji

(4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.
(2) Dz.U. L 201 z 1.8.2009, s. 39.
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ZAŁĄCZNIK
W załączniku I do dyrektywy 98/8/WE trzecia kolumna pozycji nr 24 otrzymuje brzmienie:
Nazwa IUPAC
numery identyfikacyjne

„Tetraboran disodu
Nr WE: 215-540-4
Nr CAS (bezwodny): 1330-43-4
Nr CAS (pięciowodny): 12179-04-3
Nr CAS (dziesięciowodny): 1303-96-4”
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