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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 14. února 2013
o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady
98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh
(oznámeno pod číslem C(2013) 670)
(Text s významem pro EHP)

(2013/85/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,

(5)

Podle čl. 12 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 1451/2007 by
proto dotčené látky a typy přípravků neměly být
zařazeny do příloh I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES.

(6)

V zájmu právní jistoty je vhodné uvést datum, po němž
by biocidní přípravky typů přípravků uvedených v příloze
tohoto rozhodnutí, které obsahují účinné látky uvedené
ve zmíněné příloze, neměly být nadále uváděny na trh.

(7)

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

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,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení 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) stanoví seznam účinných látek, které mají být
hodnoceny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I,
IA nebo IB směrnice 98/8/ES.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Látky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí se nezařadí do
příloh I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES pro dotčené typy
přípravků.
Článek 2

(2)

(3)

(4)

Pro řadu kombinací látek / typů přípravků zařazených na
uvedený seznam buď všichni účastníci ukončili svou
účast v programu přezkoumání, nebo členský stát určený
jako zpravodaj pro zhodnocení neobdržel úplnou
dokumentaci ve lhůtě stanovené v článku 9 a v čl. 12
odst. 3 nařízení (ES) č. 1451/2007.

Pro účely čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1451/2007 se biocidní
přípravky typů přípravků uvedených v příloze tohoto rozhod
nutí, které obsahují účinné látky uvedené ve zmíněné příloze,
nesmějí nadále uvádět na trh s účinkem od 1. února 2014.

Komise o tom proto uvědomila členské státy podle čl. 11
odst. 2, čl. 12 odst. 1 a čl. 13 odst. 5 nařízení (ES)
č. 1451/2007. Uvedená informace byla rovněž zveřej
něna elektronicky.

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Do tří měsíců po tomto zveřejnění projevila řada společ
ností zájem o převzetí role účastníka pro některé dotčené
látky a typy přípravků. Tyto společnosti však následně
nepředložily úplnou dokumentaci.

(1) Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.
(2) Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3.

Článek 3

V Bruselu dne 14. února 2013.
Za Komisi
Janez POTOČNIK

člen Komise
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PŘÍLOHA
Látky a typy přípravků, které se nezařadí do příloh I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES

Číslo ES

Číslo CAS

Typ přípravku

Členský stát
zpravodaj

glutaral

203-856-5

111-30-8

5

FI

4-(2-nitrobutyl)morfolin

218-748-3

2224-44-4

6

UK

4-(2-nitrobutyl)morfolin

218-748-3

2224-44-4

13

UK

N,N’-dioktyl-1,1-dekandiylbis(1,4-dihy
dropyridin-4-amin)-dihydrochlorid

274-861-8

70775-75-6

1

HU

salicylová kyselina

200-712-3

69-72-7

1

NL

Název

