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ΟΔΗΓΙΑ 2012/40/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Νοεμβρίου 2012
σχετικά με τη διόρθωση του παραρτήματος I της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση
βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το
παράρτημα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς
την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2013. Ανακοι
νώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Η οδηγία 2009/91/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου
2009, περί τροποποίησης της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την
καταχώριση του τετραβορικού νατρίου ως δραστικής ουσίας
στο παράρτημα I (2) ορίζει το τετραβορικό νάτριο με τρεις
αριθμούς CAS που αντιστοιχούν σε τρεις διαφορετικές μορ
φές της ουσίας. Οι αριθμοί CAS βασίζονται σε έκθεση που
υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες στην Επιτροπή, στις 7 Ιουλίου
2006, και η οποία εγκρίθηκε από τη μόνιμη επιτροπή για
τα βιοκτόνα προϊόντα στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέ
χουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την ανα
φορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της
αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Οι Κάτω Χώρες πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι η αρχική
έκθεση περιείχε εσφαλμένο αριθμό CAS για την πενταένυδρη
μορφή και υπέβαλαν στην Επιτροπή αναθεωρημένη έκθεση,
σύμφωνα με την οποία ο ορθός αριθμός CAS της συγκε
κριμένης μορφής είναι 12179-04-3. Η αναθεωρημένη
έκθεση εγκρίθηκε από τη μόνιμη επιτροπή για τα βιοκτόνα
προϊόντα στις 25 Μαΐου 2012.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως το παράρ
τημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιο
κτόνα προϊόντα,

(1)

(2)

(1) ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 201 της 1.8.2009, σ. 39.

2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3

Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ, η τρίτη στήλη της εγγραφής αριθ. 24 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
Ονομασία IUPAC
Αριθμοί αναγνώρισης

«τετραβορικό νάτριο
Αριθ. ΕΚ: 215-540-4
Αριθ. CAS (άνυδρο): 1330-43-4
Αριθ. CAS (πενταένυδρο): 12179-04-3
Αριθ. CAS (δεκαένυδρο): 1303-96-4»
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