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KOMISSION DIREKTIIVI 2006/140/EY,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2006,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta sulfuryylifluoridin
lisäämiseksi liitteen I tehoaineeksi
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

Sulfuryylifluoridin tarkastelussa ei tullut esiin avoimia kysymyksiä tai huolenaiheita, jotka olisivat edellyttäneet terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevän tiedekomitean käsittelyä.

(6)

Useista tutkimuksista käy ilmi, että puunsuoja-aineina
käytettyjen ja sulfuryylifluoridia sisältävien biosidituotteiden voidaan odottaa täyttävän direktiivin 98/8/EY 5 artiklan vaatimukset, erityisesti niiden käyttötarkoituksien
osalta, joita on tarkasteltu ja käsitelty yksityiskohtaisesti
arviointikertomuksessa. Tämän vuoksi on aiheellista sisällyttää sulfuryylifluoridi liitteeseen I, jotta voidan varmistaa se, että kaikissa jäsenvaltioissa luvat puunsuoja-aineina käytettyjen ja sulfuryylifluoridia sisältävien biosidituotteiden käytölle voidaan myöntää ja peruuttaa tai niitä
voidaan muuttaa direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(7)

On tärkeää, että tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan
samaan aikaan kaikissa jäsenvaltioissa, jotta varmistetaan
sulfuryylifluoridia tehoaineena sisältävien biosidituotteiden yhdenvertainen kohtelu markkinoilla sekä edistetään
biosidituotteiden markkinoiden moitteetonta toimintaa
yleisesti.

(8)

Arviointikertomuksen tulosten perusteella on aiheellista
edellyttää, että direktiivin 98/8/EY 10 artiklan 2 kohdan
i alakohdan e alakohdan mukaisesti tällaisia tuotteita saavat käyttää vain koulutetut ammattikäyttäjät ja että direktiivin 98/8/EY 10 artiklan 2 kohdan i alakohdan f alakohdan mukaisesti riskinvähentämistoimenpiteet laaditaan niin, että varmistetaan käyttäjien ja sivullisten turvallisuus.

(9)

Lisäksi on direktiivin 98/8/EY 10 artiklan 2 kohdan i
alakohdan f alakohdan mukaisesti asianmukaista edellyttää jatkuvaa seurantaa sekä lisätietojen toimittamista tietyistä arviointikertomuksessa yksilöidyistä erityiskysymyksistä

(10)

Olisi sallittava kohtuullinen siirtymäaika ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua uusiin vaatimuksiin ja varmistaa, että asiakirjat valmistelleet hakijat voivat
hyötyä täysimääräisesti kymmenen vuoden tietosuojakaudesta, joka direktiivin 98/8/EY 12 artiklan 1 kohdan c
alakohdan ii alakohdan mukaisesti alkaa siitä päivästä,
jona tehoaine sisällytetään liitteeseen.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16
päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 98/8/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan
2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta ja asetuksen (EY) N:o
1896/2000 muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2032/2003 (2)
vahvistetaan luettelo tehoaineista, jotka on arvioitava sen
selvittämiseksi, olisiko ne mahdollisesti lisättävä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, IA tai IB. Kyseinen luettelo
sisältää sulfuryylifluoridin.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2032/2003 perusteella on arvioitu
direktiivin 98/8/EY 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti sulfuryylifluoridin käyttöä tuotetyypissä 8, puunsuoja-aineet,
siten kun se on määritelty direktiivin 98/8/EY liitteessä V.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2032/2003 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti esitteleväksi jäsenvaltioksi nimettiin Ruotsi.
Ruotsi toimitti toimivaltaisen viranomaisen kertomuksen
sekä suosituksen komissiolle 19 päivänä huhtikuuta
2005 mainitun asetuksen 10 artiklan 5 ja 7 kohdan
mukaisesti.

(4)

Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet toimivaltaisen
viranomaisen kertomusta. Biosidivalmisteita käsittelevä
pysyvä komitea sisällytti syyskuussa 2006 tarkastelun tulokset arviointikertomukseen asetuksen (EY) N:o
2032/2003 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(1) EUVL L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 29 päivänä toukokuuta 2006 annetulla Komission
direktiivillä 2006/50/EY (EUVL L 142, 30.5.2006, s. 6).
(2) EUVL L 307, 24.11.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1048/2005 (EUVL L 178, 9.7.2005,
s. 1).
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Sen jälkeen kun tehoaine on sisällytetty liitteeseen, jäsenvaltioille olisi sallittava kohtuullinen määräaika panna
täytäntöön direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 3 kohta ja
erityisesti myöntää tai peruuttaa lupia tuotetyyppiin 8
kuuluville sulfuryylifluoridia sisältäville biosidituotteille
tai muuttaa niitä sen varmistamiseksi, että ne ovat direktiivin 98/8/EY mukaisia.

(12)

Sen vuoksi direktiiviä 98/8/EY olisi muutettava vastaavasti.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat biosidituotteita käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:
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Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta
2009.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltiot säätävät siitä, miten viittaukset
tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.
3 artikla

1 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Muutetaan direktiivin 98/8/ETY liite I tämän direktiivin liitteen
mukaisesti.

4 artikla

2 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan ja julkaistava ne viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2007. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisena
nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä
koskeva vastaavuustaulukko.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2006.
Komission puolesta
Stavros DIMAS

Komission jäsen

Sulfuryylifluoridi

Yleisnimi

Sulfuryylifluoridi
EY-nro: 220-281-5
CAS-numero:
2699-79-8

IUPAC-nimi
Tunnistenumerot

> 994 g/kg

1 päivänä tammikuuta 2009

31 päivänä joulukuuta 2010

31 päivänä joulukuuta 2018

Päivä, jona liitteeseen
sisällyttäminen lakkaa

8

Tuotetyyppi

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että
lupien haltijat toimittavat 3 kohdassa tarkoitettua seurantaa koskevat raportit suoraan komissiolle joka viides vuosi 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen.

3) sulfuryylifluoridin pitoisuuksia etäisessä
troposfäärissä seurataan.

2) käytössä on riskinvähentämistoimenpiteet käyttäjiä ja sivullisia varten;

1) tuotteen myynti ja käyttö on sallittua
ainoastaan ammattikäyttäjille, jotka
ovat saaneet koulutuksen sitä varten;

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lupien
myöntämisessä noudatetaan seuraavia vaatimuksia:

Erityissäännökset (1)

FI

(1) Liitteeseen VI sisältyvien yleisten periaatteiden noudattamista varten arviointikertomusten sisältö ja päätelmät asetetaan saataville komission Internet-sivustolle osoitteessa: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm”

1

”Nro

Määräaika 16 artiklan 3 kohdan noudattamiselle
(lukuun ottamatta tuotteita, jotka sisältävät
Markkinoille saatetuseampaa kuin yhtä tehoainetta; näiden tuotteitavassa biosidituot- Päivä, jona tehoaine
den osalta sovelletaan 16 artiklan 3 kohdan
teessa käytettävän sisällytetään liitteenoudattamista varten määräaikaa, joka on vahseen
tehonaineen vähimvistettu viimeisimmässä niistä päätöksistä, jotka
mäispuhtaus
koskevat tuotteessa käytettävien tehoaineiden
sisällyttämistä liitteeseen)

Seuraava taulukko, joka sisältää kohdan ”1”, lisätään direktiivin 98/8/EY liitteeseen I
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