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IRÁNYELVEK
A BIZOTTSÁG 2008/85/EK IRÁNYELVE
(2008. szeptember 5.)
a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a tiabendazol hatóanyagként való
felvétele céljából történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2008. február 22-én
értékelő jelentésben foglalta össze.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
(5)

A vizsgálatokból kitűnik, hogy a faanyagvédő szerként
felhasznált, tiabendazolt tartalmazó biocid termékek
várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében
megfogalmazott követelményeknek. Ennek megfelelően
indokolt a tiabendazol felvétele az I. mellékletbe, bizto
sítva ezzel, hogy a faanyagvédő szerként felhasznált,
tiabendazolt tartalmazó biocid termékekre vonatkozó
engedélyek valamennyi tagállamban a 98/8/EK irányelv
16. cikkének (3) bekezdése alapján kiadhatók, módosít
hatók és visszavonhatók legyenek.

(6)

Mindazonáltal elfogadhatatlan kockázati szintet állapí
tottak meg a faanyag kültéri helyszínen történő kezelé
sével és az időjárás hatásainak kitett kezelt faanyaggal
kapcsolatban. Ezért az ilyen felhasználású termékekre
nem szabad az engedélyt kiadni, kivéve, ha a benyújtott
adatok igazolják, hogy a termékek használata nem jelent
elfogadhatatlan kockázatot a környezetre nézve.

(7)

Az értékelő jelentés megállapításainak fényében a
faanyagvédő szerként felhasznált, tiabendazolt tartalmazó
termékekkel kapcsolatban a termékengedélyeztetés során
indokolt előírni kockázatcsökkentő intézkedések alkalma
zását a kockázatok elfogadható szintre csökkentése érde
kében a 98/8/EK irányelv 5. cikkével és VI. mellékletével
összhangban. Megfelelő intézkedéseket kell hozni külö
nösen a talaj és a víz megóvására, mert az értékelés során
ezekre az elemekre nézve állapítottak meg elfogadha
tatlan kockázatot; az ipari és/vagy szakmai használatra
szánt termékeket megfelelő védőfelszereléssel kell hasz
nálni, ha az ipari és/vagy szakmai felhasználókra vonat
kozóan megállapított kockázat más eszközökkel nem
csökkenthető.

(8)

Fontos, hogy ezen irányelv előírásait valamennyi tagál
lamban egyszerre alkalmazzák, mert így biztosítható a
forgalomban lévő, tiabendazolt tartalmazó biocid termé
kekkel kapcsolatos egyenlő bánásmód, és általában véve
így segíthető elő a biocid termékek piacának megfelelő
működése.

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló,
1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elvre (1), és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének
második albekezdésére,

mivel:

(1)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2)
bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második
szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK
bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok
jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., I.A., illetőleg
I.B. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából
meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel a tiabendazol.

(2)

Az 1451/2007/EK rendelet értelmében, a 98/8/EK
irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban
megtörtént a tiabendazol értékelése a 98/8/EK irányelv
V. melléklete szerinti 8. terméktípusban, azaz
faanyagvédő szerben történő felhasználása vonatkozá
sában.

(3)

Spanyolországot jelölték referens tagállamnak, amely az
1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének
megfelelően 2006. május 9-én benyújtotta a Bizottságnak
az illetékes hatóság jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(4)

Az illetékes hatóság jelentését a tagállamok és a Bizottság
felülvizsgálták. Az 1451/2007/EK rendelet 15. cikkének
(4) bekezdésével összhangban a vizsgálat eredményeit a

(1) HL L 123., 1998.4.24., 1. o.
(2) HL L 325., 2007.12.11., 3. o.

2008.9.6.

(9)

(10)

(11)

(12)

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 239/7

Egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét
megelőzően indokolt ésszerű időt hagyni arra, hogy a
tagállamok és az érdekeltek felkészülhessenek a felvé
telből fakadó új követelmények teljesítésére; ezzel
egyúttal az is biztosítható, hogy a dokumentációt
benyújtó kérelmezők teljes mértékben élvezhessék a
tízéves adatvédelmi időszakot, amely a 98/8/EK irányelv
12. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja alapján a
felvétel napjával veszi kezdetét.

törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. E rendelke
zések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv
közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul
megküldik a Bizottságnak.

A felvételt követően indokolt ésszerű időt hagyni arra,
hogy a tagállamok végrehajtsák a 98/8/EK irányelv
16. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket,
és különösen oly módon adhassák meg, módosíthassák
és vonhassák vissza a 8. terméktípusba tartozó, tiabenda
zolt tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedé
lyeket, hogy azok megfeleljenek a 98/8/EK irányelv elő
írásainak.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk
kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával
ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás
módját a tagállamok határozzák meg.

A 98/8/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani
kell.
Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban
vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véle
ményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2010. július 1-jétől
kötelesek alkalmazni.

(2)
A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk
azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv
tárgykörében fogadnak el.
3. cikk
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tését követő huszadik napon lép hatályba.
4. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

1. cikk
A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének
megfelelően módosul.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 5-én.

2. cikk
Átültetés a nemzeti jogba

a Bizottság részéről

(1)
A tagállamok legkésőbb 2009. június 30-ig elfogadják és
kihirdetik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

Tiabendazol

Közhasználatú név

CAS-szám: 148-79-8

EK-szám: 205-725-8

2-tiazol-4-il-1H-benzimi
dazol

IUPAC-név
Azonosító számok

985 g/kg

A hatóanyag mini
mális tisztasága a
forgalomba hozott
biocid termékben

2010. július 1.

A felvétel napja

2012. június 30.

A 16. cikk (3) bekezdésének
való megfelelés határideje
(nem vonatkozik a több
hatóanyagot is tartalmazó ter
mékekre, amelyek esetében a
16. cikk (3) bekezdésének való
megfelelés határideje az egyes
hatóanyagokra vonatkozó
rendelkezésekben meghatáro
zott határidők közül a legké
sőbbi)

2020. június 30.

A felvétel lejárta

8

Terméktípus

Továbbá a termékek nem engedélyezhetőek a
kültéri fák helyszíni kezelésére vagy az időjá
rásnak kitett fák kezelésére, kivéve, ha a benyúj
tott adatok igazolják, hogy a termék – szükség
esetén a megfelelő kockázatcsökkentő intézke
dések megtétele révén – megfelel az 5. cikk és a
VI. melléklet követelményeinek.”

A talajra és a vízre vonatkozóan megállapított
kockázatokra figyelemmel megfelelő kockázat
csökkentő intézkedéseket kell hozni e környezeti
elemek védelmére. Nevezetesen az ipari felhaszná
lásra engedélyezett termékek címkéi és/vagy
biztonsági adatlapjai tüntessék fel azt, hogy a
frissen kezelt faárut a kezelést követően fedett
helyen vagy kemény, nem áteresztő tartón kell
tárolni, hogy így közvetlenül a talajba vagy
vízbe ne kerülhessen belőle anyag, és a kiváló
anyagrészeket újrahasználat és ártalmatlanítás
céljából össze kell gyűjteni.

A kockázatértékelés során tett megállapítások
fényében a kétlépcsős vákuumkezelési és merítési
alkalmazásokban használt, az ipari és/vagy
szakmai felhasználásra engedélyezett termékeket
megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni,
kivéve, ha a termék engedélyezése iránti kérelem
bizonyítja, hogy az ipari és/vagy szakmai felhasz
nálókat fenyegető kockázatok más módon is elfo
gadható szintre csökkenthetőek.

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy
az engedélyeket a következő feltételekkel adják ki:

Különös rendelkezések (*)

HU

(*) A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

„13

Sz.

A 98/8/EK irányelv I. melléklete a következő „13. sz.” bejegyzéssel egészül ki:

MELLÉKLET
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