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A BIZOTTSÁG 2012/40/EU IRÁNYELVE
(2012. november 26.)
a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I.
mellékletének helyesbítéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
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)

(2)

A 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I.
mellékletének a dinátrium-tetraborát hatóanyagként való
felvétele céljából történő módosításáról szóló, 2009.
július 31-i 2009/91/EK bizottsági irányelv (2) a dinát
rium-tetraborát három különböző formájának megfele
lően három CAS-szám szerint határozza meg a dinát
rium-tetraborátot. E CAS-számok alapja az a jelentés,
amelyet Hollandia 2006. július 7-én nyújtott be a Bizott
ságnak, és amelyet a Biocid Termékek Állandó Bizottsága
2009. február 20-án elfogadott.
Hollandia arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy eredeti
jelentésében helytelenül szerepel a pentahidrát forma
CAS-száma, és jelentését felülvizsgálva ezt a CAS-számot
12179-04-3 értékre helyesbítette. A felülvizsgált jelentést
megküldte a Bizottság részére, majd azt a Biocid
Termékek Állandó Bizottsága 2012. május 25-én elfo
gadta.

(3)

A 98/8/EC irányelv I. mellékletét ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(4)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban
vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véle
ményével,

(1) HL L 123., 1998.4.24., 1. o.
(2) HL L 201., 2009.8.1., 39. o.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének
megfelelően módosul.
2. cikk
(1)
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rende
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2013. március
31-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul
megküldik a Bizottság számára.
Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva
talos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.
(2)
A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon
főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen 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.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 26-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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MELLÉKLET
A 98/8/EK irányelv I. mellékletében a 24. bejegyzéshez tartozó harmadik oszlopban lévő szöveg helyébe a következő
szöveg lép:
IUPAC-név
Azonosító számok

„Dinátrium-tetraborát
EK-szám: 215-540-4
CAS-szám (anhidrid): 1330-43-4
CAS-szám (pentahidrát): 12179-04-3
CAS-szám (dekahidrát): 1303-96-4”
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