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KOMISIJOS DIREKTYVA 2012/40/ES
2012 m. lapkričio 26 d.
kuria pataisomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų
pateikimo į rinką I priedas
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į
rinką (1), ypač į jos 16 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

(4)

2009 m. liepos 31 d. Komisijos direktyvoje 2009/91/EB,
iš dalies keičiančioje Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 98/8/EB į jos I priedą įtraukiant veikliąją
medžiagą dinatrio tetraboratą (2), dinatrio tetraboratui
priskiriami trys CAS numeriai – po vieną trims skirtin
giems šios medžiagos pavidalams. CAS numeriai suteikti
remiantis 2006 m. liepos 7 d. ataskaita, kurią Komisijai
pateikė Nyderlandai, o 2009 m. vasario 20 d. patvirtino
Biocidinių produktų nuolatinis komitetas;
Nyderlandai pranešė Komisijai, kad pradinėje ataskaitoje
pateiktas pentahidrato pavidalo numeris buvo neteisingas,
ir pateikė Komisijai pataisytą ataskaitą, pagal kurią
teisingas šio pavidalo medžiagos CAS numeris yra
12179-04-3. Pataisytą ataskaitą 2012 m. gegužės 25 d.
patvirtino Biocidinių produktų nuolatinis komitetas;
todėl Direktyvos 98/8/EB I priedą reikėtų atitinkamai
pataisyti;
šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Biocidinių
produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

(1) OL L 123, 1998 4 24, p. 1.
(2) OL L 201, 2009 8 1, p. 39.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
Direktyvos 98/8/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direk
tyvos priedą.
2 straipsnis
1.
Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2013 m. kovo 31 d.
priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laiko
masi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų
teisės aktų nuostatų tekstą.
Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į
šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.
Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.
2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų
tekstus.
3 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
4 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 26 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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PRIEDAS
Direktyvos 98/8/EB I priedo 24-to įrašo trečiasis stulpelis pakeičiamas taip:
IUPAC pavadinimas
Identifikavimo numeriai

„dinatrio tetraboratas
EB Nr. 215-540-4
CAS Nr. (bevandenis): 1330-43-4
CAS Nr. (pentahidratas): 12179-04-3
CAS Nr. (dekahidratas): 1303-96-4“
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