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RICHTLIJN 2012/40/EU VAN DE COMMISSIE
van 26 november 2012
houdende correctie van bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het op de markt brengen van biociden
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt bren
gen van biociden (1), en met name artikel 16, lid 2, tweede
alinea,
Overwegende hetgeen volgt:

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG wordt gewijzigd overeenkomstig
de bijlage bij deze richtlijn.
Artikel 2
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 maart
2013 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie
de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

Richtlijn 2009/91/EG van de Commissie van 31 juli
2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Euro
pees Parlement en de Raad teneinde dinatriumtetraboraat
als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te ne
men (2), definieert dinatriumtetraboraat met drie verschil
lende CAS-nummers voor drie verschillende vormen van
de stof. De CAS-nummers zijn gebaseerd op een door
Nederland op 7 juli 2006 bij de Commissie ingediend
verslag dat door het Permanent Comité voor biociden op
20 februari 2009 is goedgekeurd.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze
richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vast
gesteld door de lidstaten.

Nederland heeft de Commissie medegedeeld dat het CASnummer voor de pentahydraatvorm in het oorspronke
lijke verslag incorrect was en heeft bij de Commissie een
herzien verslag ingediend waarin stond dat het correcte
CAS-nummer voor deze vorm 12179-04-3 is. Het her
ziene verslag is op 25 mei 2012 door het Permanent
Comité voor biociden goedgekeurd.

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van
de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(3)

Bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG moet daarom dienovereen
komstig worden gecorrigeerd.

Gedaan te Brussel, 26 november 2012.

(4)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeen
stemming met het advies van het Permanent Comité
voor biociden,

(1)

(2)

(1) PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.
(2) PB L 201 van 1.8.2009, blz. 39.

2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belang
rijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het gebied
waarop deze richtlijn van toepassing is, vaststellen.
Artikel 3

Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

27.11.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

BIJLAGE
In bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG komt de derde kolom van vermelding nr. 24 als volgt te luiden:
IUPAC-naam
Identificatienummers

„dinatriumtetraboraat
EC-nr.: 215-540-4
CAS-nr. (watervrij): 1330-43-4
CAS-nr. (pentahydraat): 12179-04-3
CAS-nr. (decahydraat): 1303-96-4”
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