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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/40/EU
av den 26 november 2012
om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av
biocidprodukter på marknaden
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv
98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocid
produkter på marknaden (1), särskilt artikel 16.2 andra stycket,
och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens direktiv 2009/91/EG av den 31 juli
2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets di
rektiv 98/8/EG för att ta upp dinatriumtetraborat som ett
verksamt ämne i bilaga I till direktivet (2) definieras di
natriumtetraborat med tre olika CAS-nummer för tre
olika former av ämnet. CAS-numren bygger på en rap
port som lämnades till kommissionen av Nederländerna
den 7 juli 2006 och som godkändes av ständiga kom
mittén för biocidprodukter den 20 februari 2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I till direktiv 98/8/EG ska ändras i enlighet med bilagan
till det här direktivet.
Artikel 2
1.
Medlemsstaterna ska senast den 31 mars 2013 sätta i
kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för
att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast över
lämna texten till dessa bestämmelser.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis
ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis
ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 3

Nederländerna har underrättat kommissionen om att
CAS-numret för pentahydrat-formen i den ursprungliga
rapporten var felaktigt, och lämnat en reviderad rapport
till kommissionen enligt vilken det korrekta CAS-numret
för denna form är 12179-04-3. Den reviderade rappor
ten godkändes av ständiga kommittén för biocidproduk
ter den 25 maj 2012.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(3)

Bilaga I till direktiv 98/8/EG bör därför ändras i enlighet
med detta.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2012.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från ständiga kommittén för biocidpro
dukter.

(2)

(1) EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 201, 1.8.2009, s. 39.

Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

27.11.2012
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BILAGA
I bilaga I till direktiv 98/8/EG ska den tredje kolumnen för post nr 24 ersättas med följande:
IUPAC-namn
Identifikationsnummer

”dinatriumtetraborat
EG-nr: 215-540-4
CAS-nr (vattenfri): 1330-43-4
CAS-nr (pentahydrat): 12179-04-3
CAS-nr (dekahydrat): 1303-96-4”
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