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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	98/8/EF	
av	16.	februar	1998	om	markedsføring	av	biocidprodukter(1),	
særlig	artikkel	16	nr.	2	annet	ledd,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 2032/2003	
av	 4.	 november	 2003	 om	 annen	 fase	 av	 det	 tiårige	
arbeidsprogrammet	 nevnt	 i	 artikkel	 16	 nr.	 2	 i	
europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 98/8/EF	 om	
markedsføring	 av	 biocidprodukter	 og	 om	 endring	 av	
forordning	(EF)	nr.	1896/2000(2)	ble	det	fastsatt	en	liste	
over	aktive	stoffer	som	skal	vurderes	med	henblikk	på	en	
mulig	oppføring	i	vedlegg	I,	IA	eller	IB	til	direktiv	98/8/
EF.	Denne	listen	omfatter	guazatintriacetat.

2)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 2032/2003	 er	
guazatintriacetat	blitt	vurdert	 i	 samsvar	med	artikkel	11	
nr.	 2	 i	 direktiv	 98/8/EF	 for	 bruk	 i	 produkttype	 8,	
treimpregneringsmidler,	 som	 definert	 i	 vedlegg	 V	 i	
direktiv	98/8/EF.

3)	 Det	 forente	 kongerike	 ble	 utpekt	 til	 rapporterende	
medlemsstat	 og	 framla	 22.	 september	 2006	 for	
Kommisjonen	 rapporten	 fra	 vedkommende	 myndighet	
sammen	med	 en	 anbefaling	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 10	
nr.	5	og	7	i	forordning	(EF)	nr.	2032/2003.

4)	 Rapporten	 fra	 vedkommende	 myndighet	 er	 behandlet	
av	 medlemsstatene	 og	 Kommisjonen.	 I	 samsvar	 med

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 230	 av	 1.9.2007,	 s.	 18,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 8/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	13.

(1)	 EFT	L	123	av	24.4.1998,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/20/EF	(EUT	L	94	av	4.4.2007,	s.	23).

(2)	 EUT	L	307	 av	 24.11.2003,	 s.	 1.	 Forordningen	 sist	 endret	 ved	 forordning	
(EF)	nr.	1849/2006	(EUT	L	355	av	15.12.2006,	s.	63).

		 artikkel	 11	 nr.	 4	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 2032/2003	
ble	 resultatet	 av	 behandlingen	 innarbeidet	 i	 en	
vurderingsrapport	av	Den	faste	komité	for	biocidprodukter	
på	komiteens	møte	16.	mars	2007.

5)	 På	 grunn	 av	 manglende	 kritiske	 opplysninger	 om	
utluting	 fra	 en	 behandlet	 flate,	 om	 virkningen	 av	
guazatin	 på	 forplantningsevnen	 til	 Daphnia magna	 og	
om	nedbrytningshastigheten	 i	vannsedimentsystemer	og	
jord,	kan	guazatintriacetat	 ikke	oppføres	i	vedlegg	I,	IA	
eller	 IB	 til	 direktiv	98/8/EF	 for	produkttype	8.	 I	 tillegg	
har	vedkommende	myndigheter	 i	Det	 forente	kongerike	
gjennomført	en	miljørisikovurdering	av	det	verst	tenkelige	
tilfelle,	og	den	viste	at	miljørisikoen	var	uakseptabel.

6)	 Ved	 behandlingen	 av	 guazatintriacetat	 ble	 det	 ikke	
avdekket	 noen	 uavklarte	 spørsmål	 eller	 problemer	 som	
ville	ha	krevd	samråd	med	Vitenskapskomiteen	for	helse-	
og	miljørisiko.

7)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	Den	faste	komité	for	biocidprodukter	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Guazatintriacetat	 (CAS-nummer	 115044-19-4)	 skal	 ikke	
oppføres	 i	 vedlegg	 I,	 IA	 eller	 IB	 til	 direktiv	 98/8/EF	 for	
produkttype	8.

Artikkel 2

Med	hensyn	 til	 artikkel	 4	 nr.	 2	 tredje	 ledd	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	2032/2003	får	dette	vedtak	anvendelse	fra	dagen	etter	at	det	
er	kunngjort	i	Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSVEDTAK

av 27. august 2007

om at guazatintriacetat ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 
markedsføring av biocidprodukter(*)

[meddelt under nummer K(2007) 3979]

(2007/597/EF)
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Artikkel 3

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	27.	august	2007.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

___________


