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av 8. februar 2010
om at diazinon ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv
98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter
[meddelt under nummer K(2010) 749]
(2010/71/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

6)

Ved kommisjonsvedtak 2007/794/EF av 29. november
2007 om fastsettelse av en ny frist for innsending av
dokumentasjon for visse stoffer som skal undersøkes
i henhold til det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i
artikkel 16 nr. 2 i direktiv 98/8/EF(3) ble den nye fristen
for innsending av dokumentasjon fastsatt til 30. april
2008.

7)

Innen utløpet av denne nye fristen, og før
dokumentasjonen ble innsendt, rådspurte søkeren
Portugal, den rapporterende medlemsstat utpekt til å
vurdere diazinon, for å finne ut om referanseproduktet, et
loppehalsbånd, skulle anses som et biocidprodukt eller et
veterinærpreparat.

8)

Etter samråd med Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene underrettet Portugal søkeren om at de
fleste medlemsstater ikke ville anse et slikt loppehalsbånd
som søkeren markedsførte, som et biocidprodukt, men
som et veterinærpreparat som definert i artikkel 1 nr. 2 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF(4).

9)

På bakgrunn av denne opplysningen sendte søkeren
ikke inn noen dokumentasjon for å få oppført diazinon i
vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF for produkttype
18. I henhold til artikkel 12 nr. 4 i forordning (EF)
nr. 1451/2007, kan rollen som deltaker for diazinon for
produkttype 18 ikke lenger overtas.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
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)

2)

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007
av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige
arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om
markedsføring av biocidprodukter(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.
Diazinon er oppført på denne listen for bruk i produkttype
18, insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse
av andre leddyr, som definert i vedlegg V til direktiv 98/8/
EF.

3)

Fristen for å framlegge fullstendig dokumentasjon for
aktive stoffer til bruk i produkttype 18 var 30. april 2006.
Det ble imidlertid ikke mottatt fullstendig dokumentasjon
før fristen utløp.

4)

Kommisjonen underrettet de andre medlemsstatene
om dette. Kommisjonen offentliggjorde også disse
opplysningene elektronisk 14. juni 2006.

5)

Et foretak har i de tre månedene etter offentliggjøringen
uttrykt interesse for å overta rollen som deltaker for
diazinon til bruk i produkttype 18.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 9.2.2010, s. 34, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2010 av 10. desember 2010
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 17 av 31.3.2011, s. 1.
(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

10) Ettersom søkeren ikke sendte inn dokumentasjon innen
den fastsatte frist, bør diazinon ikke oppføres i vedlegg I,
IA eller IB til direktiv 98/8/EF for produkttype 18.

11) Det må fastsettes et lengre tidsrom for utfasing av
loppehalsbånd som markedsføres i visse medlemsstater
som biocidprodukter, slik at de kan godkjennes som
veterinærpreparater i samsvar med direktiv 2001/82/EF.
(3)
(4)

EUT L 320 av 6.12.2007, s. 35.
EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1.
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12) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste komité for biocidprodukter —
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Diazinon (CAS-nummer 333-41-5, EF-nummer 206-373-8)
skal ikke oppføres i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF
for produkttype 18.
Artikkel 2
Loppehalsbånd som markedsføres som biocidprodukter og
inneholder diazinon til bruk i produkttype 18 skal fra og med
1. mars 2013 ikke lenger markedsføres.
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Andre biocidprodukter som inneholder diazinon til bruk i
produkttype 18 skal fra og med 1. mars 2011 ikke lenger
markedsføres.
Artikkel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2010.

For Kommisjonen
Stavros DIMAS
Medlem av Kommisjonen

