
DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 sierpnia 2007 r.

dotycząca niewłączania trioctanu guazatyny do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3979)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/597/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do
obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16
ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2003 z dnia
4 listopada 2003 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego
programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy
98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej
wprowadzania do obrotu produktów biobójczych oraz
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1896/2000 (2) usta-
nawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać
poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do
załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. Wykaz
ten zawiera trioctan guazatyny.

(2) Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2032/2003
trioctan guazatyny został oceniony zgodnie z art. 11
ust. 2 dyrektywy 98/8/WE pod kątem użycia
w produktach typu 8, „Środki do konserwacji drewna”
zgodnie z definicją zawartą w załączniku V do dyrektywy
98/8/WE.

(3) Zjednoczone Królestwo zostało wyznaczone jako
państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy i w
dniu 22 września 2006 r. przedłożyło Komisji sprawoz-
danie właściwego organu wraz z zaleceniem, zgodnie
z art. 10 ust. 5 i art. 7 rozporządzenia (WE)
nr 2032/2003.

(4) Sprawozdanie właściwego organu zostało poddane prze-
glądowi przez państwa członkowskie i Komisję. Zgodnie
z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2032/2003 Stały

Komitet ds. Produktów Biobójczych włączył wyniki prze-
glądu do sprawozdania z oceny podczas posiedzenia
w dniu 16 marca 2007 r.

(5) Przy braku danych krytycznych dotyczących wymywania
pokrytej powierzchni, wpływu guazatyny na rozmna-
żanie Daphnia magna oraz procesu degradacji
w układzie woda-osad i w glebie, włączenie trioctanu
guazatyny do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy
98/8/WE dla produktów typu 8 jest niemożliwe. Ponadto
właściwy organ Zjednoczonego Królestwa przeprowadził
ocenę ryzyka dla środowiska naturalnego, przyjmując
najgorszy możliwy realistyczny scenariusz, który wykazał
wystąpienie niedopuszczalnego zagrożenia dla środo-
wiska naturalnego.

(6) Ocena trioctanu guazatyny nie dała podstaw do żadnych
wątpliwości ani obaw wymagających konsultacji
z Komitetem Naukowym ds. Zagrożeń dla Zdrowia
i Środowiska.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Trioctan guazatyny (nr CAS 115044-19-4) nie zostaje włączony
do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE dla
produktów typu 8.

Artykuł 2

Dla celów art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE)
nr 2032/2003 niniejszą decyzję stosuje się od dnia następują-
cego po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej.
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(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2007/20/WE (Dz.U. L 94 z 4.4.2007, str. 23).

(2) Dz.U. L 307 z 24.11.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1849/2006 (Dz.U. L 355
z 15.12.2006, str. 63).



Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 sierpnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Stavros DIMAS

Członek Komisji
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