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Beslut om återkallelse av biocidprodukten Boracol 20-2Bd Prof
1
Beslut
Kemikalieinspektionen återkallar produktgodkännandet för nedanstående produkt.
Produktnamn
Regnr
Godkännandet t.o.m.
Innehavare

Boracol 20-2Bd Prof
4646
2016-06-22
KRS ApS
Mandal Alle 9A
DK-5500 Middelfart
DANMARK

Kemikalieinspektionen beslutar om följande anståndsperioder för produkterna:
Anstånd

t.o.m.

får överlåtas av innehavaren
får överlåtas av andra än innehavaren
får lagras, bortskaffas och användas

2016-12-19
2016-12-19
2017-06-19

Mall-id: MAG-0001, 2014-10-22

2
Beskrivning av ärendet
Boracol 20-2BD Prof är en biocidprodukt som innehåller de verksamma ämnena
dinatriumoktaborattetrahydrat (CAS-nummer 12280-03-4) och NDidecyldimetylammoniumklorid (CAS-nummer 7173-51-5). Enligt det senaste
beslutet om produktgodkännande är godkännandet giltigt till och med den 31
december 2016, med förbehållet att det kan komma att återkallas tidigare.
Av direktiv 2009/96/EG1 framgår att det verksamma ämnet
dinatriumoktaborattetrahydrat för användning i biocidprodukter i produkttyp 8

1

Kommissionens direktiv 2009/96/EG av den 31 juli 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets
direktiv 98/8/EG för att ta upp dinatriumoktaborattetrahydrat som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet
(EUT L 201, 31.7.2009, Celex 32009L0096)
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(träskyddsmedel) tas upp i bilaga I till direktiv 98/8/EG2 den 1 september 2011. Av
direktiv 2013/4/EU3 framgår att det verksamma ämnet
didecyldimetylammoniumklorid för användning i biocidprodukter i produkttyp 8
(träskyddsmedel) tas upp i bilaga I till biociddirektivet den 1 februari 2015.
Enligt artikel 89.3 i förordningen (EU) nr 528/2012 (EU:s biocidförordning) så ska
en ansökan om godkännande eller ömsesidigt erkännande för en existerande
biocidprodukt lämnas in senast dagen för godkännandet av det sista verksamma
ämnet i produkten.
Ingen ansökan om godkännande eller ömsesidigt erkännande i Sverige enligt EU:s
biocidförordning har till dags dato inkommit för denna produkt.
3
Skäl
Ett produktgodkännande är ett gynnande förvaltningsbeslut som bara får återkallas
under vissa specifika förutsättningar. En sådan förutsättning är om det behövs för att
uppfylla Sveriges förpliktelser till följd av EU-medlemskapet enligt
24 kap. 3 § punkten 7 miljöbalken. Enligt artikel 89.3 i EU:s biocidförordning ska en
ansökan om godkännande eller ömsesidigt erkännande för en existerande
biocidprodukt lämnas in senast dagen för godkännandet av det verksamma ämnet.
För biocidprodukter som innehåller fler än ett verksamt ämne ska ansökan lämnas in
senast dagen för godkännandet av det sista verksamma ämnet för denna produkttyp.
Om ingen sådan ansökan lämnas in senast detta datum så
- får biocidprodukten inte tillhandahållas på marknaden från och med 180
dagar efter dagen för godkännandet av det verksamma ämnet.
- får befintliga lager av biocidprodukten fortsätta att användas upp till 365
dagar efter dagen för godkännandet av det verksamma ämnet.
Det sista verksamma ämnet i produkten, didecyldimetylammoniumklorid, godkändes
1 februari 2015. Innehavaren har inte inkommit med en ansökan om godkännande av
produkten inom den tid som anges i artikel 89.3. Godkännandet för Boracol 20-2Bd
Prof (reg. nr. 4646) ska därför återkallas.
Kemikalieinspektionen har inte återkallat produktgodkännandet inom 180 dagar efter
datumet för det verksamma ämnets godkännande. Då produkten har varit godkänd
även efter denna tidsfrist, och fortfarande tillhandahålls på den svenska marknaden,
och de huvudsakliga skälen för att återkallande inte har skett inom föreskriven tid
hänför sig till omständigheter på Kemikalieinspektionens sida, anser
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Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter
på marknaden. EU:s biocidförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22
maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter) började tillämpas den 1
september 2013. Denna förordning har ersatt direktiv 98/8/EG (biociddirektivet). Fram till den 30 augusti 2013
fattade EU-kommissionen beslut om att ta upp eller inte ta upp ett verksamt ämne i bilaga I till biociddirektivet.
Ämnen som listades i bilaga I till biociddirektivet anses nu vara godkända inom ramen för EU:s biocidförordning.
3
Kommissionens direktiv 2013/4/EU av den 14 februari 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets
direktiv 98/8/EG för att ta upp didecyldimetylammoniumklorid som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet
(EUT L 44, 14.2.2013, Celex 32013L0004)
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Kemikalieinspektionen att det är rimligt att bevilja anstånd för att tillhandahålla
produkten på marknaden i 180 dagar från beslutsdatum, samt ytterligare 185 dagar
för användning av kvarvarande lager.
Produkten får tillhandahållas på den svenska marknaden till och med 19 december
2016 och kvarvarande lager får användas till och med 22 juni 2017.
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Hur man överklagar
Detta beslut får överklagas hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Ett
skriftligt överklagande ställt till mark- och miljödomstolen ska i så fall ha kommit till
Kemikalieinspektionen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av
beslutet.
På Kemikalieinspektionens vägnar

Johan Helgesson
Beslutande
Anna Nordberg
Föredragande
Malin Salomonsson
Jurist

Kopia till:
KRS ApS, Hanne Berg (hb@lavtox.dk)
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