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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av
4. desember 2007 om annen fase av det tiårige
arbeidsprogrammet omhandlet 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

98/8/EF.

2) For en rekke kombinasjoner av aktive stoffer og

innen fristen angitt i artikkel 9 nr. 2 bokstav c) i forordning 
(EF) nr. 1451/2007 av den rapporterende medlemsstat
utpekt for vurderingen.

medlemsstatene om dette. Disse opplysningene ble også
offentliggjort elektronisk den 18. januar 2008.

4) I de tre månedene etter den elektroniske offentliggjøringen 
av opplysningene har det blitt uttrykt interesse for å

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2010 av 29. januar 2010 

Den europeiske unions tidende 

(1

(2

overta rollen som deltaker for de berørte stoffene og 
produkttypene i samsvar artikkel 12 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 1451/2007.

5) Det bør derfor fastsettes en ny frist for innsending av
dokumentasjon for disse stoffene og produkttypene
i samsvar med artikkel 12 nr. 3 annet ledd i nevnte
forordning.

Artikkel 1

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

For Kommisjonen

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 8. april 2009

om fastsettelse av en ny frist for innsending av dokumentasjon for visse stoffer som skal undersøkes 
i henhold til det tiårige arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/8/EF

(2009/321/EF)(*)

2015/EØS/10/39
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VEDLEGG

STOFFER OG PRODUKTTYPER DER NY FRIST FOR INNLEVERING AV DOKUMENTASJON ER 
31. MAI 2010

Navn EF-nummer CAS-nummer Rapporterende 
medlemsstat

283-644-7 84696-25-3 19 DE

hydrogenperoksid / perestan

432-790-1 4


