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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

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, og

ut fra følgende betraktninger:

1) 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) inne-
holder i vedlegg II en uttømmende liste over eksisterende 
aktive stoffer som skal vurderes innenfor rammen av 
arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 
aktive stoffer som allerede finnes på markedet, heretter 
kalt «vurderingsprogrammet», og forbyr omsetning av 
biocidprodukter som inneholder aktive stoffer som ikke 
er oppført i nevnte vedlegg eller i vedlegg I eller I A til 
direktiv 98/8/EF.

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 kan  
imidlertid Kommisjonen gi unntak fra dette forbudet i 
tilfeller der en medlemsstat anser at et aktivt stoff er viktig 
av årsaker knyttet til helse, sikkerhet eller vern av kulturarv 
eller er avgjørende for at samfunnet skal fungere på en 
tilfredsstillende måte, og dersom det ikke finnes brukbare 
tekniske og økonomiske alternativer eller erstatninger 
som er akseptable ut fra et miljø- eller helsesynspunkt, 
og medlemsstatene kan i henhold til forordningen tillate 
omsetning av aktive stoffer som utelukkende består 
av næringsmidler eller fôr som er ment å brukes som 
repellenter eller lokkestoffer av produkttype 19.

3) Disse unntakene kan på det nåværende tidspunkt anvendes 
til 14. mai 2010, ettersom vurderingsprogrammet 
opprinnelig var ment å skulle løpe til den datoen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 10.4.2010, s. 4, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2011 av 1. april 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 37 av 30.6.2011, s. 37.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

4) Ved direktiv 98/8/EF, endret ved direktiv 2009/107/EF(3), 
ble vurderingsprogrammet forlenget til 14. mai 2014.

5) Av konsekvenshensyn bør unntakene fastsatt i artikkel 5 og 
6 i forordning (EF) nr. 1451/2007 ha samme varighet som 
vurderingsprogrammet.

6) Forordning (EF) nr. 1451/2007 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1451/2007 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 5 nr. 3 skal lyde:

«3. På bakgrunn av de mottatte merknadene kan 
Kommisjonen gi unntak fra artikkel 4 nr. 1 og tillate 
omsetning av stoffet i de medlemsstatene som søker, senest 
til datoen nevnt i artikkel 16 nr. 2 første ledd i direktiv  
98/8/EF, forutsatt at medlemsstatene

a) sørger for at fortsatt bruk av stoffet er mulig bare 
dersom produkter som inneholder stoffet, blir godkjent 
for den planlagte, viktige bruken,

b) på bakgrunn av alle tilgjengelige opplysninger trekker 
den konklusjon at fortsatt bruk av stoffet ikke har 
uakseptable virkninger på menneskers eller dyrs helse 
eller på miljøet,

c) treffer alle egnede risikoreduserende tiltak når de gir 
godkjenning,

(3) EUT L 262 av 6.10.2009, s. 40.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 298/2010

av 9. april 2010

om endring av forordning (EF) nr. 1451/2007 med hensyn til forlengelse av unntak som åpner 
mulighet for å tillate omsetning av biocidprodukter(*)
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d) sørger for at slike godkjente biocidprodukter som 
fortsatt er på markedet etter 1. september 2006, blir 
merket på nytt i samsvar med bruksvilkårene fastsatt 
av medlemsstatene i henhold til dette nummer, og

e) sørger for at godkjenningsinnehaverne eller 
medlemsstatene ved behov prøver å finne alternativer 
til slik bruk, eller at det blir utarbeidet og framlagt 
dokumentasjon etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 11 i direktiv 98/8/EF senest to år før datoen 
nevnt i artikkel 16 nr. 2 første ledd i direktiv 98/8/EF.»

2. I artikkel 6 skal første ledd lyde:

«Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 kan medlemsstatene senest 
til datoen nevnt i artikkel 16 nr. 2 første ledd i direktiv 98/8/
EF tillate omsetning av aktive stoffer som utelukkende 
består av næringsmidler eller fôr som er ment å brukes som 
repellenter eller lokkestoffer av produkttype 19.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort 
i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 9. april 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_______________




