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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produkt-
sikkerhet(1), særlig artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I henhold til kommisjonsvedtak 2009/251/EF(2) må 
medlemsstatene sørge for at produkter som inneholder 
biocidet dimetylfumarat (DMF) ikke markedsføres eller 
gjøres tilgjengelig på markedet.

2)  Vedtak 2009/251/EF ble gjort i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF, der 
vedtakets gyldighet begrenses til et tidsrom på høyst ett 
år, men der det gis mulighet for at det forlenges med 
ytterligere tidsrom på høyst ett år om gangen.

3)  Gyldigheten av vedtak 2009/251/EF ble ved kommi-
sjonsbeslutning 2010/153/EU(3) og 2011/135/EU(4) 
forlenget for ytterligere perioder på ett år av gangen. 
En permanent begrensning av DMF vurderes nå 
innlemmet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1907/2006(5). Ettersom dette tiltaket vil ta for seg 
de samme bekymringer som vedtak 2009/251/EF, bør 
vedtak 2009/251/EF av rettssikkerhetsmessige grunner 
få anvendelse inntil den permanente begrensningen i 
henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 trer i kraft.

4)  På bakgrunn av erfaringene som er gjort så langt, og i 
fravær av et varig tiltak for forbruksvarer som inneholder 
dimetylfumarat, er det nødvendig å forlenge gyldigheten 
av vedtak 2009/251/EF med ytterligere 12 måneder.

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 26 av 28.1.2012, s. 35, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 196/2012 av 26. oktober 2012 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 6 av 24.1.2013, s. 10.

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4.
(2) EUT L 74 av 20.3.2009, s. 32.
(3) EUT L 63 av 12.3.2010, s. 21.
(4) EUT L 57 av 2.3.2011, s. 43.
(5) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.

5)  Vedtak 2009/251/EF bør derfor endres.

6)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 15 i direktiv 
2001/95/EF —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Artikkel 4 i vedtak 2009/251/EF skal lyde:

«Artikkel 4

Anvendelsesperiode

Denne beslutning får anvendelse inntil ikrafttredelsen av 
kommisjonsforordningen som endrer vedlegg XVII til 
forordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til DMF eller til 
15. mars 2013, alt etter hva som inntreffer først.»

Artikkel 2

Medlemsstatene skal senest 15. mars 2012 treffe de tiltak 
som er nødvendige for å etterkomme denne beslutning og 
offentliggjøre tiltakene. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. januar 2012.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen
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