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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 25. april 2013 

om at formaldehyd for produkttype 20 ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter 

[meddelt under nummer K(2013) 2284] 

(2013/204/EU)(*) 

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)  Det er ved 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) fastsatt en liste 

over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på 

en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 

98/8/EF. 

2)  Formaldehyd (EF-nr. 200-001-8, CAS-nr. 50-00-0) er 

oppført på denne listen til bruk i blant annet produkttype 

20, konserveringsmidler til næringsmidler eller fôrvarer, 

som definert i vedlegg V til direktiv 98/8/EF. 

3)  To selskaper («søkerne») har sendt dokumentasjon til 

Tyskland for vurdering av formaldehyd til bruk i 

produkttype 20 innen 31. oktober 2008 i samsvar med 

artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1451/2007. 

Dokumentasjonen har i samsvar med artikkel 11 i 

direktiv 98/8/EF vist til to produkter som inneholder 

formaldehyd («referanseproduktene»). 

4)  Kommisjonen har i en rekke møter og brev underrettet 

søkerne og medlemsstatene om at den anser 

referanseproduktene å være omfattet av virkeområdet 

for europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr.1831/2003 av 22. september 2003 om 

tilsetningsstoffer i fôrvarer(3) og dermed ikke omfattet 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 117 av 27.4.2013,  

s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 194/2013 av  

8. november 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 27.3.2014,  

s. 23. 

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 

(3) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

av virkeområdet for direktiv 98/8/EF i henhold til 

artikkel 1 nr. 2 bokstav o) i nevnte direktiv. 

Kommisjonen har meddelt at den ikke vil treffe 

beslutning om å ta med formaldehyd i produkttype 20 i 

vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. Den har 

derfor oppfordret søkerne til å avstå fra å delta i 

vurderingsprogrammet i henhold til artikkel 11 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 og til å søke om 

godkjenning av referanseproduktene i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1831/2003, som den har tilbudt 

praktisk hjelp til, samtidig som den vil gjøre sitt beste 

for å unngå å forstyrre markedet ved overgangen fra én 

reguleringsordning til en annen. 

5)  I tråd med Kommisjonens råd har en av søkerne 

10. september 2009 underrettet Kommisjonen om at 

vedkommende ikke lenger akter å delta i 

vurderingsprogrammet i henhold til artikkel 11 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007. Den andre søkeren har 

valgt å fortsette i vurderingsprogrammet på tross av 

Kommisjonens oppfordring. 

6)  Kommisjonen gjentok sitt standpunkt i et brev av 

25. mai 2010 til Tyskland og den gjenværende søkeren. 

Tyskland svarte i brev av 17. august 2010 at den 

gjenværende søkeren har nektet å trekke seg fra 

vurderingsprogrammet, noe som ikke gir Tyskland 

annet valg enn å fortsette vurderingen. 

7)  Som bekreftet ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om 

tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av 

biocidprodukter(4) omfattes produkter som brukes til 

konservering av næringsmidler eller fôrvarer, av 

forordning (EF) nr. 1831/2003 og europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 

2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler(5). Slike 

produkter omfattes derfor ikke av virkeområdet for 

direktiv 98/8/EF i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav o) 

i nevnte direktiv. Av hensyn til rettssikkerheten bør det 

derfor vedtas at formaldehyd ikke skal oppføres i 

vedlegg I, IA eller IB til direktivet for produkttype 20. 

8)  Formaldehyd er ikke kjent for å ha vært brukt som 

tilsetningsstoff i næringsmidler, og er ikke godkjent for 

slik bruk i henhold til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

  

(4) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(5) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 
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9)  To søknader om godkjenning av formaldehyd som 

tilsetningsstoff i fôrvarer i henhold til forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er for tiden under vurdering. 

Utfasingsperioden for produkter som inneholder 

formaldehyd og brukes til konservering av fôrvarer, og 

som bringes i omsetning som biocidprodukter, bør ta 

hensyn til den tiden som er nødvendig for å regulere 

slike produkter i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formaldehyd (CAS-nr. 200-001-8, EF-nr. 50-00-0) skal ikke 

oppføres i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF for 

produkttype 20. 

Artikkel 2 

Produkter som omsettes som biocidprodukter til bruk som 

konserveringsmidler i fôrvarer og inneholder formaldehyd, skal 

ikke lenger bringes i omsetning fra og med 1. juli 2015. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 25. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  


