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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING  

(EU) nr. 736/2013 

av 17. mai 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til  

varigheten av arbeidsprogrammet for undersøkelse av eksisterende aktive stoffer i 

biocidprodukter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 

annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EU) nr. 528/2012 åpnes det for 

videreføring av arbeidsprogrammet for systematisk 

undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer som 

brukes i biocidprodukter, som ble påbegynt i samsvar 

med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markeds-

føring av biocidprodukter(2). 

2)  I henhold til artikkel 89 nr. 1 første ledd i forordning 

(EU) nr. 528/2012 er målet at arbeidsprogrammet skal 

ferdigstilles innen 14. mai 2014. 

3)  Ifølge Kommisjonens siste beregninger, som den gir 

uttrykk for i Kommisjonens melding til Euro-

paparlamentet i henhold til article 294 nr. 6 i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte om Rådets 

standpunkt med hensyn til vedtakelsen av en 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 31.7.2013,  

s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 20. 

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

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

europaparlaments- og rådsforordning om omsetning og 

bruk av biocidprodukter(3), vil undersøkelsen av alle 

eksisterende aktive stoffer som brukes i biocidprodukter 

først bli avsluttet innen 31. desember 2024. 

4)  Arbeidsprogrammet bør derfor videreføres fram til 

nevnte dato, 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 89 nr. 1 første ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 

skal lyde: 

«1.  Kommisjonen skal fortsette med arbeidsprogrammet for 

systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer som 

ble påbegynt i henhold til artikkel 16 nr. 2 i direktiv 98/8/EF, 

med mål om å ferdigstille det innen 31. desember 2024. For 

dette formål skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 83 om 

gjennomføringen av arbeidsprogrammet og nærmere angivelse 

av de rettigheter og forpliktelser i den forbindelse som gjelder 

for vedkommende myndigheter og deltakerne i programmet.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(3) KOM(2011) 498 endelig utgave 

2022/EØS/40/27 

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

Utferdiget i Brussel, 17. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


