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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1825

3.12.2020

2020/EØS/80/29

av 8. august 2019
om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre opp konsentrert eplejuice
som et aktivt stoff i vedlegg I(*)

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 28 nr. 1, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Det aktive stoffet konsentrert eplejuice, i den grad det utgjorde et næringsmiddel eller fôr beregnet på bruk som
repellent eller lokkestoff av produkttype 19, var omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr fastsatt i artikkel 6 i
kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007(2).

2)

Det ble i henhold til artikkel 16 nr. 5 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(3) framlagt en melding om
konsentrert eplejuice for produkttype 19 som var omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr. Det europeiske
kjemikaliebyrå («Byrået») erklærte at meldingen oppfylte kravene, og underrettet Kommisjonen om at kravene var
oppfylt i henhold til artikkel 17 i nevnte forordning. Konsentrert eplejuice ble følgelig oppført under produkttype 19 på
listen over kombinasjoner av stoff og produkttype som omfattes av programmet for vurdering av eksisterende aktive
stoffer i biocidprodukter(4).

3)

Kommisjonen anmodet 31. januar 2017 Byrået om en uttalelse om hvorvidt konsentrert eplejuice gir grunn til
bekymring i henhold til artikkel 28 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012.

4)

I Byråets uttalelse(5) ble det konkludert med at konsentrert eplejuice ikke gir grunn til bekymring, og derfor oppfyller
vilkårene for oppføring i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012.

5)

Idet det tas hensyn til Byråets uttalelse, bør konsentrert eplejuice oppføres i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012.
Ettersom konsentrert eplejuice er av naturlig opprinnelse, bør stoffet inngå i kategori 4, «Tradisjonelt brukte stoffer av
naturlig opprinnelse». Konsentrert eplejuice bør oppføres i nevnte vedlegg bare i den grad den omfattes av definisjonen i
nr. 2 del I i vedlegg I til rådsdirektiv 2001/112/EF(6).

6)

Artikkel 89 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 inneholder overgangstiltak dersom et eksisterende aktivt stoff som
omfattes av arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av eksisterende aktive stoffer, godkjennes i samsvar med
nevnte forordning. Når det gjelder konsentrert eplejuice for produkttype 19, bør datoen for godkjenning med henblikk
på artikkel 89 nr. 3 i nevnte forordning settes til 1. juni 2021, for å gi tilstrekkelig tid til inngivelse av søknader om
godkjenning i samsvar med artikkel 89 nr. 3 annet ledd i nevnte forordning.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 31.10.2019, s. 19 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2020 av
7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort.
(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1.
(2) 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 (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3).
(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle
eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,
s. 1).
(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/157 av 6. november 2018 om endring av vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014
om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 31 av 1.2.2019, s. 1).
(5) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter av 14. desember 2017 om hvorvidt visse aktive stoffer i form av næringsmidler og fôr oppfyller
vilkårene for oppføring i vedlegg I til forordningen om biocidprodukter, ECHA/BPC/186/2017.
(6) Rådsdirektiv 2001/112/EF av 20. desember 2001 om fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på konsum (EFT L 10 av
12.1.2002, s. 58).
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Med henblikk på artikkel 89 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal datoen for godkjenning av konsentrert eplejuice for
produkttype 19 være 1. juni 2021.
Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den 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 8. august 2019.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
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VEDLEGG

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012, i kategori 4 på listen over aktive stoffer nevnt i artikkel 25 bokstav a), skal ny post
lyde:
EF-nummer

«Ikke tilgjengelig

Navn/gruppe

Konsentrert eplejuice(*)

Begrensning

Merknad

Unntatt konsentrert eplejuice
som ikke omfattes av
definisjonen i nr. 2 del I i
vedlegg I til rådsdirektiv
2001/112/EF(**).

(*) Med henblikk på artikkel 89 nr. 3 skal datoen for godkjenning av konsentrert eplejuice for produkttype 19 være 1. juni 2021.
(**) Rådsdirektiv 2001/112/EF av 20. desember 2001 om fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på konsum (EFT L 10 av
12.1.2002, s. 58).»

