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KOMMISJONSBESLUTNING

2017/EØS/51/40

av 20. august 2012
om fastsettelse av en ny frist for innsending av dokumentasjon for visse stoffer som skal undersøkes
i henhold til det fjortenårige arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 16 nr. 2 i europaparlamentsog rådsdirektiv 98/8/EF
[meddelt under nummer K(2012) 5787]
(2012/483/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
5)

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter( 1),
særlig artikkel 16 nr. 2, og

Innen tre måneder fra opplysningene ble elektronisk
offentliggjort har flere foretak uttrykt interesse for å
overta rollen som deltaker for noen av de berørte
stoffene og produkttypene i samsvar med artikkel 12
nr. 1 i forordning (EF) nr. 1451/2007.
Det bør derfor fastsettes en ny frist for innsending av
dokumentasjon for disse stoffene og produkttypene i
samsvar med artikkel 12 nr. 3 annet ledd i nevnte
forordning.

ut fra følgende betraktninger:
6)
1)

2)

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) ble det 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.

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
For stoffene og produkttypene oppført i vedlegget skal den nye
fristen for innsending av dokumentasjon være 30. september
2013.

For en rekke kombinasjoner av stoffer og produkttyper
som er oppført på listen, har enten alle deltakerne
trukket seg fra vurderingsprogrammet, eller det var ikke
mottatt noen fullstendig dokumentasjon innen fristen
angitt i artikkel 9 og artikkel 12 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 1451/2007 av den rapporterende medlemsstat utpekt
for vurderingen.

Artikkel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 20. august 2012.
For Kommisjonen

3)

Kommisjonen har derfor, og i henhold til artikkel 11
nr. 2, artikkel 12 nr. 1 og artikkel 13 nr. 5 i forordning
(EF) nr. 1451/2007, underrettet medlemsstatene om
dette. Disse opplysningene ble også offentliggjort
elektronisk 17. januar 2011.

Janez POTOČNIK

Medlem av Kommisjonen

_____

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 226 av 22.8.2012,
s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2013 av
3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 61 av 31.10.2013, s. 25.
(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.
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VEDLEGG

Stoffer og produkttyper med 30. september 2013 som ny frist for innsending av dokumentasjon

Navn

EF-nummer

CAS-nummer

Produkttype

Rapporterende
medlemsstat

Triclosan

222-182-2

3380-34-5

2

DK

Triclosan

222-182-2

3380-34-5

7

DK

Triclosan

222-182-2

3380-34-5

9

DK

2-fenoksyetanol

204-589-7

122-99-6

3

UK

