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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 11 maart 2010
tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2009/251/EG houdende de verplichting voor
de lidstaten ervoor te zorgen dat producten die het biocide dimethylfumaraat bevatten niet in de
handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 1337)
(Voor de EER relevante tekst)

(2010/153/EU)
DE EUROPESE COMMISSIE,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gelet op Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveilig
heid (1), en met name op artikel 13,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Krachtens Beschikking 2009/251/EG (2) moeten de lidsta
ten ervoor zorgen dat producten die het biocide dime
thylfumaraat (DMF) bevatten niet in de handel worden
gebracht of op de markt worden aangeboden.
Beschikking 2009/251/EG is vastgesteld overeenkomstig
de bepalingen van artikel 13 van Richtlijn 2001/95/EG,
waarbij de geldigheidsduur van de beschikking tot ten
hoogste één jaar wordt beperkt maar telkens met ten
hoogste één jaar verlengd kan worden.
Gezien de ervaringen tot nu toe en het feit dat er geen
permanente maatregel geldt voor consumentenproducten
die DMF bevatten, moet de geldigheidsduur van Beschik
king 2009/251/EG met twaalf maanden worden verlengd
en moet die beschikking dienovereenkomstig worden ge
wijzigd.
De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het bij Richtlijn
2001/95/EG opgerichte comité,

(1) PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4.
(2) PB L 74 van 20.3.2009, blz. 32.

Artikel 1
De tekst van artikel 4 van Beschikking 2009/251/EG wordt
vervangen door:
„Deze beschikking
15 maart 2011.”.

is

van

toepassing

tot

en

met

Artikel 2
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om uiterlijk op
15 maart 2010 aan dit besluit te voldoen en maken die maat
regelen bekend. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in
kennis.
Artikel 3
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 maart 2010.

Voor de Commissie
John DALLI

Lid van de Commissie

