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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 11 mars 2010
om förlängning av giltighetstiden för beslut 2009/251/EG om skyldighet för medlemsstaterna att se
till att biociden dimetylfumarat inte släpps ut eller tillhandahålls på marknaden
[delgivet med nr K(2010) 1337]
(Text av betydelse för EES)

(2010/153/EU)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäker
het (1), särskilt artikel 13, och
av följande skäl:
(1)

Enligt kommissionens beslut 2009/251/EG (2) ska med
lemsstaterna se till att produkter som innehåller biociden
dimetylfumarat (DMF) inte släpps ut eller tillhandahålls
på marknaden.

(2)

Beslut 2009/251/EG antogs i enlighet med artikel 13 i
direktiv 2001/95/EG, som begränsar giltighetstiden för
beslutet till högst ett år men medger att det förlängs
med ytterligare perioder på högst ett år.

(3)

(4)

Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts hittills och i
brist på en permanent åtgärd avseende konsumentvaror
som innehåller DMF, måste giltighetstiden för beslut
2009/251/EG förlängas med 12 månader och beslutet
ändras i enlighet med detta.
De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från den kommitté som inrättats genom direk
tiv 2001/95/EG.

(1) EGT L 11, 15.1.2002, s. 4.
(2) EUT L 74, 20.3.2009, s. 32.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Texten i artikel 4 i beslut 2009/251/EG ska ersättas med föl
jande:
”Detta beslut ska tillämpas till och med den 15 mars 2011.”
Artikel 2
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för
att följa detta beslut senast den 15 mars 2010 och offentliggöra
dessa åtgärder. De ska genast underrätta kommissionen om
detta.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 mars 2010.

På kommissionens vägnar
John DALLI

Ledamot av kommissionen

