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KOMMISJONSDIREKTIV 2012/43/EU 

av 26. november 2012 

om endring av visse overskrifter i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 

særlig artikkel 11 nr. 4 og artikkel 16 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  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 markeds-

føring av biocidprodukter(2) fastsettes det nærmere 

regler for vurdering av eksisterende aktive stoffer. I 

henhold til artikkel 15 nr. 2 i forordningen skal det 

gjennomføres fagfellevurderinger av sakkyndige fra 

medlemsstatene før Kommisjonen treffer beslutning om 

oppføring i vedlegg I. 

2)  I henhold til artikkel 10 nr. 2 i) i direktiv 98/8/EF skal 

oppføring av et aktivt stoff i vedlegg I om nødvendig 

være betinget av krav med hensyn til minste renhetsgrad 

og arten av og høyeste tillatte innhold av visse 

urenheter. 

3)  Den første oppføringen i vedlegg I skjedde gjennom 

kommisjonsdirektiv 2006/140/EF av 20. desember 2006 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/8/EF med henblikk på oppføring av sulfurylfluorid 

som et aktivt stoff i vedlegg I(3). Nevnte direktiv 

fastsatte overskriftene i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. 

Nevnte overskrifter omfatter «Minste renhet av det 

aktive stoffet i biocidproduktet slik det bringes i 

omsetning». 

4)  I forbindelse med fagfellevurderingene fastsatt i artikkel 

15 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1451/2007 har sakkyndige 

i medlemsstatene utviklet en metode for å fastslå graden 

av likhet, kalt «teknisk ekvivalens», mellom de 

kjemiske sammensetningene og risikoprofilene til 

stoffene som faller inn under samme definisjon, men 

som er framstilt av ulike kilder eller ved ulike 

framstillingsprosesser. Renhetsgraden er bare en av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 27.11.2012,  

s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2013 av 

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 11. 

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

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 

(3) EUT L 414 av 30.12.2006, s. 78. 

faktorene som kan være avgjørende når teknisk 

ekvivalens skal fastslås. Lavere renhetsgrad for et aktivt 

stoff behøver heller ikke påvirke stoffets risikoprofil. 

5)  Den gjeldende henvisningen til minste renhetsgrad i 

overskriftene i vedlegg I til direktiv 98/8/EF bør derfor 

erstattes med en henvisning til minste renhetsgrad i det 

aktive stoffet som er brukt i vurderingen, i samsvar med 

artikkel 11 i nevnte direktiv, og det bør angis at det 

aktive stoffet i produktet som er brakt i omsetning, kan 

ha en annen renhet under forutsetning av at det er påvist 

å være teknisk ekvivalent med det vurderte stoffet. 

6)  Den første raden i vedlegg I til direktiv 98/8/EF fastsatt 

ved kommisjonsdirektiv 2006/140/EF inneholder også 

overskriften «Frist for samsvar med artikkel 16 nr. 3 

(unntatt produkter som inneholder mer enn ett aktivt 

stoff, her skal fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 

være den fristen som fastsettes i det siste vedtaket om 

oppføring av produktets aktive stoffer)». 

7)  I samsvar med artikkel 4 nr. 1 i direktiv 98/8/EF skal en 

medlemsstat som mottar en søknad om gjensidig 

anerkjennelse av en gjeldende godkjenning, godkjenne 

produktet innen 120 dager ved gjensidig anerkjennelse. 

Dersom den første godkjenningen av produktet er gitt 

mindre enn 120 dager før fristen for samsvar med 

artikkel 16 nr. 3 i direktivet for nevnte produkt, kan 

imidlertid ikke en medlemsstat som mottar en 

fullstendig søknad om gjensidig anerkjennelse av nevnte 

godkjenning, overholde fristen for samsvar med artikkel 

16 nr. 3 i direktivet dersom den benytter seg av 120-

dagersperioden fastsatt i artikkel 4 nr. 1 i direktivet, selv 

om den fullstendige søknaden om gjensidig 

anerkjennelse ble inngitt uten opphold etter at den første 

godkjenningen ble gitt. 

8)  For produkter der den første godkjenningen er gitt 

senere enn 120 dager før den opprinnelige fristen for 

samsvar med artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF, bør 

derfor medlemsstatenes frist for samsvar med artikkel 

16 nr. 3 i direktivet ved gjensidig anerkjennelse av den 

første godkjenningen forlenges til 120 dager etter at 

fullstendig søknad om gjensidig anerkjennelse er 

inngitt, under forutsetning av at fullstendig søknad om 

gjensidig anerkjennelse ble inngitt innen 60 dager etter 

at den første godkjenningen ble gitt. 

9)  I en situasjon der en medlemsstat, innen fristen for 

samsvar med artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF, 

foreslår et unntak fra gjensidig anerkjennelse av en 

godkjenning i samsvar med artikkel 4 nr. 4 i direktivet, 

kan det bli umulig for nevnte medlemsstat å overholde 
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artikkel 16 nr. 3 i direktivet innen fristen, ettersom dette 

vil avhenge av datoen da Kommisjonens beslutning i 

saken er truffet, i samsvar med artikkel 4 nr. 4 annet 

ledd i direktivet. I slike tilfeller bør fristen utvides til en 

rimelig tid etter at kommisjonsbeslutningen er truffet. 

10)  For produkter der mer enn én medlemsstat har foreslått 

å gjøre unntak fra gjensidig anerkjennelse i samsvar 

med artikkel 4 nr. 4 i direktiv 98/8/EF, bør 

medlemsstatenes frist for samsvar med artikkel 16 nr. 3 

i direktivet ved gjensidig anerkjennelse av den første 

godkjenningen, forlenges til 30 dager etter at 

kommisjonsbeslutningen er truffet. 

11)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 

til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. mars 2013 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 

til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 26. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Første rad i vedlegg I til direktiv 98/8/EF, som inneholder overskrifter til alle oppføringene, skal formuleres slik: 

«Nr. Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(*) 
Oppføringsdato 

Frist for samsvar med artikkel 16 nr. 3, med mindre 

et av unntakene nevnt i fotnoten til denne 

overskriften får anvendelse(**) 

Oppføringen utløper Produkttype Særlige bestemmelser(***) 

(*) Renheten som er angitt i denne kolonnen, var minste renhetsgrad for det aktive stoffet brukt i vurderingen foretatt i samsvar med artikkel 11. Det aktive stoffet i produktet som er brakt i omsetning, kan ha samme eller ulik renhetsgrad dersom 

det er påvist å være teknisk ekvivalent med det vurderte stoffet. 

(**) For produkter som inneholder mer enn ett aktivt stoff som er omfattet av artikkel 16 nr. 2, er fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 den som gjelder for det siste av de aktive stoffene som oppføres i dette vedlegget. For produkter som har 

fått sin første godkjenning senere enn 120 dager før fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3, og en fullstendig søknad er inngitt for gjensidig anerkjennelse i samsvar med artikkel 4 nr. 1 innen 60 dager etter at den første godkjenningen er gitt, 

er fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 for denne søknaden forlenget til 120 dager etter datoen for mottak av den fullstendige søknaden om gjensidig anerkjennelse. For produkter som en medlemsstat har foreslått å unnta fra gjensidig 

anerkjennelse i samsvar med artikkel 4 nr. 4, er fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 forlenget til 30 dager etter datoen for kommisjonsbeslutningen truffet i samsvar med artikkel 4 nr. 4 annet ledd. 

(***) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.» 

 


