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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 844/2012 

av 18. september 2012 

om fastsettelse av nødvendige bestemmelser for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive 

stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 

plantevernmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/ 

EØF(1), særlig artikkel 19, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EF) nr. 1107/2009 er det fastsatt at god-

kjenningen av et aktivt stoff kan fornyes innen utløps-

datoen. 

2)  Det bør fastsettes bestemmelser som er nødvendige for 

gjennomføringen av framgangsmåten for fornyelse. 

3)  Særlig bør det fastsettes frister for de ulike trinnene i 

framgangsmåten for fornyelse for å sørge for at den 

fungerer på en tilfredsstillende måte. 

4)  Det bør fastsettes regler for fortrolighet og offentliggjøring 

av søknaden om fornyelse, den utfyllende dokumenta-

sjonen og ajourføring av denne. 

5)  Det bør også fastsettes regler for inngivelse av søknaden 

om fornyelse samt dens innhold og format. Søkeren bør 

være forpliktet til å begrunne framleggingen av nye 

opplysninger og til å angi separat undersøkelser om 

virveldyr som søkeren akter å framlegge. 

6)  Det bør fastsettes regler for rapporterende medlemsstats 

kontroll av søknaden. 

7)  For å sikre at framgangsmåten for fornyelse fungerer på 

en tilfredsstillende måte, bør medlemsstatene, på søkers 

anmodning, organisere et møte for å diskutere søknaden 

før framlegging av den utfyllende dokumentasjonen. 

8)  Den utfyllende dokumentasjonen som innleveres for 

fornyelse, bør særlig inneholde nødvendige nye data og 

nye risikovurderinger og vise hvorfor slike data og 

risikovurderinger er nødvendige. 

9)  Det bør fastsettes regler for hvordan rapporterende 

medlemsstat skal bestemme om en søknad skal god-

kjennes. 

10)  Dersom ingen inngitte søknader kan godkjennes, bør 

Kommisjonen vedta en forordning om at godkjenningen 

av det aktive stoffet ikke kan fornyes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 252 av 19.9.2012,  

s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 57. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1 

11)  Det bør fastsettes regler for å sikre en uavhengig, 

objektiv og åpen vurdering av det aktive stoffet. 

12)  Søkeren, medlemsstatene med unntak av rapporterende 

medlemsstat, og offentligheten skal gis muligheten til å 

framlegge merknader til utkastet til vurderingsrapport 

om fornyelse. 

13)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

bør framlegge konklusjoner og rådføre seg med 

eksperter, unntatt der Kommisjonen opplyser om at en 

konklusjon ikke er nødvendig. 

14)  Det bør fastsettes regler om fornyelsesrapporten og 

vedtak av en forordning om fornyelse av godkjenningen 

av det aktive stoffet. 

15)  Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av  

7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for 

fornyet oppføring av annen gruppe aktive stoffer i 

vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding 

av listen over disse stoffene(2) bør fortsatt få anvendelse 

med hensyn til fornyelsen av godkjenningen av de aktive 

stoffene oppført i vedlegg I til nevnte direktiv. 

16)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL 1 

GODTAKBARHET 

AVSNITT 1 

Søknad om fornyelse 

Artikkel 1 

Inngivelse av søknaden 

1.  En søknad om fornyelse av en godkjenning av et aktivt 

stoff skal inngis av en produsent av det aktive stoffet til 

rapporterende medlemsstat som fastsatt i andre kolonne i 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 686/2012(3), og til medrapporterende medlemsstat som 

fastsatt i tredje kolonne i vedlegget, senest tre år før god-

kjenningen utløper. 

Ved inngivelse av en søknad kan søkeren, i henhold til 

artikkel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009, anmode om at 

visse opplysninger behandles fortrolig. I slike tilfeller skal 

søkeren framlegge disse delene av søknaden separat, og opplyse 

om årsakene til at det anmodes om fortrolig behandling.  

  

(2) EUT L 322 av 8.12.2010, s. 10. 

(3) EUT L 200 av 27.7.2012, s. 5. 
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Samtidig skal søkeren framlegge alle krav om vern av 

opplysninger i henhold til artikkel 59 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

2.  Søkeren skal sende en kopi av søknaden til Kommisjonen, 

de andre medlemsstatene og til Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»), herunder opplys-

ninger om hvilke deler av søknaden som det er anmodet om 

fortrolig behandling av, som nevnt i nr. 1. 

3.  En felles søknad kan inngis av en sammenslutning av 

produsenter utpekt av produsentene med henblikk på å oppfylle 

bestemmelsene i denne forordning. 

Artikkel 2 

Formen på og innholdet i søknaden 

1.  Søknaden skal inngis i formatet angitt i vedlegget. 

2.  Søknaden skal inneholde de nye opplysningene søkeren 

akter å framlegge. Den skal godtgjøre at slike opplysninger er 

nødvendige i henhold til artikkel 15 nr. 2 første ledd i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Søknaden skal angi separat alle nye undersøkelser om virveldyr 

som søkeren akter å framlegge. 

Artikkel 3 

Kontroll av søknaden 

1.  Dersom søknaden er inngitt innen datoen fastsatt i 

artikkel 1 nr. 1 første ledd og inneholder alle elementene 

fastsatt i artikkel 2, skal rapporterende medlemsstat innen én 

måned fra datoen søknaden ble mottatt, underrette søkeren, 

medrapporterende medlemsstat, Kommisjonen og Myndigheten 

om hvilken dato søknaden ble mottatt og at den er inngitt innen 

datoen fastsatt i artikkel 1 nr. 1 første ledd og inneholder alle 

elementer fastsatt i artikkel 2. 

Rapporterende medlemsstat skal vurdere alle anmodninger om 

fortrolig behandling. Ved en anmodning om tilgang til 

opplysninger skal rapporterende medlemsstat avgjøre hvilke 

opplysninger som skal behandles fortrolig. 

2.  Dersom søknaden er inngitt innen datoen fastsatt i 

artikkel 1 nr. 1 første ledd, men det mangler ett eller flere 

elementer fastsatt i artikkel 2, skal rapporterende medlemsstat 

innen én måned fra datoen søknaden ble mottatt, underrette 

søkeren om hvilke elementer som mangler og angi en frist på 

14 dager for framlegging av disse elementene til rapporterende 

medlemsstat og medrapporterende medlemsstat. 

Dersom søknaden ved utløpet av fristen inneholder alle 

elementer fastsatt i artikkel 2, skal rapporterende medlemsstat 

omgående fortsette i samsvar med nr. 1. 

3.  Dersom søknaden ikke er inngitt innen fristen fastsatt i 

artikkel 1 nr. 1 første ledd eller søknaden ved utgangen av 

fristen som ble satt for framlegging av de manglende 

elementene i samsvar med annet ledd fortsatt ikke inneholder 

alle elementer fastsatt i artikkel 2, skal rapporterende medlems-

stat omgående underrette søkeren, medrapporterende 

medlemsstat, Kommisjonen, de andre medlemsstatene og 

Myndigheten om at søknaden ikke kan godkjennes og årsakene 

til at den ikke kan godkjennes. 

4.  Innen 14 dager etter dato for mottak av opplysningene om 

at søknaden er inngitt innen datoen fastsatt i artikkel 1 nr. 1 

første ledd og at den inneholder alle elementer fastsatt i 

artikkel 2, skal søkeren framlegge en kopi av søknaden til 

Myndigheten, herunder opplysninger om hvilke deler av 

søknaden som det er anmodet om fortrolig behandling av og 

søkers begrunnelse i henhold til artikkel 63 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Samtidig skal søkeren oversende en kopi av søknaden til 

Myndigheten, unntatt de opplysningene som det er anmodet om 

fortrolig behandling av og der søkeren har begrunnet dette i 

henhold til artikkel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

5.  Dersom to eller flere søknader for samme aktive stoff er 

inngitt innen datoen fastsatt i artikkel 1 nr. 1 første ledd, og 

hver av dem inneholder alle elementene fastsatt i artikkel 2, 

skal rapporterende medlemsstat oversende kontaktopplys-

ningene for hver søker til de andre søkerne. 

6.  Kommisjonen skal for hvert aktivt stoff offentliggjøre 

navn og adresse til søkerne hvis søknader er inngitt innen 

datoen fastsatt i artikkel 1 nr. 1 første ledd og inneholder alle 

elementer fastsatt i artikkel 2. 

Artikkel 4 

Kontakt før framlegging av utfyllende dokumentasjon 

Søkeren kan anmode om et møte med rapporterende medlemsstat 

og medrapporterende medlemsstat for å diskutere søknaden. 

Om det er anmodet om en slik kontakt, skal den finne sted før 

den utfyllende dokumentasjonen framlegges som fastsatt i 

artikkel 6. 

Artikkel 5 

Tilgang til søknaden 

Når søknaden er mottatt som fastsatt i artikkel 3 nr. 4, skal 

Myndigheten omgående gjøre den tilgjengelig for offentlighe-

ten, unntatt de opplysninger som det er anmodet om fortrolig 

behandling av og der søkeren har begrunnet dette i henhold til 

artikkel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009, med mindre 

offentliggjøring av disse er begrunnet i tvingende allmenne 

hensyn. 

AVSNITT 2 

Utfyllende dokumentasjon 

Artikkel 6 

Framlegging av utfyllende dokumentasjon 

1.  Dersom rapporterende medlemsstat har underrettet søkeren 

i samsvar med artikkel 3 nr. 1 om at søknaden er inngitt innen 

datoen fastsatt i artikkel 1 nr. 1 første ledd og at den inneholder 

alle elementer fastsatt i artikkel 2, skal søkeren framlegge 

utfyllende dokumentasjon til rapporterende medlemsstat, 

medrapporterende medlemsstat, Kommisjonen og Myndigheten.  
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2.  Innholdet i sammendraget av den utfyllende dokumenta-

sjonen og den fullstendige utfyllende dokumentasjonen skal 

være i samsvar med artikkel 7. 

3.  Den utfyllende dokumentasjonen skal framlegges senest 

30 måneder før godkjenningen utløper. 

4.  Dersom mer enn én søker anmoder om fornyelse av god-

kjenningen av samme aktive stoff, skal disse søkerne treffe alle 

rimelige tiltak for å framlegge dokumentasjonen i fellesskap. 

Dersom slik dokumentasjon ikke framlegges i fellesskap av alle 

berørte søkere, skal årsaken beskrives i dokumentasjonen. 

5.  Ved framlegging av utfyllende dokumentasjon kan 

søkeren i henhold til artikkel 63 i forordning (EF) nr. 1107/ 

2009 anmode om at visse opplysninger, herunder visse deler av 

dokumentasjonen, behandles fortrolig, og skal fysisk skille 

disse opplysningene fra de øvrige. 

Artikkel 7 

Innholdet i den utfyllende dokumentasjonen 

1.  Sammendraget av den utfyllende dokumentasjonen skal 

omfatte følgende: 

a)  en kopi av søknaden, 

b)  dersom nye søkere har sluttet seg til søknaden, eller 

søkeren er erstattet av én eller flere andre søkere: navn og 

adresse til søkeren eller de andre søkerne, og eventuelt 

navnet på sammenslutningen av produsenter fastsatt i 

artikkel 1 nr. 3, 

c)  opplysninger om ett eller flere representative bruksområder 

på en avling som dyrkes i stort omfang i hver sone, for 

minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive 

stoffet, der det skal framgå at godkjenningskriteriene i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt, og 

dersom de framlagte opplysningene ikke dekker alle soner, 

eller dersom de ikke gjelder en avling som dyrkes i stort 

omfang, skal dette begrunnes, 

d)  data og risikovurderinger som ikke var en del av god-

kjenningsdokumentasjonen eller den senere fornyelses-

dokumentasjonen, og som er nødvendig 

i) for å gjenspeile endringer i juridiske krav som har 

oppstått siden godkjenningen eller siste fornyelse av 

godkjenningen av det berørte aktive stoffet, 

ii) for å gjenspeile endringer i vitenskapelig og teknisk 

kunnskap siden godkjenningen eller siste fornyelse av 

godkjenningen av det berørte aktive stoffet, 

iii) for å gjenspeile endringer i bruksområdene eller 

iv) fordi søknaden gjelder en endret fornyelse, 

e)  for hvert punkt i opplysningskravene for det aktive stoffet 

som fastsatt i en forordning som fastsetter krav til 

opplysninger for aktive stoffer i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, der nye data er nødvendig i samsvar med 

bokstav d): sammendrag og resultater av forsøk og 

undersøkelser samt navnet på eieren av dem og på personen 

eller instituttet som har utført dem, og en begrunnelse for 

hvorfor hvert forsøk eller hver undersøkelse er nødvendig, 

f)  for hvert punkt i opplysningskravene for plantevermidler 

som fastsatt i en forordning som fastsetter krav til 

opplysninger for plantevernmidler i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, der nye data er nødvendig i samsvar med 

bokstav d): sammendrag og resultater av forsøk og 

undersøkelser samt navnet på eieren og på personen som 

har utført forsøkene og undersøkelsene på ett eller flere 

plantevernmidler som er representative for bruksområdene, 

og en begrunnelse for hvorfor hvert forsøk eller hver 

undersøkelse er nødvendig, 

g)  der det er relevant, dokumentasjon omhandlet i artikkel 4 

nr. 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009; 

h)  for hvert forsøk eller hver undersøkelse som omfatter 

virveldyr, en beskrivelse av de tiltak som er truffet for å 

unngå dyreforsøk på virveldyr, 

i)  der det er relevant, en kopi av søknaden om grenseverdier 

for restmengder som nevnt i artikkel 7 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(1), 

j)  der det er relevant, en kopi av forslaget til klassifisering der 

det er vurdert om stoffet skal klassifiseres eller 

omklassifiseres i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2), 

k)  en vurdering av alle framlagte opplysninger. 

l)  en sjekkliste som viser at den utfyllende dokumentasjonen 

fastsatt i nr. 3 er fullstendig med tanke på de bruksområder 

det søkes om, og som viser hvilke data som er nye, 

m)  sammendrag og resultater av vitenskapelig fagfellevurdert 

allment tilgjengelig litteratur, nevnt i artikkel 8 nr. 5 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2.  Bruksområdene nevnt i nr. 1 bokstav c) skal, der det er 

relevant, omfatte bruksområdene som er vurdert for godkjennin-

gen eller senere fornyelser. Minst ett plantevernmiddel nevnt i nr. 

1 bokstav c) skal ikke inneholde et annet aktivt stoff, der et slikt 

produkt finnes for et representativt bruksområde. 

3.  Den fullstendige utfyllende dokumentasjonen skal 

inneholde hele teksten i alle forsøks- og undersøkelsesrapporter 

nevnt i nr. 1 bokstav e), f) og m). 

Dokumentasjonen skal ikke inneholde noen rapporter om 

forsøk eller undersøkelser der det det aktive stoffet eller det 

plantevernmiddelet som inneholder det, med forsett er gitt til 

mennesker. 

Artikkel 8 

Søknadens godtakbarhet 

1.  Dersom den utfyllende dokumentasjonen er framlagt 

innen datoen nevnt i artikkel 6 nr. 3 og inneholder alle elemen-

ter nevnt i artikkel 7, skal rapporterende medlemsstat innen en 

frist på én måned underrette søkeren, medrapporterende med-

lemsstat, Kommisjonen og Myndigheten om datoen for mottak 

av den utfyllende dokumentasjonen og om søknadens godtak-

barhet.  

  

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 
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Rapporterende medlemsstat skal vurdere alle anmodninger om 

fortrolig behandling. Ved en anmodning om tilgang til 

opplysninger skal rapporterende medlemsstat bestemme hvilke 

opplysninger som skal behandles fortrolig. 

2.  Dersom den utfyllende dokumentasjonen er framlagt 

innen datoen fastsatt i artikkel 6 nr. 3, men ett eller flere 

elementer fastsatt i artikkel 7 mangler, skal rapporterende 

medlemsstat innen én måned etter datoen for mottak av den 

utfyllende dokumentasjonen underrette søkeren om hvilke 

elementer som mangler og angi en frist på 14 dager for 

framlegging av disse elementene til rapporterende medlemsstat 

og medrapporterende medlemsstat. 

Dersom den utfyllende dokumentasjonen inneholder alle 

elementene fastsatt i artikkel 7 ved utløpet av fristen, skal 

rapporterende medlemsstat umiddelbart fortsette i samsvar med 

nr. 1. 

3.  Etter at søkeren har mottatt opplysningene om at 

søknaden er godtakbar, skal søkeren umiddelbart videresende 

den utfyllende dokumentasjonen til de andre medlemsstatene, 

Kommisjonen og Myndigheten, herunder opplysninger om de 

deler av dokumentasjonen det er anmodet om fortrolig 

behandling av og der søkeren har begrunnet dette i henhold til 

artikkel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Samtidig skal søkeren videresende den utfyllende 

dokumentasjonen til Myndigheten, unntatt de opplysningene 

det er anmodet om fortrolig behandling av og der søkeren har 

begrunnet dette i henhold til artikkel 63 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

4.  Myndigheten skal omgående gjøre den utfyllende 

dokumentasjonen tilgjengelig for offentligheten, unntatt de 

opplysninger som det er anmodet om fortrolig behandling av og 

der søkeren har begrunnet dette i henhold til artikkel 63 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, med mindre offentliggjøring er 

begrunnet i tvingende allmenne hensyn. 

5.  På anmodning fra Myndigheten eller en medlemsstat skal 

søkeren gjøre tilgjengelig dokumentasjonen som er framlagt for 

godkjenning og senere fornyelser av godkjenningen, der 

søkeren har tilgang til disse. 

6.  Dersom den utfyllende dokumentasjonen ikke er framlagt 

innen fristen fastsatt i artikkel 6 nr. 3, eller der den utfyllende 

dokumentasjonen ved utgangen av fristen som ble satt for 

framlegging av de manglende elementene i samsvar med nr. 2 i 

denne artikkelen, fortsatt ikke inneholder alle elementer fastsatt 

i artikkel 7, skal rapporterende medlemsstat umiddelbart 

underrette søkeren, medrapporterende medlemsstat, Kommi-

sjonen, de andre medlemsstatene og Myndigheten om at 

søknaden ikke kan godkjennes og om årsakene til at den ikke 

kan godkjennes. 

Artikkel 9 

Erstatning av søker 

En søker kan erstattes av en annen produsent med hensyn til 

alle rettigheter og forpliktelser som følger av denne forordning 

ved at rapporterende medlemsstat underrettes gjennom en felles 

erklæring fra søkeren og den andre produsenten. I slike tilfeller 

skal søkeren og den andre produsenten samtidig underrette 

medrapporterende medlemsstat, Kommisjonen, de andre 

medlemsstatene, Myndigheten og alle andre søkere som har 

inngitt en søknad for samme aktive stoff, om at søkeren er 

erstattet. 

Artikkel 10 

Vedtak om forordning om ikke å fornye godkjenningen 

Kommisjonen skal vedta en forordning om ikke å fornye 

godkjenningen av et aktivt stoff i samsvar med artikkel 20 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EF) nr. 1107/2009 dersom ingen av 

søknadene inngitt for det aktive stoffet kan godkjennes i 

samsvar med artikkel 3 nr. 3 i eller artikkel 8 nr. 6 i denne 

forordning. 

KAPITTEL 2 

VURDERING 

Artikkel 11 

Vurdering utført av rapporterende medlemsstat og 

medrapporterende medlemsstat 

1.  Dersom søknaden kan godkjennes i samsvar med 

artikkel 8 nr. 1, skal rapporterende medlemsstat i samråd med 

medrapporterende medlemsstat, senest 12 måneder etter datoen 

nevnt i artikkel 6 nr. 3, forberede og framlegge overfor 

Kommisjonen, med kopi til Myndigheten, en rapport som 

vurderer om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 («utkastet til vurderingsrapport for fornyelse»). 

2.  Utkastet til vurderingsrapport for fornyelse skal også 

omfatte: 

a)  en anbefaling med hensyn til fornyelsen av godkjenningen, 

b)  en anbefaling om hvorvidt stoffet skal anses som et stoff 

med lav risiko, 

c)  en anbefaling om hvorvidt stoffet skal vurderes som et stoff 

som bør erstattes, 

d)  der det er relevant, et forslag om fastsettelse av 

grenseverdier for restmengder, 

e)  der det er relevant, et forslag til klassifisering eller 

omklassifisering av det aktive stoffet i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1272/2008, 

f)  en konklusjon angående hvilke nye undersøkelser i den 

utfyllende dokumentasjonen som er relevante for 

vurderingen, 

g)  en anbefaling angående hvilke deler av rapporten som skal 

tas opp i samråd med eksperter i samsvar med artikkel 13 

nr. 1, 

h)  punktene der medrapporterende medlemsstat ikke var enig i 

vurderingen utført av rapporterende medlemsstat, der det er 

relevant. 

3.  Rapporterende medlemsstat skal på grunnlag av den 

foreliggende vitenskapelige og tekniske kunnskap foreta en 

uavhengig, objektiv og åpen vurdering. Vurderingen skal ta 

hensyn til den utfyllende dokumentasjonen og, der det er 

relevant, dokumentasjonen som er framlagt for godkjenning og 

senere fornyelse av godkjenningen.  
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4.  Rapporterende medlemsstat skal først vurdere om god-

kjenningskriteriene i nr. 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 og 3.7 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. 

Der disse kriteriene ikke er oppfylt, skal utkastet til 

vurderingsrapport for fornyelse begrenses til disse delene av 

vurderingen, med mindre artikkel 4 nr. 7 i forordning 1107/ 

2009 gjelder. 

5.  Dersom rapporterende medlemsstat trenger tilleggs-

opplysninger, skal den fastsette en frist for når søkeren skal 

framlegge disse. Denne fristen skal ikke føre til en forlengelse 

av fristen på 12 måneder fastsatt i nr. 1. Søkeren kan, i henhold 

til artikkel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009, anmode om at 

slike opplysninger behandles fortrolig. 

6.  Rapporterende medlemsstat kan rådføre seg med Myndighe-

ten og be om ytterligere tekniske eller vitenskapelige opplysninger 

fra andre medlemsstater. Slike samråd og forespørsler skal ikke 

føre til en utvidelse av fristen på 12 måneder fastsatt i nr. 1. 

7.  Opplysninger som framlegges uoppfordret av søkeren 

eller etter fristen som er fastsatt for å framlegge disse i samsvar 

med nr. 5 første punktum, skal ikke tas i betraktning, med 

mindre de er framlagt i samsvar med artikkel 56 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

8.  Ved framlegging av utkastet til vurderingsrapport for 

fornyelse til Kommisjonen skal rapporterende medlemsstat 

anmode om at søkeren framlegger sammendraget av den 

utfyllende dokumentasjonen, ajourført for å omfatte tilleggs-

opplysningene som rapporterende medlemsstat har anmodet om 

i samsvar med paragraf 5 eller framlagt i samsvar med 

artikkel 56 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til med-

rapporterende medlemsstat, Kommisjonen, de andre medlems-

statene og Myndigheten. 

Søkeren kan, i henhold til artikkel 63 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, anmode om at slike opplysninger behandles 

fortrolig. Alle slike anmodninger skal rettes til Myndigheten. 

Artikkel 12 

Kommentarer til utkastet til vurderingsrapport for 

fornyelse 

1.  Myndigheten skal senest 30 dager etter å ha mottatt 

utkastet til vurderingsrapport for fornyelse fra rapporterende 

medlemsstat videresende dette til søkeren og de øvrige med-

lemsstatene. 

2.  Myndigheten skal gjøre utkastet til vurderingsrapport for 

fornyelse tilgjengelig for offentligheten etter å ha gitt søkeren 

en frist på to uker til å anmode, i henhold til artikkel 63 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, om at visse deler av utkastet til 

vurderingsrapport for fornyelse behandles fortrolig. 

3.  Myndigheten skal gi en frist på 60 dager for innsending av 

skriftlige merknader fra datoen rapporten gjøres tilgjengelig for 

offentligheten. Slike merknader skal oversendes Myndigheten, 

som skal samordne og videresende disse merknadene, herunder 

sine egne merknader, til Kommisjonen. 

4.  Myndigheten skal omgående gjøre den ajourførte utfyllen-

de dokumentasjonen tilgjengelig for offentligheten, unntatt de 

opplysninger som det er anmodet om fortrolig behandling av og 

der søkeren har begrunnet dette i henhold til artikkel 63 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, med mindre offentliggjøring er 

begrunnet i tvingende allmenne hensyn. 

Artikkel 13 

Myndighetens konklusjon 

1.  Innen fem måneder fra utløpet av fristen som nevnt i 

artikkel 12 nr. 3 skal Myndigheten vedta en konklusjon i lys av 

gjeldende vitenskapelig og teknisk kunnskap og ved hjelp av 

veiledningsdokumenter som er gjeldende på datoen for 

framlegging av den utfyllende dokumentasjonen, om hvorvidt 

det aktive stoffet kan antas å oppfylle godkjenningskriteriene 

fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Dersom det 

er hensiktsmessig, skal myndigheten rådføre seg med eksperter, 

herunder eksperter fra rapporterende medlemsstat og med-

rapporterende medlemsstat. Myndigheten skal oversende sin 

uttalelse til søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen. 

Som unntak fra første ledd kan Kommisjonen underrette 

Myndigheten umiddelbart etter at fristen nevnt i artikkel 12 

nr. 3 har utløpt, om at en konklusjon ikke er nødvendig. 

2.  Etter at søkeren har fått to uker til å anmode, i henhold til 

artikkel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009, om at visse deler 

av konklusjonen skal behandles fortrolig, skal Myndigheten 

gjøre sin konklusjon tilgjengelig for offentligheten, unntatt 

opplysninger der fortrolig behandling er godkjent av Myndighe-

ten, med mindre offentliggjøring er begrunnet i tvingende all-

menne hensyn. 

3.  Dersom Myndigheten anser at ytterligere opplysninger fra 

søkeren er nødvendig, skal den i samråd med medrapporterende 

medlemsstat fastsette en frist på høyst én måned for søkeren til 

å framlegge slike opplysninger til medlemsstatene, Kommi-

sjonen og Myndigheten. Medrapporterende medlemsstat skal 

innen 60 dager etter at ytterligere opplysninger ble mottatt, 

evaluere de mottatte opplysningene og sende evalueringen til 

Myndigheten. 

Der første ledd får anvendelse, skal fristen nevnt i nr. 1 

forlenges med fristene nevnt i første ledd av dette nummer. 

4.  Myndigheten kan anmode Kommisjonen om å rådføre seg 

med et av Den europeiske unions referanselaboratorier utpekt i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004(1) med henblikk på å kontrollere om analyse-

metoden som søkeren foreslår anvendt til fastsettelse av 

restmengder, er tilfredsstillende og oppfyller kravene i 

artikkel 29 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Søkeren skal på anmodning fra Den europeiske unions 

referanselaboratorium legge fram prøver og analysestandarder. 

5.  Opplysninger som framlegges uoppfordret av søkeren 

eller etter fristen som er fastsatt for å framlegge disse i samsvar 

med nr. 3 første ledd, skal ikke tas i betraktning, med mindre de 

er framlagt i samsvar med artikkel 56 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009.  

  

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 
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Artikkel 14 

Fornyelsesrapport og forordning om fornyelse 

1.  Kommisjonen skal framlegge en fornyelsesrapport og et 

utkast til forordning for komiteen nevnt i artikkel 79 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 innen seks måneder etter å ha 

mottatt Myndighetens konklusjon, eller dersom det ikke 

foreligger noen konklusjon fra Myndigheten, innen utløps-

datoen for fristen nevnt i artikkel 12 nr. 3 i denne forordning. 

Fornyelsesrapporten og utkastet til forordning skal ta i 

betraktning vurderingsrapporten for fornyelse fra rapporterende 

medlemsstat, kommentarene nevnt i artikkel 12 nr. 3 i denne 

forordning og konklusjonen fra Myndigheten, dersom en slik 

konklusjon foreligger. 

Søkeren skal få anledning til å framlegge sine merknader til 

fornyelsesrapporten innen en frist på 14 dager. 

2.  På grunnlag av fornyelsesrapporten og idet det tas hensyn 

til kommentarer framlagt av søkeren innen fristen nevnt i nr. 1 

tredje ledd, skal Kommisjonen vedta en forordning i samsvar 

med artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

KAPITTEL 3 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 15 

Overgangsbestemmelser 

Forordning (EF) nr. 1141/2010 skal fortsatt få anvendelse for 

fornyelse av godkjenningen av aktive stoffer oppført i vedlegg I 

til denne forordning. 

Artikkel 16 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. september 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO  

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

Utforming av søknader i henhold til artikkel 2 nr. 1 

Søknaden skal være skriftlig, underskrives av søkeren og sendes til rapporterende medlemsstat og medrapporterende 

medlemsstat. 

En kopi av søknaden skal sendes til Europakommisjonen, Generaldirektoratet for helse og forbrukervern, B-1049 

Brussel, Belgia, til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, Via Carlo Magno 1/A, I-43126 Parma, 

Italia, og de andre medlemsstatene. 

MODELL 

1.  Opplysninger om søkeren 

1.1. Søkerens navn og adresse, herunder navn på den fysiske personen som har ansvaret for søknaden og andre 

forpliktelser som følge av denne forordning: 

1.1.1. a)  Telefonnummer: 

b)  E-post: 

1.1.2. a)  Kontaktperson: 

b)  Alternativ kontaktperson: 

2.  Opplysninger som forenkler identifisering 

2.1.  Vanlig navn (foreslått eller ISO-godkjent) som spesifiserer, der det er relevant, alle varianter av dette, som for 

eksempel salter, estere eller aminer framstilt av produsenten. 

2.2.  Kjemisk navn (IUPAC- og CAS-nomenklatur) 

2.3.  CAS-, CIPAC- og EF-numre (dersom disse foreligger). 

2.4.  Empirisk formel og strukturformel, molekylmasse. 

2.5.  Spesifikasjonen til det aktive stoffets renhetsgrad i g/kg, som om mulig skal være identisk med eller allerede 

godkjent som tilsvarende oppføringen i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011(1). 

2.6.  Klassifisering og merking av det aktive stoffet i samsvar med bestemmelsene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2) (helse- og miljøvirkninger). 

3.  Nye opplysninger 

3.1.  Liste over nye opplysninger som skal framlegges sammen med en begrunnelse som viser at de er vurdert som 

nødvendige i samsvar med artikkel 15 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

3.2.  Liste over nye undersøkelser som skal framlegges om virveldyr. 

3.3.  Tidsplan for eventuelle nye og pågående undersøkelser. 

Søkeren bekrefter at opplysningene ovenfor, som framlegges i søknaden, er korrekte. 

Dato og underskrift (av personen som har myndighet på vegne av søkeren som nevnt i nr. 1.1). 

 ____________  

  

(1) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(2) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 


