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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 354/2013 

av 18. april 2013 

om endringer av biocidprodukter som er godkjent i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 51, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å sikre en harmonisert framgangsmåte bør det 

vedtas bestemmelser om endringer av biocidprodukter 

med hensyn til opplysninger som framlegges i forbin-

delse med den opprinnelige søknaden om godkjenning 

eller registrering av biocidprodukter og biocidprodukt-

familier, som er godkjent eller registrert i samsvar  

med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF  

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocid-

produkter(2) og forordning (EU) nr. 528/2012. 

2)  Foreslåtte endringer av biocidprodukter bør klassifiseres 

i forskjellige kategorier, idet det tas hensyn til i hvilket 

omfang de krever ny vurdering av risikoen for 

menneskers eller dyrs helse eller miljøet, samt av 

virkningen av biocidproduktet eller biocidprodukt-

familien. Det bør fastsettes kriterier til bruk ved 

klassifisering av en endring av et produkt i en av 

kategoriene nevnt i artikkel 50 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 528/2012. 

3)  For å gi bedre forutsigbarhet bør Det europeiske 

kjemikaliebyrå (heretter kalt «Byrået») avgi uttalelser 

om klassifisering av produktendringer. Byrået bør også 

gi detaljerte retningslinjer for de forskjellige kategori-

ene av endringer. Disse retningslinjene bør ajourføres 

regelmessig på grunnlag av den vitenskapelige og 

tekniske utviklingen. 

4)  Det er nødvendig å presisere den framgangsmåten som 

fører fram til Kommisjonens beslutning, i samsvar 

med artikkel 50 nr. 2 første ledd og eventuelt artikkel 

44 nr. 5 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

5)  For å redusere det samlede antallet mulige søknader og 

gjøre det mulig for medlemsstatene, Byrået og Kommi-

sjonen å fokusere på de endringene som har en reell 

innvirkning på biocidproduktenes egenskaper, bør det 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 19.4.2013,  

s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 20. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

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

innføres et system med årlig rapportering for visse 

endringer av administrativ karakter. Det bør ikke kreves 

forhåndsgodkjenning for slike endringer, og de bør 

meddeles innen 12 måneder etter gjennomføring. Andre 

typer endringer av administrativ karakter der umiddelbar 

rapportering og forhåndsundersøkelse er nødvendig for 

løpende overvåkning av det aktuelle biocidproduktet, 

bør imidlertid ikke omfattes av systemet med årlig 

rapportering.k 

6)  Det bør kreves en egen søknad for hver endring. I visse 

tilfeller bør det imidlertid være tillatt å gruppere 

endringene for å lette gjennomgangen av endringene 

og redusere administrasjonsbyrden. 

7)  Det bør innføres bestemmelser med hensyn til rollen til 

samordningsgruppen nedsatt i henhold til forordning 

(EU) nr. 528/2012 for å fremme samarbeidet mellom 

medlemsstatene og gjøre det mulig å bilegge uoverens-

stemmelser ved vurderingen av enkelte endringer. 

8)  Denne forordning bør presisere når godkjennings-

innehaveren kan gjennomføre en gitt endring, ettersom 

en slik presisering er avgjørende for markedsdeltakere. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter bestemmelser om endringer av 

biocidprodukter som det søkes om etter artikkel 50 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til opplysninger 

framlagt i forbindelse med den opprinnelige søknaden om 

godkjenning av biocidprodukter eller biocidproduktfamilier 

etter direktiv 98/8/EF og forordning (EU) nr. 528/2012 

(heretter kalt «produktendringer»). 

Artikkel 2 

Klassifisering av produktendringer 

1.  Produktendringer klassifiseres etter kriteriene som er 

fastsatt i vedlegget til denne forordning. Enkelte kategorier av 

endringer er oppført i tabellene i vedlegget. 

2.  Godkjenningsinnehaveren kan be Byrået om å avgi 

uttalelse om klassifisering etter kriteriene fastsatt i vedlegget 

til denne forordning av en endring som ikke er oppført i en av 

tabellene i nevnte vedlegg.  
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Uttalelsen skal avgis innen 45 dager etter mottak av 

anmodningen og betaling av gebyret nevnt i artikkel 80 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Byrået skal offentliggjøre uttalelsen etter å ha fjernet alle 

opplysninger av kommersielt fortrolig art. 

Artikkel 3 

Retningslinjer for klassifisering 

1.  Byrået skal, etter å ha rådført seg med medlemsstatene, 

Kommisjonen og berørte parter, utarbeide detaljerte retnings-

linjer for de forskjellige kategoriene av produktendringer. 

2.  Disse retningslinjene skal ajourføres regelmessig, idet 

det tas hensyn til uttalelser avgitt i samsvar med artikkel 2  

nr. 2, bidrag fra medlemsstatene og den vitenskapelige og 

tekniske utviklingen. 

Artikkel 4 

Gruppering av endringer 

1.  Dersom det søkes om flere endringer, skal det inngis en 

egen melding eller søknad for hver endring det søkes om. 

2.  Som unntak fra nr. 1 får følgende regler anvendelse: 

a)  En samlet melding kan omfatte en rekke foreslåtte 

administrative endringer som påvirker forskjellige 

produkter på samme måte. 

b)  En samlet melding kan omfatte en rekke foreslåtte 

administrative endringer som påvirker samme produkt. 

c)  En samlet søknad kan omfatte flere enn en foreslått 

endring av samme produkt i følgende tilfeller: 

1)  En av de foreslåtte endringene i gruppen er en 

hovedendring av produktet; alle andre foreslåtte 

endringer i gruppen er en direkte konsekvens av denne 

endringen. 

2)  En av de foreslåtte endringene i gruppen er en mindre 

endring; alle andre foreslåtte endringer i gruppen er en 

direkte konsekvens av denne endringen. 

3)  Alle endringer i gruppen er en direkte konsekvens av 

en ny klassifisering av det eller de aktive eller ikke-

aktive stoffene i produktet eller av selve produktet. 

4)  Alle endringer i gruppen er en direkte konsekvens av 

et bestemt vilkår for godkjenning. 

d)  En samlet søknad kan omfatte flere enn én foreslått 

endring dersom den medlemsstaten som vurderer 

søknaden etter artikkel 7 nr. 4 eller artikkel 8 nr. 4, eller 

Byrået, i tilfelle endring av en EU-godkjenning, bekrefter 

at det er praktisk gjennomførbart å håndtere disse 

endringene i samme framgangsmåte. 

De samlede søknadene omhandlet i første ledd bokstav c) og 

d) skal inngis i samsvar med artikkel 7 eller 12 dersom minst 

en av de foreslåtte endringene er en mindre produktendring og 

ingen av de foreslåtte endringene er en større produktendring, 

og med artikkel 8 eller 13 dersom minst en av de foreslåtte 

endringene er en større produktendring. 

Artikkel 5 

Opplysningskrav 

En søknad som inngis etter artikkel 50 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 528/2012, skal inneholde følgende: 

1)  Relevant søknadsskjema, som fås fra registeret over 

biocidprodukter, som skal inneholde 

a)  en liste over alle de godkjenningene som påvirkes av 

den eller de foreslåtte endringene, 

b)  en liste over alle de medlemsstatene der produktet er 

godkjent og endringer søkes (heretter kalt «berørte 

medlemsstater»), 

c)  for produkter som omfattes av en nasjonal godkjenning, 

den medlemsstaten som vurderte den opprinnelige 

søknaden om godkjenning av biocidproduktet, eller, 

dersom det ikke søkes om endringer i denne med-

lemsstaten, den medlemsstaten som søkeren har valgt, 

sammen med en skriftlig bekreftelse på at medlems-

staten påtar seg å være rapporterende medlemsstat 

(heretter kalt «rapporterende medlemsstat»), 

d)  for større produktendringer som omfattes av en EU-

godkjenning, den medlemsstaten som vurderte den 

opprinnelige søknaden om godkjenning av biocid-

produktet, eller, dersom det ikke søkes om endringer i 

denne medlemsstaten, medlemsstaten som søkeren har 

valgt, sammen med en skriftlig bekreftelse på at denne 

medlemsstaten påtar seg å vurdere søknaden om 

endring, 

e)  eventuelt et utkast til et revidert sammendrag av 

biocidproduktets egenskaper på 

1)  det eller de offisielle språkene i alle berørte 

medlemsstater for produkter som omfattes av 

nasjonal godkjenning, 

2)  ett av de offisielle språkene i Unionen for 

produkter som omfattes av en EU-godkjenning; i 

tilfelle større endringer må dette være et språk som 

godtas av medlemsstaten nevnt i bokstav c) på 

søknadstidspunktet. 

2)  En beskrivelse av alle endringene det søkes om. 

3)  Dersom en endring fører til eller følger av andre endringer 

av vilkårene for samme godkjenning, en beskrivelse av 

forholdet mellom disse endringene.  
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4)  Alle relevante underlagsdokumenter som påviser at den 

foreslåtte endringen ikke har negativ innvirkning på 

konklusjonene som tidligere er trukket med hensyn til 

oppfyllelsen av vilkårene i artikkel 19 eller 25 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

5)  Eventuelt Byråets uttalelse som er avgitt etter artikkel 3 i 

denne forordning. 

KAPITTEL II 

PRODUKTENDRINGER GODKJENT AV MEDLEMSSTATER 

Artikkel 6 

Framgangsmåte for melding ved administrative 

produktendringer 

1.  Godkjenningsinnehaveren eller dennes representant skal 

samtidig inngi til alle berørte medlemsstater en melding i 

samsvar med artikkel 5 og i hver av disse medlemsstatene 

betale gebyret i samsvar med artikkel 80 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

2.  Med forbehold for annet ledd skal meldingen inngis 

innen tolv måneder etter at endringen er gjennomført. 

For en endring som omhandlet i avdeling 1 avsnitt 1 i 

vedlegget til denne forordning skal meldingen inngis før 

endringen gjennomføres. 

3.  Dersom en av de berørte medlemsstatene er uenig i 

endringen eller det relevante gebyret ikke er betalt, skal denne 

medlemsstaten innen 30 dager fra mottak av meldingen 

underrette godkjenningsinnehaveren eller dennes representant 

og andre berørte medlemsstater om at endringen er avvist, 

samt begrunne avslaget. 

Dersom en berørt medlemsstat ikke har uttrykt uenighet innen 

30 dager fra mottak av meldingen, skal denne medlemsstaten 

anses å være enig i endringen. 

4.  Enhver berørt medlemsstat som ikke har avvist 

endringen i samsvar med nr. 3, skal eventuelt endre god-

kjenningen av biocidproduktet i samsvar med den godkjente 

endringen. 

Artikkel 7 

Framgangsmåte for mindre produktendringer 

1.  Godkjenningsinnehaveren eller dennes representant skal 

inngi en søknad i samsvar med artikkel 5 samtidig til alle 

berørte medlemsstater. 

2.  Alle berørte medlemsstater skal underrette søkeren om 

gebyret som skal betales i henhold til artikkel 80 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. Dersom søkeren ikke betaler 

gebyret innen 30 dager, skal den berørte medlemsstaten avvise 

søknaden og underrette søkeren og de andre berørte 

medlemsstatene om dette. Ved mottak av gebyret skal den 

berørte medlemsstaten godta søknaden og underrette søkeren 

om dette, idet datoen da søknaden ble godtatt, angis. 

3.  Den rapporterende medlemsstaten skal validere 

søknaden innen 30 dager etter at den er godtatt, dersom den 

oppfyller kravene fastsatt i artikkel 5, og underrette søkeren 

og de berørte medlemsstatene om dette. 

I forbindelse med valideringen nevnt i første ledd skal den 

rapporterende medlemsstaten ikke vurdere kvaliteten på eller 

relevansen av opplysningene eller begrunnelsene som er 

framlagt. 

Dersom den rapporterende medlemsstaten anser søknaden 

som ufullstendig, skal den underrette søkeren om hvilke 

tilleggsopplysninger som er nødvendige for at søknaden skal 

være fullstendig, og fastsette en rimelig frist for framlegging 

av nevnte opplysninger. Fristen skal normalt ikke overstige  

45 dager. 

Den rapporterende medlemsstaten skal innen 30 dager etter at 

tilleggsopplysningene er mottatt, validere søknaden dersom de 

framlagte tilleggsopplysningene er tilstrekkelige til at kravene 

fastsatt i artikkel 5 er oppfylt. 

Den rapporterende medlemsstaten skal avvise søknaden 

dersom søkeren innen fristen ikke har framlagt de opplysnin-

gene som det er anmodet om, og underrette søkeren og de 

berørte medlemsstatene om dette. 

4.  Den rapporterende medlemsstaten skal innen 90 dager 

etter valideringen av en søknad vurdere søknaden og utarbeide 

en vurderingsrapport og sende denne og eventuelt et revidert 

sammendrag av biocidproduktets egenskaper til de berørte 

medlemsstatene og søkeren. 

5.  Dersom det viser seg at det er behov for tilleggsopplys-

ninger for å kunne utføre vurderingen, skal den rapporterende 

medlemsstaten anmode søkeren om å sende inn slike opplys-

ninger innenfor en gitt frist. Tidsrommet nevnt i nr. 4 skal 

avbrytes på den datoen anmodningen framsettes, og skal ikke 

begynne å løpe igjen før opplysningene er mottatt. Søkerens 

tidsfrist skal til sammen ikke overstige 45 dager, med  

mindre arten av de ønskede opplysningene eller uvanlige 

omstendigheter tilsier noe annet. 

Den rapporterende medlemsstaten skal avvise søknaden 

dersom søkeren innen fristen ikke har framlagt de opplys-

ningene som det er anmodet om, og underrette søkeren og de 

berørte medlemsstatene om dette. 

6.  Dersom de berørte medlemsstatene innen 45 dager etter 

mottak av vurderingsrapporten og eventuelt det reviderte 

sammendraget av biocidproduktets egenskaper ikke har uttrykt 

uenighet i samsvar med artikkel 10, skal disse medlemsstatene 

anses å være enige i konklusjonene i vurderingsrapporten og 

eventuelt det reviderte sammendraget av biocidproduktets 

egenskaper. 

7.  Den rapporterende medlemsstaten skal innen 30 dager 

fra avtale er inngått, underrette søkeren om avtalen og gjøre 

den tilgjengelig i registeret over biocidprodukter omhandlet i 

artikkel 71 i forordning (EU) nr. 528/2012. Den rapporterende 

medlemsstaten og hver av de berørte medlemsstatene skal 

eventuelt endre godkjenningene for biocidproduktet i samsvar 

med den avtalte endringen.  
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Artikkel 8 

Framgangsmåte for større produktendringer 

1.  Godkjenningsinnehaveren eller dennes representant skal 

inngi en søknad i samsvar med artikkel 5 samtidig til alle 

berørte medlemsstater. 

2.  Alle berørte medlemsstater skal underrette søkeren om 

gebyret som skal betales i henhold til artikkel 80 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. Dersom søkeren ikke betaler 

gebyret innen 30 dager, skal den berørte medlemsstaten avvise 

søknaden og underrette søkeren og de andre berørte medlems-

statene om dette. Ved mottak av gebyret skal den berørte 

medlemsstaten godta søknaden og underrette søkeren om 

dette, idet datoen da søknaden ble godtatt, angis. 

3.  Den rapporterende medlemsstaten skal validere 

søknaden innen 30 dager etter at den er godtatt, dersom den 

oppfyller kravene fastsatt i artikkel 5, og underrette søkeren 

og de berørte medlemsstatene om dette. 

I forbindelse med valideringen nevnt i første ledd skal den 

rapporterende medlemsstaten ikke vurdere kvaliteten på eller 

relevansen av opplysningene eller begrunnelsene som er 

framlagt. 

Dersom den rapporterende medlemsstaten anser søknaden 

som ufullstendig, skal den underrette søkeren om hvilke 

tilleggsopplysninger som er nødvendige for at søknaden kan 

valideres, og fastsette en rimelig frist for framlegging av 

nevnte opplysninger. Fristen skal normalt ikke overstige  

90 dager. 

Den rapporterende medlemsstaten skal innen 30 dager etter at 

tilleggsopplysningene er mottatt, validere søknaden dersom 

den finner at de framlagte tilleggsopplysningene er tilstrek-

kelige til at kravene fastsatt i artikkel 5 er oppfylt. 

Den rapporterende medlemsstaten skal avvise søknaden 

dersom søkeren innen fristen ikke har framlagt de opplys-

ningene som det er anmodet om, og underrette søkeren og de 

berørte medlemsstatene om dette. 

4.  Den rapporterende medlemsstaten skal innen 180 dager 

etter valideringen av en søknad vurdere søknaden og utarbeide 

en vurderingsrapport og sende denne og eventuelt et revidert 

sammendrag av biocidproduktets egenskaper til de berørte 

medlemsstatene og søkeren. 

5.  Dersom det viser seg at det er behov for tilleggsopplys-

ninger for å kunne utføre vurderingen, skal den rapporterende 

medlemsstaten anmode søkeren om å sende inn slike 

opplysninger innenfor en gitt frist. Tidsrommet angitt i nr. 4 

skal avbrytes på den datoen anmodningen framsettes, og skal 

ikke begynne å løpe igjen før opplysningene er mottatt. 

Søkerens tidsfrist skal til sammen ikke overstige 90 dager, 

med mindre arten av de ønskede opplysningene eller uvanlige 

omstendigheter tilsier noe annet. 

Den rapporterende medlemsstaten skal avvise søknaden 

dersom søkeren innen fristen ikke har framlagt de opplys-

ningene som det er anmodet om, og underrette søkeren og de 

berørte medlemsstatene om dette. 

6.  Dersom de berørte medlemsstatene innen 90 dager fra 

mottak av vurderingsrapporten og eventuelt det reviderte 

sammendraget av biocidproduktets egenskaper ikke har uttrykt 

uenighet i samsvar med artikkel 10, skal disse medlemsstatene 

anses å være enige i konklusjonene i vurderingsrapporten og 

eventuelt det reviderte sammendraget av biocidproduktets 

egenskaper. 

7.  Den rapporterende medlemsstaten skal innen 30 dager fra 

avtale er inngått, underrette søkeren om avtalen, og den 

rapporterende medlemsstaten og hver av de berørte medlems-

statene skal eventuelt endre godkjenningene for biocidproduktet 

i samsvar med den avtalte endringen. 

Artikkel 9 

Biocidprodukter godkjent i samsvar med artikkel 26 i 

forordning (EU) nr. 528/2012 

1.  Dersom godkjenningen er gitt i samsvar med artikkel 26 

i forordning (EU) nr. 528/2012, skal godkjenningsinnehaveren 

eller dennes representert underrette alle medlemsstater på hvis 

territorium biocidproduktet gjøres tilgjengelig, om meldinger 

eller søknader til den rapporterende medlemsstaten i samsvar 

med artikkel 6, 7 eller 8 i denne forordning. 

2.  Dersom en rapporterende medlemsstat har erklært seg 

enig i et revidert sammendrag av biocidproduktets egenskaper, 

skal godkjenningsinnehaveren eller dennes representant sende 

det reviderte sammendraget til alle medlemsstater på hvis 

territorium biocidproduktet gjøres tilgjengelig, på ett eller 

flere av medlemsstatens offisielle språk. 

Artikkel 9a 

Framgangsmåte for endringer som allerede er godkjent av 

andre medlemsstater 

1.  Dersom en administrativ endring allerede er godkjent i 

én eller flere medlemsstater og godkjenningsinnehaveren 

søker om samme administrative endring i en annen berørt 

medlemsstat, skal godkjenningsinnehaveren eller dennes 

representant sende en melding i samsvar med artikkel 6 nr. 1 

til denne andre berørte medlemsstaten. 

2.  Dersom en større eller mindre endring allerede er avtalt i 

én eller flere medlemsstater og godkjenningsinnehaveren 

søker om samme større eller mindre endring i en annen berørt 

medlemsstat, skal godkjenningsinnehaveren eller dennes 

representant inngi en søknad i samsvar med artikkel 5 til den 

andre berørte medlemsstaten. 

3.  Den berørte medlemsstaten skal underrette søkeren om 

gebyret som skal betales i henhold til artikkel 80 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. Dersom søkeren ikke betaler 

gebyret innen 30 dager, skal den berørte medlemsstaten avvise 

søknaden og underrette søkeren og de andre berørte 

medlemsstatene om dette. Ved mottak av gebyret skal den 

berørte medlemsstaten godta søknaden og underrette søkeren 

om dette, idet datoen da søknaden ble godtatt, angis. 

4.  Dersom den berørte medlemsstaten innen 45 dager etter 

godtakelse for en mindre endring eller 90 dager for en større 

endring ikke har uttrykt uenighet i samsvar med artikkel 10, skal 

den anses å være enig i konklusjonene i vurderingsrapporten og 

eventuelt det reviderte sammendraget av biocidproduktets 

egenskaper.  
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5.  Den berørte medlemsstaten skal innen 30 dager etter 

enigheten nevnt i nr. 4 underrette søkeren om enigheten og 

eventuelt endre godkjenningen for biocidproduktet i samsvar 

med avtalt endring. 

Artikkel 10 

Samordningsgruppe, voldgift og unntak fra gjensidig 

anerkjennelse 

1.  En berørt medlemsstat kan foreslå å nekte å gi god-

kjenning eller å endre vilkårene for godkjenningen i samsvar 

med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

2.  Dersom de berørte medlemsstatene i andre tilfeller enn 

dem nevnt i nr. 1 ikke kommer til enighet om konklusjonene i 

vurderingsrapporten eller eventuelt det reviderte sammen-

draget av biocidproduktets egenskaper etter artikkel 7 nr. 6 

eller artikkel 8 nr. 6, eller dersom en berørt medlemsstat er 

uenig etter artikkel 6 nr. 3, skal den rapporterende medlems-

staten forelegge saken for samordningsgruppen omhandlet i 

artikkel 35 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Dersom en berørt medlemsstat er uenig med den rapporterende 

medlemsstaten, skal den avgi en detaljert uttalelse om årsakene 

til sitt standpunkt til alle berørte medlemsstater og søkeren. 

3.  Artikkel 35 og 36 i forordning (EU) nr. 528/2012 får 

anvendelse ved uenighet som omhandlet i nr. 2. 

KAPITTEL III 

PRODUKTENDRINGER GODKJENT AV KOMMISJONEN 

Artikkel 11 

Framgangsmåte for melding ved administrative 

produktendringer 

1.  Godkjenningsinnehaveren eller dennes representant skal 

inngi til Byrået en melding i samsvar med artikkel 5 og betale 

gebyret nevnt i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 528/2012. 

2.  Med forbehold for annet ledd skal denne meldingen 

inngis innen tolv måneder fra gjennomføringen av endringen. 

For en endring som omhandlet i avdeling 1 avsnitt 1 i 

vedlegget til denne forordning skal meldingen inngis før 

endringen gjennomføres. 

3.  Byrået skal innen 30 dager fra mottak av meldingen og 

forutsatt at relevant gebyr er betalt, utarbeide og avgi uttalelse 

til Kommisjonen om den foreslåtte endringen. 

4.  Dersom det relevante gebyret ikke er betalt innen  

30 dager fra mottak av meldingen, skal Byrået avvise 

søknaden og underrette søkeren om dette. 

Beslutninger som Byrået treffer i henhold til dette nummer, 

kan påklages i samsvar med artikkel 77 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

5.  Byrået skal underrette søkeren om sin uttalelse og 

eventuelt be søkeren inngi et utkast til et revidert sammendrag 

av biocidproduktets egenskaper på alle de offisielle språkene i 

Unionen. 

6.  Byrået skal innen 30 dager etter at det har avgitt sin 

uttalelse til Kommisjonen, eventuelt oversende til Kommi-

sjonen det reviderte sammendraget av biocidproduktets 

egenskaper, som nevnt i artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 528/2012, på alle de offisielle språkene i Unionen. 

Artikkel 12 

Framgangsmåte for mindre produktendringer 

1.  Godkjenningsinnehaveren eller dennes representant skal 

inngi til Byrået en søknad i samsvar med artikkel 5. 

2.  Byrået skal underrette søkeren om gebyret som skal 

betales i henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EU) nr. 528/2012, og avvise søknaden dersom søkeren ikke 

betaler gebyret innen 30 dager. Det skal underrette søkeren 

om dette. 

Ved mottak av gebyret skal Byrået godta søknaden og 

underrette søkeren om dette. 

Beslutninger som Byrået treffer i henhold til dette nummer, 

kan påklages i samsvar med artikkel 77 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

3.  Byrået skal validere søknaden innen 30 dager etter at den 

er godtatt, dersom den oppfyller kravene fastsatt i artikkel 5. 

I forbindelse med valideringen nevnt i første ledd skal Byrået 

ikke vurdere kvaliteten på eller relevansen av opplysningene 

eller begrunnelsene som er framlagt. 

Dersom Byrået anser søknaden som ufullstendig, skal den 

underrette søkeren om hvilke tilleggsopplysninger som er 

nødvendige for at søknaden skal anses som fullstendig, og 

fastsette en rimelig frist for framlegging av nevnte opplys-

ninger. Fristen skal normalt ikke overstige 45 dager. 

Byrået skal innen 30 dager etter at tilleggsopplysningene er 

mottatt, validere søknaden dersom det fastslår at de framlagte 

tilleggsopplysningene er tilstrekkelige til å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 5. 

Byrået skal avvise søknaden dersom søkeren ikke innen 

fristen har framlagt de opplysningene som det er anmodet om, 

og underrette søkeren om dette. I slike tilfeller skal en del av 

gebyret som er innbetalt i samsvar med nr. 2, tilbakebetales. 

Beslutninger som Byrået treffer i henhold til dette nummer, 

kan påklages i samsvar med artikkel 77 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

4.  Byrået skal innen 90 dager etter å ha godtatt en søknad 

som gyldig avgi uttalelse til Kommisjonen om den foreslåtte 

endringen. Ved positiv uttalelse skal Byrået angi om den 

foreslåtte endringen vil kreve en endring av godkjenningen. 

Byrået skal underrette søkeren om sin uttalelse og gjøre den 

tilgjengelig i registeret over biocidprodukter omhandlet i 

artikkel 71 i forordning (EU) nr. 528/2012, og eventuelt be 

søkeren framlegge et utkast til et revidert sammendrag av 

biocidproduktets egenskaper på alle de offisielle språkene i 

Unionen.  
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5.  Dersom det viser seg at det er behov for tilleggs-

opplysninger for å kunne utføre vurderingen, skal Byrået 

anmode søkeren om å sende inn slike opplysninger innenfor 

en gitt frist. Tidsrommet nevnt i nr. 4 skal avbrytes på den 

datoen anmodningen framsettes, og skal ikke begynne å løpe 

igjen før opplysningene er mottatt. Søkerens tidsfrist skal til 

sammen ikke overstige 45 dager, med mindre arten av de 

ønskede opplysningene eller uvanlige omstendigheter tilsier 

noe annet. 

6.  Byrået skal innen 30 dager etter at det har avgitt sin 

uttalelse til Kommisjonen, eventuelt oversende til Kommi-

sjonen det reviderte sammendraget av biocidproduktets 

egenskaper, som nevnt i artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 528/2012, på alle de offisielle språkene i Unionen. 

Artikkel 13 

Framgangsmåte for større produktendringer 

1.  Godkjenningsinnehaveren eller dennes representant skal 

inngi til Byrået en søknad i samsvar med artikkel 5. 

2.  Byrået skal underrette søkeren om gebyret som skal 

betales i henhold til artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EU) nr. 528/2012, og avvise søknaden dersom søkeren ikke 

betaler gebyret innen 30 dager. Det skal underrette søkeren og 

vedkommende myndighet i medlemsstaten nevnt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav d) (heretter kalt «vurderende vedkommende 

medlemsstat») om dette. 

Ved mottak av gebyret skal Byrået godta søknaden og 

underrette søkeren og vurderende vedkommende myndighet 

om dette. 

Byråets beslutninger i henhold til dette nummer kan påklages i 

samsvar med artikkel 77 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

3.  Vurderende vedkommende myndighet skal innen  

30 dager etter at Byrået har godtatt en søknad, validere 

søknaden dersom den oppfyller kravene fastsatt i artikkel 5. 

I forbindelse med valideringen nevnt i første ledd skal 

vurderende vedkommende myndighet ikke vurdere kvaliteten 

på eller relevansen av opplysningene eller begrunnelsene som 

er framlagt. 

Vurderende vedkommende myndighet skal innen 15 dager fra 

Byrået godtar en søknad, underrette søkeren om gebyret som 

skal betales i henhold til artikkel 80 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 528/2012, og avvise søknaden dersom søkeren ikke betaler 

gebyret innen 30 dager. 

4.  Dersom vurderende vedkommende myndighet anser 

søknaden som ufullstendig, skal den underrette søkeren om 

hvilke tilleggsopplysninger som er nødvendige for at søknaden 

skal være fullstendig, og fastsette en rimelig frist for 

framlegging av nevnte opplysninger. Fristen skal normalt ikke 

overstige 90 dager. 

Vurderende vedkommende myndighet skal innen 30 dager 

etter at tilleggsopplysningene er mottatt, validere søknaden 

dersom den fastslår at de framlagte tilleggsopplysningene er 

tilstrekkelige til at kravene fastsatt i artikkel 5 er oppfylt. 

Vurderende vedkommende myndighet skal avvise søknaden 

dersom søkeren innen fristen ikke har framlagt de opplys-

ningene som det er anmodet om, og underrette søkeren og 

Byrået om dette. I slike tilfeller skal en del av gebyret som er 

innbetalt i samsvar med nr. 2, tilbakebetales. 

5.  Vurderende vedkommende myndighet skal innen 180 

dager fra validering av en søknad vurdere den og sende en 

vurderingsrapport og konklusjonene av evalueringen, deriblant 

eventuelt et utkast til et revidert sammendrag av produktets 

egenskaper, til byrået. 

Før vurderende vedkommende myndighet framlegger sine 

konklusjoner for Byrået, skal den gi søkeren 30 dager til å 

komme med skriftlige merknader til konklusjonene av 

vurderingene. Vurderende vedkommende myndighet skal ta 

behørig hensyn til disse merknadene i forbindelse med 

utarbeidingen av sin endelige vurdering. 

6.  Dersom det viser seg at det er behov for tilleggs-

opplysninger for å kunne utføre vurderingen, skal vurderende 

vedkommende myndighet anmode søkeren om å framlegge 

slike opplysninger innenfor en gitt frist og underrette Byrået 

om dette. Tidsrommet nevnt i nr. 5 skal avbrytes på den 

datoen anmodningen framsettes, og skal ikke begynne å løpe 

igjen før opplysningene er mottatt. Søkerens tidsfrist skal til 

sammen ikke overstige 90 dager, med mindre arten av de 

ønskede opplysningene eller uvanlige omstendigheter tilsier 

noe annet. 

7.  Byrået skal innen 90 dager etter å ha mottatt konklu-

sjonene av vurderingen utarbeide og framlegge for Kommi-

sjonen en uttalelse om den foreslåtte endringen. Ved positiv 

uttalelse skal Byrået angi om den foreslåtte endringen vil 

kreve en endring av godkjenningen. 

Byrået skal underrette søkeren om uttalelsen og eventuelt be 

søkeren inngi et utkast til et revidert sammendrag av 

biocidproduktets egenskaper på alle de offisielle språkene i 

Unionen. 

8.  Byrået skal innen 30 dager etter å ha avgitt uttalelse til 

Kommisjonen eventuelt oversende til Kommisjonen utkastet 

til et revidert sammendrag av biocidproduktets egenskaper 

som nevnt i artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 

på alle de offisielle språkene i Unionen. 

KAPITTEL IV 

GJENNOMFØRING AV ENDRINGER 

Artikkel 14 

Administrative produktendringer 

1.  De administrative endringene nevnt i avdeling 1 avsnitt 

2 i vedlegget kan gjennomføres når som helst før fullføringen 

av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 6 og 11.  
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De administrative endringene nevnt i avdeling 1 avsnitt 1 i 

vedlegget kan gjennomføres tidligst på den datoen medlems-

staten eller, når det gjelder produktendringer som omfattes av 

en EU-godkjenning, Kommisjonen uttrykkelig godkjenner 

endringen, eller 45 dager etter mottak av melding inngitt i 

samsvar med artikkel 6 og 11, idet tidligste dato gjelder. 

2.  Dersom en av endringene nevnt i nr. 1 blir avvist, skal 

godkjenningsinnehaveren slutte å søke om den aktuelle 

endringen innen 30 dager fra det er gitt melding om 

beslutningen som er truffet av de relevante medlemsstatene 

eller, for endringer av et produkt som omfattes av en EU-

godkjenning, av Kommisjonen. 

Artikkel 15 

Mindre endringer 

1.  Dersom Byrået avgir positiv uttalelse, kan mindre 

endringer av et produkt som omfattes av en EU-godkjenning, 

gjennomføres når som helst etter at Byråets uttalelse er gjort 

tilgjengelig i registeret over biocidprodukter i samsvar med 

artikkel 12 nr. 4. 

2.  Dersom den foreslåtte mindre produktendringen avvises 

av Kommisjonen i samsvar med artikkel 50 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 528/2012, skal godkjenningsinnehaveren innen 30 

dager etter at Kommisjonens beslutning er meldt, slutte å søke 

om den foreslåtte endringen. 

3.  Mindre endringer av produkter som er godkjent av 

medlemsstatene, kan gjennomføres når som helst etter at den 

rapporterende medlemsstaten har gjort avtalen tilgjengelig i 

registeret over biocidprodukter i samsvar med artikkel 7 nr. 7. 

Artikkel 16 

Større endringer 

Større endringer kan gjennomføres først når de berørte 

medlemsstatene eller, for endringer av et produkt som 

omfattes av en EU-godkjenning, Kommisjonen har godkjent 

endringen og eventuelt endret beslutningen om godkjenning 

ved den beslutningen som er nevnt i artikkel 50 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 17 

Løpende overvåking av gjennomføringen av endringer 

Dersom en medlemsstat, Byrået eller Kommisjonen ber om 

det, skal godkjenningsinnehavere med henblikk på overvåking 

av biocidprodukter som bringes i omsetning, snarest gi 

anmodende myndighet alle opplysninger knyttet til 

gjennomføringen av en gitt endring. 

Artikkel 18 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. september 2013. 

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

Utferdiget i Brussel 18. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



Nr. 27/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

VEDLEGG 

KLASSIFISERING AV PRODUKTENDRINGER 

AVDELING 1 

Administrative produktendringer 

En administrativ endring av et produkt er en endring der enhver endring av den eksisterende godkjenningen kan 

forventes å være av rent administrativ karakter i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav aa) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

AVSNITT 1 

Administrative endringer av produkter som krever forhåndsmelding før gjennomføring 

En administrativ endring av et produkt som krever forhåndsmelding før gjennomføring, er en administrativ endring 

som det er viktig å kjenne til med henblikk på kontroll og håndheving. Blant slike endringer er de som er oppført i 

tabellen nedenfor, forutsatt at de angitte vilkårene er oppfylt. 

Biocidproduktets navn 

1. Endringer i navnet på biocidproduktet, der det ikke er noen risiko for sammenblanding med navn på 

andre biocidprodukter. 

2. Tilføyelse av et navn for biocidproduktet, der det ikke er noen risiko for sammenblanding med navn på 

andre biocidprodukter. 

Godkjenningsinnehaver 

3. Overføring av godkjenning til en ny innehaver etablert i Det europeiske økonomiske samarbeids-

område (EØS). 

4. Endring i navn eller adresse til godkjenningsinnehaver, som forblir i EØS. 

Produsent(er) av det eller de aktive stoffene 

5. Tilføyelse av en produsent av det aktive stoffet eller endring av produsentens identitet eller 

produksjonssted eller -prosess, der teknisk likeverdighet mellom stoffene fra de to produsentene og 

produksjonsstedene og -prosessene er fastslått av Byrået i samsvar med artikkel 54 i forordning (EU) 

nr. 528/2012, og produsenten eller importøren er oppført i samsvar med artikkel 95 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

Biocidproduktfamilie 

6. Godkjenning som biocidproduktfamilie for en rekke godkjente produkter som faller inn under 

spesifikasjonene til en rammebeskrivelse utarbeidet i samsvar med direktiv 98/8/EF på samme vilkår. 

AVSNITT 2 

Administrative produktendringer som kan meldes etter gjennomføring 

En administrativ endring av et produkt som kan meldes etter gjennomføring, er en administrativ endring som det ikke 

er viktig å kjenne til med henblikk på kontroll og håndheving. Blant slike endringer er de som er oppført i tabellen 

nedenfor, forutsatt at de angitte vilkårene er oppfylt. 

Godkjenningsinnehaver 

1. Endring av andre av godkjenningsinnehaverens administrative opplysninger utover navn og adresse. 

Produsent(er) av biocidproduktet 

2. Endring av produsentens navn, administrative opplysninger eller produksjonsstedet, der biocid-

produktets sammensetning og framstillingsprosess forblir uendret. 
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3. Sletting av et produksjonssted eller en produsent av et biocidprodukt. 

4. Tilføyelse av en produsent av biocidproduktet, dersom biocidproduktets sammensetning og fram-

stillingsprosess forblir uendret. 

Produsent(er) av det eller de aktive stoffene 

5. Endring av navn eller administrative opplysninger for en produsent av det aktive stoffet, dersom 

produksjonssted og -prosess forblir uendret og produsenten forblir oppført i samsvar med artikkel 95 

nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

6. Sletting av en produsent eller et produksjonssted for det aktive stoffet. 

Bruksvilkår 

7. Mer presis bruksanvisning der bare ordlyden og ikke innholdet er endret. 

8. Fjerning av en bestemt påstand, for eksempel en bestemt organisme i målgruppen eller en bestemt 

bruksmåte. 

9. Fjerning av en brukerkategori. 

10. Tilføyelse, utskifting eller endring av et måleredskap eller tilførselsutstyr som ikke er relevant for 

risikovurderingen, og ikke anses som et risikoreduserende tiltak. 

Klassifisering og merking 

11. Endring av klassifisering og merking, dersom endringen er begrenset til det som er nødvendig for å 

oppfylle nye krav i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1) 

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

AVDELING 2 

Mindre produktendringer 

En mindre produktendring er en endring der enhver endring av den eksisterende godkjenningen kan forventes å være 

mindre i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav ab) i forordning (EU) nr. 528/2012, ettersom endringen av produktet ikke 

forventes å påvirke konklusjonen med hensyn til oppfyllelsen av vilkårene i artikkel 19 eller 25 i nevnte forordning. 

Blant slike endringer er de endringene som er oppført i tabellen nedenfor, forutsatt at de angitte vilkårene er oppfylt. 

Sammensetning 

1. Økning, reduksjon, tilsetning, fjerning eller erstatning av et ikke-aktivt stoff som med hensikt er tilsatt i 

produktet, der 

– det tilsatte eller økte ikke-aktive stoffet ikke er et potensielt skadelig stoff, 

– fjerningen eller reduksjonen av det ikke-aktive stoffet ikke fører til en økning av et aktivt stoff 

eller et potensielt skadelig stoff, 

– de fysisk-kjemiske egenskapene og holdbarhetstiden til produktet forventes å forbli uendret, 

– risiko- og virkningsprofilen forventes å forbli uendret, 

– en ny kvantitativ risikovurdering ikke forventes å være nødvendig. 

2. Økning, reduksjon, tilsetning, fjerning eller erstatning av et ikke-aktivt stoff som med hensikt er tilsatt i 

en biocidproduktfamilie utenfor rekken av godkjente familier, der 

– det tilsatte eller økte ikke-aktive stoffet ikke er et potensielt skadelig stoff, 

– fjerningen eller reduksjonen av det ikke-aktive stoffet ikke fører til en økning av et aktivt stoff 

eller et potensielt skadelig stoff, 

– de fysisk-kjemiske egenskapene og holdbarhetstiden til produktene i biocidproduktfamilien forblir 

uendret, 

– risiko- og virkningsprofilen forventes å forbli uendret, 

– en ny kvantitativ risikovurdering ikke forventes å være nødvendig. 

Bruksvilkår 

3. Endringer i bruksanvisningen, dersom endringene ikke påvirker eksponeringen negativt. 

4. Tilføyelse, utskifting eller endring av et måleredskap eller tilførselsutstyr som er relevant for 

risikovurderingen, og anses som et risikoreduserende tiltak, der 

– det nye redskapet gir nøyaktig den dosen som kreves av det aktuelle biocidproduktet i samsvar 

med de godkjente bruksvilkårene, 

– det nye redskapet er kompatibelt med biocidproduktet, 

– endringen ikke forventes å påvirke eksponeringen negativt. 
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Holdbarhet og lagring 

5. Endring av holdbarhet. 

6. Lagringsforholdene endres. 

Emballasjestørrelse 

7. Utvalget av emballasjestørrelser endres, der 

– det nye utvalget er i tråd med doseringen og bruksanvisningen som er godkjent i sammendraget av 

biocidproduktets egenskaper, 

– brukerkategorien ikke endres, 

– de samme risikoreduserende tiltakene gjelder. 

AVDELING 3 

Større produktendringer 

En større produktendring er en endring der enhver endring av den eksisterende godkjenningen kan forventes å være 

større i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav ac) i forordning (EU) nr. 528/2012, ettersom endringen av produktet kan 

forventes å påvirke konklusjonen med hensyn til oppfyllelse av vilkårene i artikkel 19 eller 25 i nevnte forordning. 

 ____________  


