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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING  

(EU) nr. 414/2013 

av 6. mai 2013 

om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning av like biocidprodukter 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 17  

nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EU) nr. 528/2012 fastsetter fram-

gangsmåter for å søke om og innvilge godkjenning av 

biocidprodukter. 

2)  Dersom søknader inngis til samme mottakende ved-

kommende myndighet eller til Byrået for to eller flere 

godkjenninger av biocidprodukter som har samme 

egenskaper, kan godkjenningene innvilges på grunnlag 

av én produktvurdering og, alt etter omstendighetene, en 

sammenlignende vurdering. Det bør derfor fastsettes en 

tilpasset framgangsmåte for godkjenning for slike 

tilfeller. 

3)  Vilkårene for tilgjengeliggjøring på markedet og bruk 

av et biocidprodukt bør være basert på vurderingen som 

er gjort av produktet. Det bør derfor kreves at 

biocidprodukter som godkjennes i samsvar med denne 

forordning skal godkjennes på samme vilkår som de 

vurderte biocidproduktene de henviser til, med unntak 

av de punktene der produktene er forskjellige. 

4)  Ettersom denne forordning presiserer en framgangsmåte 

som er fastsatt i forordning (EU) nr. 528/2012, som får 

anvendelse fra 1. september 2013, bør denne forordning 

også få anvendelse fra nevnte dato. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter framgangsmåten som får 

anvendelse når det søkes om godkjenning av et produkt 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 7.5.2013, s. 4, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 20. 

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

(heretter kalt et «likt produkt») som er identisk med et annet 

biocidprodukt eller en annen produktgruppe som er godkjent 

eller registrert i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/8/EF(2) eller forordning (EU) nr. 528/2012, eller som det er 

inngitt en søknad om slik registrering eller godkjenning for 

(heretter kalt et «tilsvarende referanseprodukt»), med hensyn til 

alle de nyeste opplysningene som framlegges i forbindelse med 

godkjenningen eller registreringen, unntatt opplysninger som 

kan bli gjenstand for en administrativ endring i samsvar med 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 354/2013 

av 18. april 2013 om endringer av biocidprodukter som er 

godkjent i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 528/2012(3). 

Artikkel 2 

Søknadenes innhold 

Som unntak fra artikkel 20 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 

og kravene til opplysninger i artikkel 43 nr. 1 i nevnte 

forordning skal en søknad om godkjenning av et likt produkt 

inneholde følgende opplysninger: 

a)  godkjenningsnummeret eller, for tilsvarende referanse-

produkter som ennå ikke er godkjent, søknadsnummeret i 

registeret over biocidprodukter for det tilsvarende 

referanseproduktet, 

b)  en angivelse av foreslåtte forskjeller mellom det like 

produktet og det tilsvarende referanseproduktet, og do-

kumentasjon som viser at produktene er identiske på alle 

andre områder, 

c)  dersom det kreves i henhold til artikkel 59 nr. 1 i forordning 

EU) nr. 528/2012, fullmakt om tilgang til alle opplys-

ningene som ligger til grunn for godkjenningen av det 

tilsvarende referanseproduktet, 

d)  et utkast til sammendrag av biocidproduktets egenskaper 

for det like produktet. 

Artikkel 3 

Inngivelse og validering av søknader om nasjonal 

godkjenning 

1.  Dersom det tilsvarende referanseproduktet er blitt 

godkjent gjennom nasjonal godkjenning eller er gjenstand for 

en søknad om slik godkjenning, skal søknad om godkjenning av 

et likt produkt inngis i samsvar med artikkel 29 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 528/2012 til vedkommende myndighet som 

har innvilget eller er blitt anmodet om å innvilge nasjonal 

godkjenning av det tilsvarende referanseproduktet.  

  

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

(3) EUT L 109 av 19.4.2013, s. 4. 
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2.  Som unntak fra artikkel 29 nr. 2 og 4 i forordning (EU)  

nr. 528/2012 skal vedkommende myndighet validere søknaden 

innen 30 dager etter at den er godtatt, forutsatt at opplysningene 

angitt i artikkel 2 er framlagt. 

Valideringen skal omfatte en kontroll av at de foreslåtte 

forskjellene mellom det like produktet og det tilsvarende 

referanseproduktet utelukkende gjelder opplysninger som kan 

bli gjenstand for en administrativ endring i samsvar med 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 354/2013. 

Artikkel 4 

Inngivelse og validering av søknader om unionsgodkjenning 

1.  Dersom det tilsvarende referanseproduktet er blitt 

godkjent gjennom unionsgodkjenning eller er gjenstand for en 

søknad om slik godkjenning, skal søknad om godkjenning av et 

likt produkt inngis til Byrået i samsvar med artikkel 43 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

2.  Søknaden skal imidlertid ikke omfatte en bekreftelse på at 

biocidproduktet har lignende bruksvilkår i hele Unionen eller 

en referanse til en vurderende vedkommende myndighet. 

3.  Med hensyn til anvendelsen av denne artikkel skal 

artikkel 43 nr. 2 i forordning (EU) No 528/2012 forstås som at 

Byrået skal underrette bare søkeren. 

4.  Som unntak fra artikkel 43 nr. 3 første og annet ledd i 

forordning (EU) nr. 528/2012 skal Byrået validere søknaden 

innen 30 dager etter at den er godtatt, forutsatt at opplysningene 

angitt i artikkel 2 er framlagt. 

5.  Valideringen skal omfatte en kontroll av at de foreslåtte 

forskjellene mellom det like produktet og det tilsvarende 

referanseproduktet utelukkende gjelder opplysninger som kan 

bli gjenstand for en administrativ endring i samsvar med 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 354/2013. 

6.  Med hensyn til anvendelsen av denne artikkel skal alle 

henvisninger til vurderende vedkommende myndighet i artikkel 

43 nr. 3 tredje ledd og artikkel 43 nr. 4 og 5 i forordning (EU) 

nr. 528/2012 forstås som henvisninger til Byrået. 

Artikkel 5 

Vurdering av og beslutning med hensyn til søknader om 

nasjonal godkjenning 

Som unntak fra artikkel 30 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal 

mottakende vedkommende myndighet beslutte hvorvidt 

godkjenning skal innvilges eller ikke for et likt produkt i 

samsvar med artikkel 19 i nevnte forordning innen 60 dager 

etter valideringen av søknaden i samsvar med artikkel 3 eller, 

dersom det er relevant, fra den senere datoen for vedtakelsen av 

beslutningen med hensyn til det tilsvarende referanseproduktet. 

Artikkel 6 

Vurdering av og beslutning med hensyn til søknader om 

unionsgodkjenning 

1.  Som unntak fra artikkel 44 nr. 1, 2 og 3 i forordning (EU) 

nr. 528/2012 skal Byrået utarbeide og framlegge for 

Kommisjonen en uttalelse om søknaden innen 30 dager etter 

valideringen av søknaden i samsvar med artikkel 4 i denne 

forordning eller, dersom det er relevant, fra den senere datoen 

for framleggingen av en uttalelse om det tilsvarende 

referanseproduktet i samsvar med artikkel 44 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

2.  Dersom Byrået anbefaler å godkjenne biocidproduktet, 

skal uttalelsen minst inneholde begge følgende elementer: 

a)  en erklæring om hvorvidt vilkårene fastsatt i artikkel 19 i 

forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt, og et utkast til 

sammendrag av biocidproduktenes egenskaper, som nevnt i 

artikkel 22 nr. 2 i nevnte forordning, 

b)  dersom det er relevant, en nærmere beskrivelse av vilkårene 

som bør fastsettes for tilgjengeliggjøring på markedet og 

bruk av biocidproduktet. 

Artikkel 7 

Godkjenninger og endringer av like produkter 

1.  Et likt produkt skal ha et annet godkjenningsnummer enn 

det tilsvarende referanseproduktet. 

På alle andre punkter skal innholdet i godkjenningen av et likt 

produkt være det samme som for det tilsvarende 

referanseproduktet, unntatt opplysninger knyttet til punkter der 

produktene er forskjellige. Tilknytningen mellom like produkter 

og tilsvarende referanseprodukter skal framgå av registeret over 

biocidprodukter. 

2.  Det skal meldes eller søkes om endringer av et likt 

produkt eller et tilsvarende referanseprodukt i samsvar med 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 354/2013 uavhengig av 

hverandre. 

Godkjenninger av et likt produkt eller et tilsvarende 

referanseprodukt kan endres eller tilbakekalles uavhengig av 

hverandre.  
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I vurderingen av en foreslått endring av et likt produkt eller et 

tilsvarende referanseprodukt skal imidlertid mottakende 

vedkommende myndighet eller, dersom det er relevant, Byrået 

vurdere om det er hensiktsmessig å tilbakekalle eller endre 

godkjenningen av andre produkter som produktet er tilknyttet i 

registeret over biocidprodukter som er nevnt i nr. 1 annet ledd. 

Artikkel 8 

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, 6. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


