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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 837/2013 

av 25. juni 2013 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn 

til opplysningskravene ved søknader om godkjenning av biocidprodukter(*) 

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 85, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 528/2012 kan et biocidprodukt godkjennes dersom 

de aktive stoffene i produktet har blitt godkjent i 

samsvar med artikkel 9 i nevnte forordning. 

2)  Et biocidproduct kan godkjennes selv om ett eller flere 

av de aktive stoffene som inngår i det har blitt framstilt 

på et annet sted eller i samsvar med en annen prosess, 

herunder av forskjellige utgangsmaterialer, enn dem i 

det stoffet som vurderes for godkjenning i henhold til 

artikkel 9 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

3)  For å sikre at det aktive stoffet som inngår i et 

biocidprodukt ikke har betydelig flere farlige 

egenskaper enn det stoffet som har blitt vurdert for 

godkjenningsformål, er det i slike tilfeller nødvendig å 

fastslå teknisk likeverdighet i henhold til artikkel 54 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

4)  Det er derfor hensiktsmessig å inkludere dokumentasjon 

på teknisk likeverdighet i informasjonskravene til 

godkjenning av biocidprodukter oppført i vedlegg III til 

forordning (EU) nr. 528/2012 — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 234 av 3.9.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2014 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. 17. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 528/2012 gjøres følgende 

endringer: 

1)  I tabellen i avsnitt 1 innsettes følgende post 2.5: 

«2.5  Dersom biocidproduktet inneholder et aktivt stoff 

som har blitt framstilt på andre steder eller i samsvar 

med andre prosesser eller av andre utgangsmaterialer 

enn dem som inngår i det aktive stoffet som har blitt 

vurdert for godkjenningsformål i henhold til artikkel 

9 i denne forordning, må det framlegges bevis for at 

teknisk likeverdighet har blitt fastslått i samsvar med 

artikkel 54 i denne forordning eller etter at en 

vurdering som ble innledet før 1. september 2013, av 

en vedkommende myndighet utpekt i samsvar med 

artikkel 26 i direktiv 98/8/EF.» 

2)  I tabellen i avsnitt 2 innsettes følgende post 2.5: 

«2.5  Dersom biocidproduktet inneholder et aktivt stoff 

som har blitt framstilt på andre steder eller i samsvar 

med andre prosesser eller av andre utgangsmaterialer 

enn dem som inngår i det aktive stoffet som har blitt 

vurdert for godkjenningsformål i henhold til artikkel 

9 i denne forordning, må det framlegges bevis for at 

teknisk likeverdighet har blitt fastslått i samsvar med 

artikkel 54 i denne forordning eller etter at en 

vurdering som ble innledet før 1. september 2013, av 

en vedkommende myndighet utpekt i samsvar med 

artikkel 26 i direktiv 98/8/EF.» 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/27/25 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


