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Punktregel och precision 

Kommenterad översättning av en EU-förordning 

Marcus Westerlund 

Sammanfattning 

Denna uppsats utgörs av en kommenterad översättning av ingressen och det första kapitlet i artikeldelen av 

den franska versionen av Europaparlamentets och rådets förordning nr 528/2012 till svenska. En strategi för 

översättningen bestäms utifrån ett antal utgångspunkter, exempelvis översättningsvetenskapliga teorier och 

EU:s anvisningar för översättning av rättsakter. Översättningen och den befintliga svenska versionen av 

förordningen analyseras sedan i syfte att undersöka likheter och skillnader i översättningsstrategi. Denna 

analys fokuserar på tre faktorer: transposition, modulation samt meningsbyggnad och EU:s punktregel. Det 

framkommer att både författarens egen översättning och den befintliga EU-versionen är mycket 

källtexttrogna, men att den befintliga versionen är mer källtexttrogen än vad uppsatsens översättning är, 

vilket tyder på en stark norm att inte avvika alltför mycket från källtexten. 

Nyckelord 

Juridisk översättning, transposition, modulation, punktregel, meningsbyggnad, franska, svenska 

Abstract 

The present study consists of an annotated translation of the preamble and the first chapter of the operative 

part of the French version of regulation No 528/2012 of the European Parliament and of the Council into 

Swedish. A translation strategy is determined based on several factors, mainly applicable translation 

theories and the Swedish guidelines for translators of the Union’s legal documents. The translation is then 

compared to the existing Swedish version of the regulation in order to analyze similarities and differences 

concerning the translation strategies employed. This analysis focuses on three aspects: transposition, 

modulation as well as sentence structure and the Union’s punctuation rule. The analysis shows that both the 

author’s own translation and the existing Swedish version are very similar to the source text, but the 

existing Swedish version is much more so, indicating a strong norm not to stray too far from the source 

text. 
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1 Inledning 

Till följd av den ökande globaliseringen och internationella organisationer som Europeiska Unionen 

och Förenta Nationerna har juridik blivit ett allt viktigare område inom översättningsbranschen. Det är 

därför inte förvånande att många av dagens översättarutbildningar instruerar studenterna i hantering av 

fackspråk och korrekt användning av terminologi, samt låter studenterna få mer praktisk erfarenhet 

genom översättning av olika typer av facktexter, däribland juridiska sådana. Utöver detta är det tydligt 

att franska är ett av de stora källspråken inom detta fält, bland annat baserat på språkets status som ett 

av FN:s officiella språk och arbetsspråk (UNRIC uå) samt som ett av arbetsspråken inom EU-

kommissionen (Europeiska Kommissionen 2016). Det är även tveklöst så att miljörätt är ett av de mer 

specialiserade områden inom juridik som är särskilt stort internationellt sett, vilket är föga förvånande 

med tanke på den globala påverkan som miljöproblem innebär.  

Trots denna utveckling tycks det dock fortfarande som att juridisk översättning ockuperar en perifer 

roll inom dagens översättningsvetenskap, åtminstone om man ska lita på Šarčević (1997:förord) 

allmänna bedömning. Enligt henne har den juridiska översättningen länge klassats som en undergrupp 

till ”vanlig” översättning, mycket på grund av teoretikers allmänna ointresse för denna typ av 

översättning, vilket har lett till bristande teoretiskt arbete inom detta fält. Šarčević (1997) kan dock i 

dagsläget anses vara något daterad, men det faktum att den fortfarande utgör ett av de mer ingående 

och uttömmande verken inom juridisk översättning tycks ändå tyda på översättningsteorins svaga 

engagemang för det juridiska fältet. 

Denna magisteruppsats kommer med ovanstående i åtanke att inbegripa en kommenterad översättning 

av en miljörättslig EU-text från franska till svenska, närmare bestämt Europaparlamentets och 

Europeiska rådets förordning nummer 428/2012. Den översatta textens ämnesområde kommer kort att 

presenteras i syfte att på bästa sätt kunna placera text och översättning i dess rätta kontext och för att 

identifiera eventuella svårigheter kopplade till ämnesområdet. Källtext och översättning kommer även 

att genomgå en textanalys baserad på Hellspong & Ledin (1997) för att identifiera texternas 

kännetecken på främst textuell nivå. Även förordningens redan befintliga svenska version kommer att 

analyseras och jämföras med uppsatsens översättning i syfte att bedöma skillnader i strategi samt att 

studera vilka faktiska normer EU-översättaren har följt. 

1.1 Avgränsning 

Denna magisteruppsats kommer att inbegripa en kommenterad översättning av en miljörättslig EU-

förordning från franska till svenska. Uppsatsen avgränsas därmed naturligt på fyra olika områden: 

ämnesområde, texttyp, institution och språk. Det är i nuläget svårt att avgöra om olika specifika 

ämnesområden inom juridik påverkar översättningen på ett betydande sätt, och det kommer i denna 

uppsats inte heller vara möjligt att undersöka detta närmare. Däremot är det tvivellöst så att texttyp 

och institution borde påverka översättningen, då en förordning lämpligen inte borde kunna översättas 

som en mer allmän text (och fortfarande ha samma syfte och effekt som källtexten) och en EU-

förordning inte borde kunna översättas på samma sätt som en FN-konvention, till följd av 

institutionernas förmodade skilda krav och riktlinjer vid översättning.  
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På grund av den tid som avsatts för uppsatsen kommer det ej heller vara möjligt att översätta 

förordningen i sin helhet, utan det är endast förordningens inledande argument, den så kallade 

ingressen, och det första kapitlet i artikeldelen som översätts. Kvantitativt sett innebär detta att 8 778 

ord och 49 792 tecken översätts. Anledningen till att just denna del av källtexten valts ut är främst på 

grund av ingressens speciella utformning i källtexten, då denna är tänkt att vara skriven som en 

fullständig mening, trots dess längd på sju sidor i originaldokumentet. Eftersom inledningen översätts 

är det troligtvis lämpligast att översätta även det efterföljande kapitlet, Champ d’application et 

définitions, men även detta kapitel är intressant ur översättarens synvinkel. För det första innehåller 

detta kapitel ett stort antal hänvisningar till tidigare EU-texter, vilket understryker vikten av 

källtextens och översättningens förbindelse med tidigare utgivna dokument, och för det andra 

innehåller den närmare två sidor med termer och deras definitioner, vilket understryker vikten av 

terminologiarbete vid EU-översättning. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är dels att ge mig som översättningsstudent större praktisk erfarenhet av juridisk 

översättning inom EU och dels att förhoppningsvis bidra med mer kunskap om EU-översättning och 

de normer som omgärdar denna typ av översättning. För att uppnå det första syftet kommer uppsatsens 

översättning att baseras på relevanta översättningsteorier, EU:s anvisningar för översättningsarbete, 

EU-översättarnas egna åsikter samt texter som rör språkbruket i svenska myndighetstexter och EU-

texter på svenska. 

För att uppnå det senare syftet kommer uppsatsen att jämföra översättningen som utarbetas med den 

befintliga svenska versionen av förordningen. Likheter och skillnader mellan de båda texterna kommer 

att analyseras vad gäller transposition, modulation samt punktregeln och förändringar av 

meningsbyggnaden för att se hur pass accepterade dessa översättningsprocedurer tycks vara inom EU, 

samt för att försöka utreda vilka normer som råder vid översättningen av EU:s rättsakter. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju delar. I den första delen presenteras kort ämnet och uppsatsens syfte. I den 

andra delen presenteras olika förutsättningar för översättningen, såsom översättningsvetenskapliga 

teorier, EU:s anvisningar för översättning av rättsakter och en kortare överblick över den 

internationella miljörätten. I den tredje delen återfinns textanalyser av källtext och referenstext där 

likheter och skillnader mellan dessa rättsakter på franska och svenska presenteras. Den fjärde delen 

presenterar uppsatsens material och metod mer ingående, både metoden för att bestämma 

översättningsstrategi och metoden som används i en senare analysdel. I den femte delen redovisar jag 

den strategi som jag valt att använda mig av i översättningen; översättningen presenteras sedan 

tillsammans med källtexten i Bilaga 1. Den sjätte delen utgörs av analyser av min översättning och den 

befintliga svenska EU-versionen, samt jämförelser av dessa texter. I den sjunde och avslutande delen 

diskuteras och sammanfattas uppsatsens resultat och uppsatsen som helhet, vilket åtföljs av förslag på 

påbyggande studier. 
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2 Förutsättningar för 

översättningen 

I detta avsnitt kommer jag att utreda de aspekter som omgärdar källtexten och dess översättning för att 

kunna bestämma en så precis och komplett översättningsstrategi som möjligt. 

I den första delen kommer den översättningsteoretiska bakgrunden att behandlas, följt av en kortare 

översikt över miljörättens utformning internationellt och inom EU för att ge en grundläggande 

bakgrund till själva ämnesområdet. Därefter behandlas EU:s institutioner, översättningens status inom 

EU, EU:s anvisningar för översättningsarbete, Språklagens betydelse för EU-översättning, EU-

översättarnas åsikter samt övriga förutsättningar som påverkar översättningen. 

2.1 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt presenteras ett antal översättningsteorier, antingen mer specifika eller mer övergripande, 

vilka kontrasteras mot varandra i syfte att i ett senare kapitel komma fram till vilka av dessa som är 

lämpligast att applicera på uppsatsens översättning. 

2.1.1 Fri och ordagrann översättning 

Juridisk översättning har enligt Šarčević (1997:23–24) gått från att inbegripa en strikt ordagrann 

översättningsstrategi (där även källtextens specifika grammatiska struktur bevarades i översättningen) 

till att i vissa juridiska system bestå av så kallad co-drafting där olika språkversioner utarbetas 

samtidigt. Denna utveckling presenteras kort i nedanstående bild (för den som är intresserad av en 

utförligare sammanfattning av den juridiska översättningens historia, se Šarčević 1997:23–53).  

strict literal literal moderately 

literal 

near idiomatic idiomatic co-drafting 

Co-drafting är dock mycket begränsad i användning (Kanada framstår som det bästa exemplet 

[Šarčević 1997:41–48]), och det är istället idiomatisk (eller fri) och nästan idiomatisk (nästan fri) 

översättning som tycks dominera inom dagens juridiska fält, bland annat på grund av de ”absurda 

resultat” som ordagrann översättning kan ge upphov till (Šarčević 1997:62), men rimligtvis även till 

följd av den relativt moderna synen på nationella språks status inom särskilt juridisk översättning 

(Šarčević 1997:36–37, 41–46). 

Šarčević (2000) menar samtidigt att valet mellan fri och strikt ordagrann översättning inom det 

juridiska fältet är fortsatt kontroversiellt. Trots att hon påpekar att innehållet är viktigare än den 

språkliga formen visar hennes exempel på skiftande attityd. Vissa menar att juridiska översättningar 

måste vara förståeliga utan att vara fullt utformade i målspråkets anda, medan andra istället menar att 

särskilt EU-översättare ofta kan vara friare i sina översättningar och i högre grad anpassa texterna till 

målspråket. 

Vidare påpekar Šarčević (2000) att dagens juridiska texter ofta är lika autentiska på källspråk och 

målspråk, och att ingen av dessa ska kunna åberopas för en annorlunda tolkning av innehållet. Därav 

följer att både källtext och måltext måste vara ”lika i betydelse, effekt och avsikt”. Šarčević 

understryker dock att två texter sällan är lika i betydelse, varför det snarare är den juridiska effekten 
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som måste has i åtanke. För att åstadkomma denna är det enligt henne nödvändigt för översättaren att 

ha kännedom om hur samma effekt ska uppnås på målspråket. Båda dessa faktorer, betydelse och 

effekt, är ytterligare underordnade den tredje faktorn: avsikt. Översättaren måste alltså enligt Šarčević 

producera en text som är likvärdig källtexten, det vill säga en legislativ källtext måste nödvändigtvis 

översättas som en legislativ text. Källtext och dess översättning(ar) måste på så sätt ses som ett 

enhetligt instrument avsett att användas på samma sätt på de olika språken. Översättaren är dock inte 

fri att juridiskt tolka källtexten, vilket gör att översättare traditionellt valt en mer strikt ordagrann 

strategi för att inte förändra den juridiska effekten på målspråket (Šarčević 1997:61). 

Inom ramen för ordagranna och fria översättningsstrategier definierar Vinay & Darbelnet (1995) sju 

översättningsprocedurer. Vid ordagrann översättning (eller direct translation) kan översättaren 

använda sig av borrowing (ett ord i källtexten överförs i oförändrad form till målspråket), calque (ett 

uttryck eller en struktur i källtexten överförs i anpassad form till målspråket) och literal translation 

(ordagrann översättning) (Vinay & Darbelnet 1995:31–35). Vid fri översättning kan översättaren 

istället använda sig av transposition (ordklassbyte, exempelvis ändring av en nominal konstruktion till 

en verbal), modulation (förändring av semantisk innebörd och synvinkel, exempelvis ändring av en 

aktiv sats till passiv), équivalence (käll- och målspråk använder olika formuleringar för att uttrycka 

samma sak, exempelvis vad gäller metaforer) och adaptation (anpassning av kulturspecifika referenser 

till målspråket) (Vinay & Darbelnet 1995:35–40). Översättaren har därmed ett antal specifika 

procedurer som han eller hon kan välja att följa för att åstadkomma en fri eller ordagrann översättning. 

2.1.2 DTS och översättningsnormer 

Enligt Toury (1995:2) var översättningsvetenskapen länge enbart intresserad av praktiskt orienterade 

översättningsteorier, vilka i sig inte var grundade i översättarnas observerbara strategier utan enbart i 

spekulationer eller ”önsketänkande”. Det krävdes istället en ny gren inom översättningsvetenskapen 

med ett systematiskt förhållningssätt där slutsatserna grundas i en tydlig metodologi (Toury 1995:3). 

Därför utformade han den deskriptiva översättningsvetenskapen, så kallad DTS från engelskans 

descriptive translation studies. 

Enligt denna teori är översättningar och översättning som fenomen främst situerade i målkulturens 

sociala och litterära system (Toury 1995:12–13, 54), vilket innebär att det är målkulturens 

förväntningar som styr översättningsstrategin som används. Översättningar betraktas som så kallade 

”facts of target cultures” (Toury 1995:29). Målet med DTS är således att studera och jämföra 

existerande översättningar i syfte att rekonstruera de normer som omgärdar översättning i en viss 

kultur (Toury 1995:13). Tidigare översättningsteorier tjänar enligt Toury (1995:19) endast till att 

själva utforma normer istället för att konkret studera dem som naturligt förekommer vid översättning. 

Toury menar att socio-kulturella tvång styr översättning i varierande grad (1995:54). Regler utgör den 

starkaste typen av tvång och idiosynkrasier utgör den svagaste, medan normer utgör en varierande 

skala mellan mer och mindre bindande tvång (ibid.). Gränsen mellan de olika typerna av tvång är 

alltså otydlig, och de kan även öka eller minska i intensitet beroende på tid och rum, vilket visar på att 

en viss typ av tvång inte är en konstant företeelse (ibid.). Med avstamp i psykologi och 

socialpsykologi menar Toury att normer är  

the translation of general values or ideas shared by a community – as to what is right and wrong, 

adequate and inadequate – into performance instructions appropriate for and applicable to particular 

situations, specifying what is prescribed and forbidden, as well what is tolerated and permitted in a 

certain behavioural dimension […]. (1995:55) 



5 

 

Normer är alltså ett socialt fenomen som lärs in under socialiseringsprocessen och som alltid 

förutsätter någon typ av sanktion i relation till dem, såväl positiva som negativa (ibid.). Existensen av 

normer ses därför av Toury som nödvändig inom varje social aktivitet, däribland översättning. I 

förlängningen ses översättning som en norm-baserad aktivitet på olika nivåer (Toury 1995:56). 

Översättaren kan exempelvis, på en grundläggande nivå, välja att följa antingen källkulturens eller 

målkulturens normer, vilket skapar två typer av översättning: acceptabla och adekvata översättningar 

(Toury 1995:56–57), det vill säga översättningar som accepteras av målkulturen eller översättningar 

som är mer trogna källtexten. 

Den metodologi som Toury (1995:102) föreslår inom DTS är tredelad. Översättningen måste först 

placeras i målkulturen och dess betydelse eller acceptabilitet måste beaktas. Därefter måste källtext 

och översättning genomgå en textanalys där texterna jämförs i syfte att studera translation shifts 

(Catford 1965:73–82) på olika nivåer. Avslutningsvis måste generaliseringar kring studerade mönster 

dras för att kunna rekonstruera den process som ägt rum vid översättningen av källtexten i fråga. 

Studien kan sedan utvidgas till andra texter (ur samma genre, från samma tidsperiod, av samma 

författare etc) för att dra fler slutsatser (Toury 1995:102). 

Utöver en systematisk metodologi utvecklar Toury även ett resonemang om lagar eller universalier 

inom översättning; lagen om ökad standardisering (1995:267–274) och lagen om interferens 

(1995:274–279). Lagen om ökad standardisering går i stort ut på att källtexten anpassas till 

målkulturens språksystem, medan lagen om interferens istället innebär att källtextens språkliga särdrag 

behålls även i översättningen. Dessa lagar leder alltså antingen till accepterade eller adekvata 

översättningar. 

Översättningsteoretiker har dock riktat kritik mot Toury och DTS, bland annat för att inte ta hänsyn till 

vissa ideologiska eller politiska faktorer som omgärdar översättningen (Munday 2012:178), men även 

Tourys översättningslagar har kritiserats och nya uppsättningar av lagar har föreslagits av olika 

författare (Munday 2012:178–185). 

2.1.3 Översättarens synlighet 

Venuti (1995) diskuterar översättarens synlighet och osynlighet utifrån två grundläggande begrepp: 

domesticerande (domestication) och främmandegörande (foreignization) översättning. 

Domesticerande översättning innebär i princip att översättningen anpassas till målkulturen, både vad 

gäller språk och kulturspecifika referenser för att göra så att läsaren känner sig ”som hemma” (Venuti 

1995:20). Denna typ av översättningar förstås alltså inte av läsaren som översättningar, utan uppfattas 

snarare som en originaltext på språket i fråga (Venuti 1995:7). Främmandegörande översättning går 

istället ut på att behålla så mycket som möjligt av källtexten i översättningen, vilket skapar en text som 

kan kännas främmande eller utländsk av den tilltänkte läsaren (Venuti 1995:20). Översättaren kan 

alltså sägas vara osynlig vid domesticerande översättning, medan han eller hon bedöms som mer 

synlig vid främmandegörande översättning. Dessa begrepp, och översättarens synlighet, hör alltså i 

hög grad ihop med fria och strikt ordagranna översättningsstrategier, men även med adekvata och 

acceptabla översättningsstrategier. 

Nordman (2009:17) menar att översättaren av lagtexter i slutändan är osynlig; lagtexten har inte en 

utpekad individ som avsändare, utan det är istället endast statens röst (eller i den här uppsatsen: EU:s 

röst) som ska höras. Som nämnt i kapitel 2.1.1 är en legislativ översättning allt som oftast en autentisk 

version av källtexten som i sig ska ha samma juridiska kraft som det faktiska originalet och som inte 

ens ska uppfattas som en översättning utan som ett original (Nordman 2009:17–18). 
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Venutis och Nordmans uppfattningar om översättarens osynlighet tycks dock beröra två olika typer av 

osynlighet; Venuti talar snarare om språkliga influenser från källspråket, medan Nordman talar om 

översättarens och översättningens osynlighet vad gäller den slutliga produktens status. Översättarens 

osynlighet som individ är uppenbarligen något som översättaren själv har mycket liten kraft att 

påverka och förändra, medan språkliga influenser från källspråket är något som han eller hon har 

större inflytande över, åtminstone i teorin. Översättaren kan exempelvis avsiktligt, eller oavsiktligt, 

låta översättningen färgas av källtextens språk eller struktur. När det gäller EU-översättningar är det 

möjligt att översättaren ska vara så osynlig som möjligt i själva språket, medan översättaren och den 

autentiska versionens bakgrund som översättning riskerar att skina igenom i exempelvis textstrukturen 

om denna skiljer sig från det som är normalt i målspråkets textkultur. Detta är dock inget som 

översättaren själv har särskilt mycket kontroll över. 

2.1.4 Ekvivalensbegreppet 

Översättningsteoretiker började på 60- och 70-talen att tala om betydelse och ekvivalens, i syfte att 

undvika att tala om fri och ordagrann översättning. Exempelvis talar Nida (1964:159) om formell och 

dynamisk (eller funktionell) ekvivalens, där det första begreppet innebär att en översättning fokuserar 

på att överföra källtextens innehåll så nära som möjligt, medan det senare innebär att översättaren 

istället försöker skapa samma effekt på läsaren av översättningen. Om översättaren siktar på dynamisk 

ekvivalens är det alltså viktigt att anpassa texten till målgruppens lingvistiska förutsättningar, 

exempelvis i fråga om ordval och syntax, eller, med andra ord, att finna ”den närmaste naturliga 

ekvivalenten till källtextens budskap” på målspråket (Nida 1964:166). 

Även Šarčević (1997:47) talar om ekvivalens, men hon påpekar istället att översättaren av legislativa 

texter måste sträva efter att uppnå juridisk ekvivalens, ett begrepp som dock inte har fått någon riktig 

definition. Utan en vidare definition av begreppet är det självklart svårt att tala om, för att inte säga 

faktiskt använda, begreppet, men det är möjligt att det som åsyftas är det som kort tagits upp i 2.1.1, 

nämligen att käll- och måltext måste uppnå samma juridiska effekt och ge upphov till samma tolkning 

av innehållet. 

2.2 Miljörätt 

Dagens miljörätt går inte att förstå som ett juridiskt område som kan existera enbart på nationell nivå, 

utan den svenska lagstiftning som existerar på miljöområdet är överlag präglad av internationella 

normer, begrepp och idéer (Ebbesson 2000:11). På samma sätt borde översättning av miljörättsliga 

texter inte gå att förstå enbart ur ett svenskt perspektiv, utan översättningen måste placeras i den 

internationella och institutionella kontext i vilken den förekommer. Det är självklart möjligt att 

kontrastera de två nivåerna, men det är ändå väsentligt att inte helt separera dem åt. 

En förutsättning för den internationella miljörätten är begreppet om staters suveränitet och jämlikhet, 

vilket i huvudsak går ut på att varje land är ensamt om att utöva makt inom sitt territorium, men dess 

handlingar får i sin tur inte inverka på grannländernas suveränitet (Ebbesson 2000:20). Själva 

begreppet suveränitet kan dock tyckas konkurrera med sig självt, eftersom en stat står fri att bedriva, 

på en grundläggande nivå, vilka verksamheter den så önskar inom sitt territorium, medan en grannstats 

suveränitet innebär att den har rätt att inte påverkas av dessa handlingar (Ebbesson 2000:20–21). Detta 

knyter i sin tur an till begreppet jämlikhet som går ut på att ett territorium som har bekräftats som stat 

har både rättigheter och skyldigheter gentemot andra stater (Ebbesson 2000:21). 
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Trots miljörättens internationella karaktär är det dock oundvikligt för staterna att även genomföra 

nationella åtgärder, eftersom exempelvis förbud mot handel av miljöfarliga produkter måste 

genomdrivas mot statens fysiska och juridiska personer (Ebbesson 2000:222). Den nationella 

miljörätten har dock allt som oftast sitt ursprung i den internationella politiken, och utformas alltså inte 

i första hand på nationell nivå. 

2.2.1 Miljörätt inom EU 

Den viktigaste anledningen till att man inom EU utvecklade en gemensam miljöskyddspolicy är enligt 

Knill och Liefferink (2007:3–4) att det fanns en oro för att olika nationella standarder skulle påverka 

den gemensamma marknaden, och det övergripande syftet med ett enat miljöskydd var således att 

harmonisera medlemsstaternas marknadsregler. En annan anledning var att flertalet naturkatastrofer 

under 60-talet underströk betydelsen av gränsöverskridande åtgärder på miljöområdet. Exempelvis 

kom forskare fram till att det sura regn som uppstått i Sverige inte var ett resultat av landets egna 

utsläpp (Kniell & Liefferink 2007:4–5). Ytterligare ett skäl till att utforma ett enhetligt miljöskydd var 

tanken om att olika grader av skydd i unionens medlemsstater, i kombination med gränsöverskridande 

miljöpåverkan, skulle leda till att levnadsstandarden skulle komma att utvecklas på annorlunda sätt i 

de olika länderna, vilket bedömdes som ”politiskt oförsvarbart” med utgångspunkt i fördraget om 

Europeiska unionen (Knill & Liefferink 2007:5). 

Kritik har dock riktats mot EU:s miljöskyddspolicy, bland annat för att den inte tar hänsyn till 

medlemsstaternas skilda ekologiska förutsättningar, utan istället förordar samma typ av skydd i alla 

länder, men även för att medlemsstaterna länge inte hade möjlighet att införa striktare regler än de som 

EU förordade (Knill & Liefferink 2007:7–8). Knill och Liefferink (2007:10) menar samtidigt att EU 

redan på 1970-talet tillät medlemsstaterna att införa striktare regelverk inom vissa områden, men de 

miljöskyddsregler som hade anknytning till den gemensamma marknaden fick fortfarande inte 

modifieras ytterligare, vilket gäller än i dag. De ekonomiska skälen bakom EU:s miljöskydd var länge 

helt överordnade de ekologiska, och det var inte förrän 1987 som ekonomi och ekologi bedömdes som 

officiellt likvärdiga (Knill & Liefferink 2007:9). Ytterligare en kritisk synpunkt var att många 

medlemsstater i förväg inte kunde bedöma de ekonomiska eller administrativa konsekvenserna av 

EU:s åtgärder, och det finns även bevis på att individuella medlemsstater misstolkade huruvida EU:s 

beslut var juridiskt bindande eller inte (Knill & Liefferink 2007:11). 

Särskilt den senare kritiken, den om staters missuppfattningar om den juridiska kraften hos EU:s 

bestämmelser, borde ha relevans för översättning. Det är rimligt att förutsätta att bestämmelserna ska 

tolkas på samma sätt på varje språk, varför översättaren måste vara noga med att överföra det juridiska 

budskapet på ett korrekt sätt så att det inte kan tolkas på något annat sätt (såvida källtexten i sig inte 

förutsätter olika tolkningar av innehållet). 

2.3 Institution 

I denna del presenteras de aspekter av EU som anses viktiga för översättningens kontext, närmare 

bestämt dess huvudsakliga organisation, dess underordnade institutioner (med fokus på dem med 

relevans för uppsatsen) samt de rättsakter som bedöms som viktigast för EU-översättaren. 

2.3.1 EU som supranationell organisation 

Ebbesson (2000:21) menar att den nationella uppdelningen av rättsväsendet i lagstiftande, 

verkställande och dömande (eller rättstillämpande) organ inte kan appliceras på internationella 
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rättsväsenden då det per definition är staterna själva som stiftar och antar lagar. Ebbesson (2000) 

jämför dock nationella organ främst med FN, en internationell organisation, medan EU tenderar att 

definieras som en supranationell eller överstatlig organisation, vilket innebär att medlemsstaterna har 

förlagt en del av sin lagstiftande auktoritet hit (EU-upplysningen 2015b). FN:s medlemsstater är 

exempelvis inte bundna av diverse konventioner så länge dessa inte har ratificerats, det vill säga blivit 

formellt godkända inom staterna, vilket är en frivillig process (Ebbesson 2000:30–31). EU:s 

lagstiftande dokument träder däremot i kraft i alla medlemsstater den dag de anmäls eller den dag de 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (Europeiska unionen 2010).  

Ytterligare en skillnad mellan FN och EU är att EU tycks ha större möjligheter att exempelvis utfärda 

sanktioner mot de stater som bryter mot de direktiv, förordningar och liknande som antagits 

(Europeiska rådet, 2015). EU kan till exempel bryta diplomatiska förbindelser med ett land, införa 

inreserestriktioner för särskilda personer samt införa import- eller exportförbud av varor. Både EU och 

FN har dock mycket mindre sanktionsmöjlighet än vad stater har på nationell nivå, då det inte finns 

någon internationell tvångsmakt eller ”världspolis” som uttryckligen kan förbjuda och förhindra vissa 

typer av handlingar (Ebbesson 2000:22). På så sätt är det tydligt att det finns viktiga skillnader mellan 

rättsakter på supranationell, internationell och nationell nivå som säkerligen kan påverka även 

översättningen av dessa. 

2.3.2 EU:s institutioner 

EU består av totalt sju underordnade institutioner: Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, 

Europeiska unionens råd, Europeiska rådet, EU-domstolen, Europeiska centralbanken och Europeiska 

revisionsrätten (Europeiska unionen 2015d; Bendegard 2014:21). Det är däremot endast 

Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen som medverkar i den 

lagstiftande processen, vilket även innebär att det är dessa institutioner som har störst relevans vid 

översättning av EU:s rättsakter. Viktigt att påpeka är att man inte får blanda ihop Europeiska unionens 

råd med Europeiska rådet, då dessa utgör olika institutioner med olika uppbyggnad och funktion. 

Europeiska kommissionen, eller enbart kommissionen, består av en grupp kommissionärer, en från 

varje medlemsland (Europeiska unionen 2015a). Denna institution lägger främst fram lagförslag till 

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, men den fastslår även EU:s bidrag, ser till att EU-

lagarna följs och företräder EU internationellt. 

Europaparlamentet består av 751 ledamöter som väljs vart femte år i varje medlemsstat (Europeiska 

unionen 2015a). Parlamentet har tre huvudsakliga uppgifter: lagstiftning utefter kommissionens 

förslag, kontroll av övriga EU-institutioner samt budgetarbete i samråd med Europeiska unionens råd. 

Europeiska unionens råd går vanligtvis under kortformen ”rådet” och består av ministrar från varje 

medlemsstat (Europeiska unionen 2015c). Rådets främsta uppgift är att tillsammans med 

Europaparlamentet förhandla fram och anta lagar utefter kommissionens förslag, men rådet samordnar 

även medlemsstaternas politik, utformar unionens utrikes- och säkerhetspolitik och ingår avtal mellan 

EU och andra länder eller internationella organisationer. 

2.3.3 EU:s rättsakter 

Det finns enligt EU:s fördrag fem typer av rättsakter: direktiv, förordningar, beslut, rekommendationer 

och yttranden (EU-upplysningen 2015a). Dessa kan i första hand delas in i bindande och icke-

bindande rättsakter, vilket gör att direktiv, förordningar och beslut ingår i den första kategorin, medan 

rekommendationer och yttranden ingår i den senare. Rättsakterna kan även kategoriseras som 
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lagstiftande eller icke-lagstiftande, vilket är beroende av hur rättsakterna antas. Om en rättsakt antas 

genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, det vill säga antas av Europeiska unionens råd och 

Europaparlamentet, betraktas den som lagstiftande, och om den antas av Europeiska kommissionen 

betraktas den som icke-lagstiftande (ibid.). Alla rättsakter måste dock, oavsett dess lagstiftande eller 

bindande kraft, ha en rättslig grund, vilket innebär att de måste bygga på tidigare bestämmelser. Det 

råder därmed en intertextuell konsekvens mellan rättsakterna. 

De lagstiftande dokument som är viktigast för EU-översättaren, är möjligtvis förordningar och 

direktiv, varför jag här kommer att koncentrera mig på dessa. I princip är skillnaden mellan dessa att 

förordningar har som syfte att upprätta specifika regelverk som medlemsstaterna är förpliktigade att 

följa till fullo medan direktiv endast upprättar mål som staterna måste uppfylla i sin egen nationella 

lagstiftning (ibid.). Förordningar gäller i sin helhet så snart de trätt i kraft och medlemsstaterna 

behöver inte genomgå någon ytterligare process för att dessa rättsakter ska gälla på nationell nivå. 

Förordningar är alltså så kallat direkt tillämpliga (ibid.), vilket gör att medlemsstaterna inte har någon 

frihet att tolka hur förordningarna ska uppnås med nationella lagstiftningar (Ebbesson 2000:243). 

Skillnaden mellan dessa dokument är dock i praktiken inte helt klar, då Ebbesson menar på att det 

finns direktiv som lämnar mycket litet tolkningsutrymme för EU:s medlemsstater (ibid). I denna 

uppsats kommer vi dock att utgå från att den mer klara uppdelningen gäller och därmed inte analysera 

hur mycket tolkning som förordningen faktiskt ger utrymme för (detta är förmodligen ej heller upp till 

översättaren utan till de jurister som senare ska arbeta med förordningen). 

EU:s rättsakter är uppdelade i tre huvuddelar: ingressen, artikeldelen och bilagorna (Anvisningarna 

2013:35). I ingressen ingår dels beaktandedelen, vilken bland annat innehåller hänvisningar till 

rättsaktens rättsliga grund (Anvisningarna 2013:32), och dels skälen, vilka utgör motiveringarna 

bakom de viktigaste bestämmelserna i artikeldelen (Anvisningarna 2013:34). Artikeldelen i sin tur 

utgör rättsaktens normativa del; det är här som bestämmelserna som åläggs medlemsstaterna 

föreskrivs, exempelvis definitioner som ska följas och vilka tillämpningsområden som rättsakten i 

fråga har. 

2.4 Översättningens status inom EU 

EU består i dag av 28 medlemsländer och 24 officiella språk, och alla invånare i medlemsländerna ska 

ha tillgång till alla EU-handlingar på sitt officiella språk och kunna använda sitt officiella språk i 

kontakt med EU:s institutioner (Europeiska kommissionen 2016). På så sätt är det tydligt att språk och 

översättning innehar en central roll främst gällande EU-handlingarnas tillgänglighet, men samtidigt 

talar man ofta inte om översättningarna som översättningar. Oftast används istället termen version, 

mycket på grund av att översättningarna av en rättsakt är lika juridiskt bindande som 

originaldokumentet. Källtexten och dess översättningar utgör alltså så kallade autenticerade versioner 

som förutsätter enhetlig tolkning och juridisk effekt (Bendegard 2014:207). Även i denna uppsats 

kommer termen version att användas för den befintliga svenska översättningen medan min egen 

översättning kommer benämnas som översättning. 

En viktig fråga i sammanhanget är huruvida de svenska versionerna av EU:s handlingar ska betraktas, 

som Bendegard (2014:179) uttrycker det, som svenska texter eller som EU-texter på svenska. Som jag 

redan behandlat i avsnitt 2.1.2 betraktar Toury (1995:29) översättningar som ”facts of target cultures”, 

och det är alltså upp till översättningens målkultur att avgöra om det rör sig om en översättning eller 

inte. Som Bendegard påpekar förflyttas EU:s olika språkversioner dock inte från källspråkets till 

målspråkets kultur, utan både alla versioner befinner sig inom en och samma kultur (2014:179–180). 
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På så sätt är de svenska versionerna främst ett resultat av EU:s krav och normer, snarare än de som 

finns på nationell nivå, exempelvis Språklagen och dess krav på klarspråk (se 3.6 Språklagen och 

klarspråk), vilket bland annat innebär att det är EU:s terminologi som dominerar, trots strävan efter 

anpassning till svensk terminologi (Bendegard 2014:161). Den intertextuella relationen mellan 

språkversionerna och andra texter är dessutom störst mellan dessa och andra EU-texter än mellan 

versionerna och svenska texter (ibid.). Det är därför troligtvis lämpligast att formellt betrakta de 

svenska versionerna av EU:s handlingar som EU-texter på svenska snarare än som svenska 

originaltexter, vilket visar på de två texttypernas skilda karaktärer. 

2.5 EU:s anvisningar 

I Anvisningarna har EU:s institutioner utformat riktlinjer för översättning av rättsakter. Dessa 

innehåller både generella råd, så som att de svenska språkversionerna ska avvika så litet som möjligt 

från moderna svenska författningstexter och att en idiomatisk svenska är eftersträvansvärd, men även 

förteckningar över konkreta översättningar av fasta ord och uttryck från engelska och franska till 

svenska. På så sätt ger Anvisningarna en helhetsbild över de formella krav som ställs på 

översättningen av EU:s rättsakter. 

Anvisningarna menar på att idiomatisk svensk är viktigt att uppnå, men även att översättaren till stor 

del är bunden av originalets form och meningsstruktur. Bland annat uppges punktregeln vara viktig att 

följa, det vill säga att översättaren i princip måste följa den meningsindelning som finns i källtexten, 

även om Anvisningarna själva uppger att det kan finnas skäl att frångå denna regel om det krävs för att 

uppnå god svenska (Anvisningarna 2013:7). Metoderna för att modifiera meningsindelningen är dock 

begränsade; i rättsakternas artiklar och bilagor får endast semikolon användas, medan punkt endast får 

användas i ingressens skäl (ibid.). Detta innebär i praktiken att punktregeln inte gäller i just ingressen. 

Översättaren uppmuntras även att följa källtextens meningsstruktur, men det är inte förbjudet att ändra 

denna så länge alla betydelsebärande delar återfinns även i översättningen (ibid.). Det tycks dock som 

att Anvisningarna, trots kravet på idiomatisk svenska, förutsätter relativt källtextstrogna 

översättningar, både på text- och frasnivå, och med tanke på EU:s terminologiska krav är det inte 

otänkbart att detta gäller även på lexikal nivå. Det handlar dock inte om att använda sig av en strikt 

ordagrann översättningsstrategi eftersom den idiomatiska svenskan är viktig, men det är inte otänkbart 

att det kan uppstå en konflikt mellan kravet på god svenska och kravet på källtexttrogna 

översättningar. Anvisningarna tycks dock prioritera idiomatisk svenska framför alltför källtextnära 

formuleringar (ibid.). Viktigt att poängtera är dock att Anvisningarna inte uttryckligen talar om 

klarspråksarbete, men det är samtidigt tydligt att översättningarna ska vara lättlästa och begripliga för 

allmänheten. 

2.6 Språklagen och klarspråk 

Enligt 11 § i Språklagen (SFS 2009:600) ska språket i offentlig verksamhet vara ”vårdat, enkelt och 

begripligt”, vilket även omfattar språket i EU-texter på svenska (Språkrådet 2011:29). Därav följer att 

översättningar av EU-handlingar rimligen borde vara utformade enligt Språklagen, men som jag 

tidigare behandlat i kapitel 2.4 är det tydligt att de svenska versionerna av EU:s handlingar inte 

befinner sig inom den svenska kulturen utan inom EU-kulturen. På så sätt är det exempelvis EU:s 

terminologi som dominerar och kravet på klarspråk får ofta ge vika. Inte ens EU-översättarna är 

överens om i vilken utsträckning de bör arbeta med klarspråk. Vissa uppger att de ser det som sin 
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uppgift att skriva klarspråk, medan andra anser att det är upp till originalskribenten att skriva 

begripligare texter (Bendegard 2014:167–168). Som Bendegard (2014:168) påpekar tycks skillnaden 

mellan översättarnas åsikter inom detta område bero på hur man ser på översättarens roll i stort: 

antingen som ett språkligt filter eller som en textproducent. Synen på översättaren som ett filter tycks, 

baserat på dessa kommentarer, dominera inom EU, vilket förklarar varför vissa översättare inte ser det 

som sin uppgift att modifiera källtexten mer än nödvändigt. 

Det faktum att EU-texter på svenska befinner sig inom en annan kultur än de svenska texter som 

reglerar utformningen av dem är alltså problematiskt. Språklagen har uppenbarligen som syfte att 

påverka utformningen av såväl svenska originaltexter som EU-texter på svenska, men samtidigt har 

EU-texterna andra krav på sig knutna till EU-institutionerna. Eftersom EU-texterna inte förflyttas till 

den svenska kulturen borde det därför inte vara helt olämpligt att ha åsikten att svenska 

originaldokument inte bör påverka EU-texternas utformning. 

2.7 EU-översättarnas åsikter 

Som jag tidigare tagit upp verkar det som att det faktiska översättningsarbetet skiljer sig något från de 

krav som officiellt fastställts, både på nationell nivå och på EU-nivå. Bendegard (2014) har i sin 

avhandling intervjuat ett antal svenska översättare vid EU:s institutioner. Värt att notera redan här är 

att dessa översättares åsikter går isär på flera punkter och att översättare på de olika institutionerna 

(parlamentet, rådet och kommissionen) tycks ha olika krav på sig, trots EU:s allmänna anvisningar. 

Denna del syftar alltså till att kortfattat ta upp dessa översättares åsikter och kontrastera dessa mot vad 

som tagits upp främst i 2.1, 2.4 och 2.6. 

Som jag tidigare nämnt påpekar Šarčević (1997) att juridisk översättning har rört sig från en strikt 

ordagrann strategi till en mer fri strategi som i extremfallet innebär co-drafting mellan olika 

språkversioner. I 2.4 visade jag på att EU:s grundläggande krav på översättaren är tudelat: idiomatisk 

svenska och källtexttrogna översättningar på i princip alla nivåer, och dessa anvisningar ger sedan 

ingen tydlig indikation om vilket av dessa krav som måste ge vika vid en eventuell konflikt. Enligt de 

översättare som Bendegard (2014) intervjuat tycks det dock som att det är översättningens 

överensstämmelse med originalet som går i första hand. Översättarna uppger bland annat att den 

juridiska korrektheten och den betydelsemässiga ekvivalensen mellan olika språkversioner är viktigast 

och att en ”vacker och lättläst” text är mindre viktigt att åstadkomma (Bendegard 2014:152). Trots 

detta uppger i synnerhet en av de intervjuade översättarna att han skulle vilja se en mer fri strategi, 

men hans sätt att framföra sin åsikt tyder samtidigt på att denna är en kontroversiell. (Bendegard 

2014:153). Översättarna uppger även att en källtextnära strategi gör eventuellt ändringsarbete lättare 

(Bendegard 2014:156–157), och deras översättningsstrategi motiveras då främst inte av de tilltänka 

läsarnas behov (exempelvis i form av idiomatisk svenska), utan av översättarnas egna behov och 

arbetsprocess. De tilltänkta mottagarna av översättningarna (främst ledamöterna på 

Europaparlamentet) tycks själva inte ens uppskatta idiomatiska översättningar, då översättarna menar 

att de har fått kritik för att inte vara tillräckligt trogna källtextens formuleringar (Bendegard 2014:157–

158). Enligt Bendegard (2014) råder det alltså en viss förväntansnorm bland texternas mottagare som 

skiljer sig från de officiella anvisningarna, vilket i sin tur gör att översättarna tenderar att välja den 

strategi som uppfyller denna norm för att undvika kritik. 

Bendegards (2014:160–161) översättare uppger samtidigt att det ändå är viktigt att texternas språk inte 

färgas av källtexten, vilket ännu en gång tar upp frågan om idiomaticitet, en aspekt som togs upp även 

i Anvisningarna (2013). Som ovan nämnt uppgav översättarna att vackra och lättlästa texter ofta fick 
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ge vika för den juridiska korrektheten, vilket kan ses som att idiomatisk svenska inte prioriteras. Det 

kan dock tänkas att idiomatisk svenska trots allt är det som översättarna försöker uppnå, åtminstone så 

långt det är möjligt utan att modifiera källtexten alltför mycket. Som de intervjuade översättarna själva 

säger är det ofta en fråga om huruvida modifieringar av källtexten medför ändringar även i det 

juridiska innehållet (Bendegard 2014:154). Det är även möjligt att modifieringar av källtexten i syfte 

att uppnå idiomatisk svenska gör att översättningarna till EU:s medlemsspråk inte överensstämmer 

med varandra, vilket bedöms som ett stort misslyckande (Bendegard 2014:155). Det kan således vara 

bättre att lämna kvar eventuella fel som förekommer i källtexten, eftersom korrigeringar av dessa 

riskerar att producera icke-överensstämmande språkversioner. Detta förhållningssätt kan möjligen 

anses kontroversiellt, men det visar samtidigt på hur pass styrd EU-översättning faktiskt är och hur 

pass litet inflytande översättaren har. 

Överlag kan sägas att kontroversen främst mellan fri och ordagrann översättning återfinns även bland 

EU-översättare och i EU:s anvisningar för översättningsarbete. Samtidigt som idiomatisk svenska 

bedöms som viktigt att uppnå är det tydligt att en källtextnära strategi ofta är att föredra enligt 

översättarna själva, både för att underlätta eventuellt ändringsarbete av redan översatta texter och för 

att uppfylla den förväntansnorm som översättningarnas mottagare bär på. Gällande klarspråk, vilket 

hör ihop med idiomatisk svenska, tycks detta allt som oftast inte alls prioriteras, vilket både går emot 

språklagen och, till viss del, kravet på idiomatisk svenska. EU-översättning tycks därför 

sammanfattningsvis kännetecknas av en balansgång mellan fri och ordagrann översättning, mellan 

källtexttrogenhet och idiomatisk svenska, men även mellan officiella EU-anvisningar, anvisningar från 

svenskt håll och mottagarnas förväntansnorm. 

2.8 Övriga förutsättningar 

Uppsatsens källtext finns tillgänglig för allmänheten via Europeiska unionens officiella tidning samt 

via hemsidan EUR-Lex, vilket innebär att texten redan har genomgått en översättningsprocess och 

därmed finns tillgänglig på alla EU:s medlemsspråk. Meningen är självklart inte att uppsatsen ska 

baseras på en redan existerande översättning av källtexten, men den officiella EU-versionen kommer 

att användas för att analysera skillnader i strategi mellan mig och EU-översättaren. Uppsatsen kommer 

dock inte att behandla strikt kvalitetsbedömning eftersom de båda översättningarna inte är ett resultat 

av samma krav, exempelvis samma strikta deadlines som ofta kan påverka EU-översättningarna 

negativt (Bendegard 2014:181). 

Något som också måste has i åtanke är att dokumentet som här tjänar som källtext i sin tur möjligtvis 

är översatt från engelska, vilket trots allt är det dominerande språket inom EU. Detta innebär att 

uppsatsen potentiellt utgör en studie och jämförelse av en indirekt och en direkt översättning (eftersom 

den befintliga översättningen rimligtvis bör vara baserad på den faktiska källtexten). Jag har dock inte 

lyckats verifiera vilket källspråk som är aktuellt, men för uppsatsens syfte måste det antas att den 

faktiska källtexten utgörs av den franska versionen. 

Ytterligare en faktor att ha i åtanke är att EU:s språkversioner i hög grad bygger på tidigare EU-texter, 

vilket gör att man i översättningsarbetet rimligtvis borde använda tidigare förordningar som 

referenstexter. I denna uppsats begränsas dessa på grund av tidsbrist till endast en tidigare förordning. 

Meningen är dock inte att helt och hållet kopiera det som står i tidigare formuleringar (även om detta 

tillvägagångssätt troligtvis skulle ge de mest enhetliga översättningarna, särskilt för en ny översättare), 

utan att se hur översättarna har utformat texten samt löst vissa formella krav, så som formen på de 

inledande skälen, titlar och annat som inte uttryckligen nämns i Anvisningarna men som ändå är 
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viktigt att förhålla sig till. Värt att notera är också att EU:s anvisningar, som tidigare nämnt, innehåller 

en stor del om hur vissa fasta uttryck och formuleringar ska översättas, vilket även detta garanterar en 

översättning som uppfyller EU:s krav. Även övriga hjälpmedel så som IATE (EU:s termdatabas) och 

Linguee (en databas med EU-översättningar) kommer att användas vid översättningen eftersom det 

trots allt är nödvändigt att använda sig av EU:s terminologi och att upprätthålla en intertextuell 

konsekvens. Man skulle visserligen kunna hävda att tidigare översättningar och de officiella 

anvisningarna ger för mycket hjälp i denna uppsats, eftersom dessa visar hur fasta formuleringar och 

liknande ska översättas, men samtidigt är målet med uppsatsen ändå att utarbeta en översättning som 

är så lik en EU-version som möjligt, och det är därför inte möjligt att frångå vare sig EU:s anvisningar, 

hjälpmedel eller tidigare översatta texter. 

Det är även viktigt att poängtera att denna översättning och studie inte får ses som representativa för 

juridisk översättning i stort, eftersom EU som institution uppenbarligen har specifika krav som allra 

troligast skiljer sig från andra institutioner, exempelvis FN. Denna uppsats får därför endast ses som 

relevant inom sin egen specifika kontext, och det vore förmodligen högst olämpligt att försöka dra 

slutsatser om juridisk översättning och juridiskt språk i stort. 

Trots att uppsatsens syfte har uppgetts vara att översätta en miljörättslig text är det även relevant att 

ifrågasätta huruvida den valda texten faktiskt ingår helt och hållet i denna genre, då den till stora delar 

behandlar ekonomiska förutsättningar och krav som ställs på biocider. Det är dock tveksamt om detta 

beror på min egen bristande sökförmåga, utan det beror snarare på hur EU:s miljöpolitik faktiskt är 

utformad. Som jag tidigare avhandlat är EU:s rättsväsende i stort uppbyggt kring principen om varors 

och tjänsters fria rörlighet inom den gemensamma marknaden och syftet med de olika rättsakterna är 

ofta att harmonisera medlemsstaternas regler för att se till att denna rörlighet inte hotas av nationella 

lagar (Ebbeson 2000:243). Därför är det ibland svårt för medlemsstaterna att införa regler som är 

striktare än de som EU förordnar, då det kan finnas minimi- och maximiregler som staterna inte får 

bryta mot (ibid.). Det är tydligt att det är den ekonomiska aspekten som dominerar inom EU, vilket är 

föga förvånande med tanke på dess ursprung som Europeiska kol- och stålgemenskapen. På så sätt 

skulle man exempelvis kunna se på överfiskning på två sätt: överfiskning ur ett miljömässigt 

perspektiv förstör ett helt ekosystem, medan överfiskning ur ett ekonomiskt perspektiv förstör 

marknaden, då priser för fisken riskerar att höjas och fisken riskerar att försvinna helt från marknaden. 

EU:s perspektiv är troligtvis det senare, och även om båda perspektiven tjänar till att skydda fisken, är 

det kanske inte alltid lämpligt att tala om EU-texter som miljörättsliga, åtminstone inte på samma sätt 

som inom andra institutioner. Istället vore det kanske bättre att benämna dessa texter som juridiska 

texter med miljöanknytning.  

Denna distinktion mellan miljörättsliga texter och juridiska texter med miljöanknytning kan tyckas 

trivial, men är ändå viktig att fastställa för att undvika förvirring, men även för att signalera att det rör 

sig om två olika typer av texter. Det är exempelvis tveksamt om EU:s texter med miljöanknytning 

skulle lämpa sig för att ingå i en jämförelse mellan exempelvis miljörättsliga texter och civilrättsliga 

texter, eftersom den ekonomiska aspekten är så pass övervägande. Eftersom uppsatsen inte berör just 

denna fråga tjänar det dock lite till att utveckla resonemanget ytterligare, men det är ändå viktigt att ha 

i åtanke. Denna distinktion hävdar dock inte att det inte alls finns några exempel på miljörättsliga 

texter inom EU (Ebbesson 2000:245–246). 
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3. Analys av källtext och 

referenstext 

I denna del kommer jag att analysera uppsatsens franska källtext och svenska referenstext utifrån 

Hellspong & Ledin (1997). Båda dessa texter är EU-förordningar, varför båda rör sig inom samma 

kultur och därför har många grundläggande saker gemensamt, så som verksamhet, tilltänkta mottagare 

och institution. Precis som uppsatsens översättning kommer dessa analyser att begränsas till texternas 

ingresser och första kapitel, och trots att Hellspong & Ledin (1997:65–195) tar upp tre nivåer, eller 

strukturer, som kan analyseras (de textuella, ideationella och interpersonella strukturerna) kommer 

analyserna främst att fokusera på den textuella nivån, eftersom analyserna av min översättning och den 

befintliga svenska EU-versionen kommer att fokusera på denna nivå. Även den kontextuella nivån 

kommer kort att behandlas. Inom den textuella nivån kommer jag särskilt analysera graden av 

nominalitet och verbalitet, användningen av aktiva och passiva konstruktioner samt hur 

meningsbyggnaden ser ut (exempelvis hur meningarnas fundament är uppbyggda), eftersom 

analyserna av översättningarna kommer att fokusera på dessa områden. 

3.1 Analys av källtext 

I denna del analyseras källtexten på kontextuell och textuell nivå. Den del som analyseras är ingressen 

och det första kapitlet i artikeldelen, vilket motsvarar de tre första artiklarna (Finalité et objet, Champ 

d’application och Définitions). Vid hänvisningar till ingressen används sifferbeteckningen för skälet i 

fråga, och vid hänvisningar till artiklar skrivs artiklarnas sifferbeteckningar ut föregångna av artikel. 

3.1.1 Kontextuell nivå 

Uppsatsens källtext bär titeln Règlement (UE) No 528/2012 du parlement européen et du conseil du 22 

mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, vilket 

ordagrant översätts till ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 

2012 gällande tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter”. Redan i titeln 

framkommer därmed att textens formella avsändare är Europaparlamentet och Europeiska unionens 

råd, men det är troligtvis lämpligare att ange EU som helhet som faktisk avsändare. I titeln 

framkommer även att texten officiellt undertecknats av parlamentet och rådet den 22 maj 2012. 

Läsaren får även veta att texten behandlar användning och tillhandahållande på marknaden av 

biocidprodukter, vilket ger en indikation om att förordningen behandlar både ekonomiska och 

miljömässiga aspekter av dessa typer av produkter. Samtidigt framkommer även textens syfte i titeln; i 

egenskap av förordning syftar den till att fastställa lagar som ska gälla i alla EU:s medlemsstater. 

Gällande textens mottagare är det möjligt att identifiera flera typer av mottagare till EU-texter. I denna 

text kan vi urskilja åtminstone två typer: dels yrkesverksamma vid EU:s institutioner och EU:s 

medlemsstater som ska tillämpa förordningen, dels EU-medlemsstaternas allmänna befolkning. De 

första mottagarna är mottagare som faktiskt ska använda texten i sin yrkesverksamhet medan de senare 

är mottagare som inte i första hand ska använda texten men som kan påverkas av textens innehåll eller 

som har andra anledningar till att vilja ta till sig texten (Nordman 2009:33). Šarčević (1999:59–60) 

kallar dessa mottagare för direkta och indirekta mottagare, vilket grundar sig i tanken om att en 
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lyckad kommunikation baseras på en interaktion mellan sändare och mottagare som går ut på att 

mottagaren ”accepterar” texten (1999:58). Denna interaktion finns inte mellan avsändarna och de 

indirekta mottagarna, vilket gör att det främst är de direkta mottagarna, det vill säga yrkesverksamma 

inom EU och EU:s medlemsstater, som texten riktar sig till. Medan juridiska texter inom andra 

institutioner kanske helt och hållet förbiser de indirekta mottagarna ska EU:s texter dock kunna förstås 

även av dessa mottagare, vilket bland annat väcker frågan om klarspråk inom svenska texter, men det 

är möjligt att de indirekta mottagarna påverkar EU-texter även på andra språk. 

3.1.2 Textuell nivå 

Det första som läsaren av denna text märker är att ingressens skäl är konstruerade som vore de delar av 

en enda mening. Ingressen inleds med formuleringen ”Le parlement européen et le conseil de l’union 

européenne, vu le traité […], vu la proposition […], vu l’avis […], statuant conformément à la 

procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit :”, vilket innebär att parlamentet och rådet vid 

utformandet av förordningen har tagit ett antal andra texter i åtanke. Denna del följs av skälen till att 

förordningen antagits och ingressen avslutas flera sidor senare med formuleringen ”ont adopté le 

présent règlement”, vilket innebär att parlamentet och rådet först här antar förordningen. Detta sätt att 

utforma ingressen har sitt ursprung i den franska rättstraditionen, vilken EU uppenbarligen har 

anammat. Ingressen är dock uppdelad i 76 punkter som alla är utformade som separata och 

fullständiga meningar, vilket gör att hela konstruktionen som en fullständig mening fallerar. Frågan är 

om detta beror på en oförmåga att följa det franska skrivsättet, eller på en vilja att förenkla språket 

utan att kompromissa alltför mycket med den grundläggande konstruktionen. Hur det än förhåller sig 

är det tydligt att ingressens inledande och avslutande formuleringar inte hör ihop med hur de 

mellanliggande skälen är utformade, vilket riskerar att skapa förvirring. 

3.1.2.1 Ordklasser 

Gällande fördelningen av ordklasser ter sig texten väldigt nominal, främst på grund av att många av 

textens konstruktioner är uppbyggda av flera substantiv, till exempel ”les règles relatives à la 

disposition sur le marché des produits biocides dans la Communauté” (5) (’regler om tillhandahållande 

på marknaden av biocidprodukter inom gemenskapen’), men även en del konstruktioner utan finita 

verb, främst ingressens inledande konstruktion. Detta beror till stora delar på det franska språkets 

syntax, men i ingressens inledning även på det franska rättssystemet. Vid en närmare läsning av texten 

tycks det dock som att skribenten försöker uppnå en viss variation, och trots att många formuleringar 

är nominala finns det även exempel på meningar som är mer verbala än vad man förmodligen skulle 

ha väntat sig i en rättsakt på franska, exempelvis ”[c]ertains produits biocides autorisés peuvent 

présenter certains risques s’ils s’ont utilisés par le grand public” (39) (’vissa biocidprodukter kan 

medföra risker om de används av allmänheten’). Här hade den franske skribenten istället kunnat 

använda sig av en nominal konstruktion i stil med lors de l’utilisation par le grand public (’vid 

användning av allmänheten’). I jämförelse med normala svenska texter ter sig denna text dock 

fortfarande som huvudsakligen nominal. 

3.1.2.2 Meningsbyggnad 

Många av textens meningar är vänstertunga med långa bisatser eller attribut och placerar det finita 

verbet sent i meningen, exempelvis ”[l]es demandeurs qui ont investi pour obtenir l’approbation d’une 

substance active ou l’autorisation d’un produit biocide conformément au présent réglement ou à la 

directive 98/8/CE devraient pouvoir […]” (54) (’sökande som har gjort investeringar för att erhålla 

godkännande av ett verksamt ämne eller av en biocidprodukt i enlighet med denna förordning eller 
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direktiv 98/8/EG bör kunna […]’). Samtidigt är många andra meningar högertunga och inleds kort och 

koncist med ”il convient que” (’man bör’), ”il est nécessaire de” (’det är nödvändigt att’) eller med 

andra typer av konstruktioner, exempelvis ”[l]’Agence devrait […]” (68) (’kemikaliemyndigheten bör 

[…]’). Texten är därför väldigt varierad i sin textuella uppbyggnad, vilket förenklar läsningen, men 

kan möjligtvis uppfattas som icke-typiskt för franska texter av den här sorten. 

Därutöver kan sägas att flertalet meningar inleds med bisatser, exempelvis ”[a]fin de garantir un 

niveau élevé de protection de la santé humaine […] (12) (’för att garantera en hög skyddsnivå av 

människors hälsa […]’) och ”[a]fin d’encourager l’utilisation de produits qui […]” (29) (’för att främja 

användningen av produkter som […]’). Detta kan få konsekvenser för översättningen beroende på om 

man väljer att placera bisatserna i första position även på svenska, eller om man väljer att placera dem 

i slutet av meningen (oavsett om detta val är normerat eller inte). 

3.1.2.3 Aktiva och passiva konstruktioner 

Passiv form på franska uttrycks främst genom konstruktioner med être (att vara) följt av participe 

passé av huvudverbet, exempelvis surveillé (övervakad), vilket ger konstruktioner som l’ambassade 

est surveillée (’ambassaden övervakas’) (Wall et al. 2011:201). Passiv form kan även uttryckas med 

andra konstruktioner, exempelvis med hjälp av reflexiva verb i stil med les portes s’ouvrent (’dörrarna 

öppnas’, eller mer ordagrant: ’dörrarna öppnar sig’) (Wall et al. 2011:203). Även konstruktioner med 

on (man) kan användas för att uttrycka passiv form, exempelvis on parle français en France (’franska 

talas i Frankrike’, eller ’man talar franska i Frankrike’) (ibid). Denna konstruktion kan dock ses som 

mer aktiv, särskilt när den kan översättas med man-konstruktioner på svenska, och den är även en av 

de mer stilistiskt låga konstruktionerna. I denna uppsats syften kommer jag dock att betrakta on-

konstruktioner som passiva. 

I den franska källtexten används passiva konstruktioner relativt ofta, totalt ungefär 115 gånger i den 

del som har översatts. Av dessa är det den första konstruktionen med être + participe passé som är 

klart dominerande och används cirka 90 gånger. Det ska dock sägas att för enkelhetens skull har jag 

endast räknat de konstruktioner där den finita eller infinita formen av être står utsatt, och jag har 

därmed uteslutit de konstruktioner där être är underförstått eller där participe passé-formen används 

som ett adjektiv och där en svensk översättning mer eller mindre kräver passiv form, exempelvis ”[…] 

aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux utilisés […]” (artikel 3.5 a) (’på livsmedel och 

foder som används […]’). Hade även dessa förekomster räknats hade resultatet blivit ännu mer 

omfattande, då denna typ av konstruktion är väldigt vanlig i källtexten. Den andra konstruktionen, den 

med reflexivt se, förekommer huvudsakligen vid ett fåtal verb, främst s’appliquer (’tillämpas’) och 

s’imposer (’åläggas, tvingas’) och är vanligast i själva artikeldelen och inte i ingressen. Även 

konstruktioner med on förekommer ett antal gånger, mer specifikt i artikel 3 som handlar om 

definitioner, exempelvis ”on entend par” (’man menar med’) (artikel 3.1) och ”on ne tolère aucune 

variation” (artikel 3.1 r) (’ingen variation tolereras/man tolererar ingen variation’). 

Att passivformer används i den här utsträckningen är föga förvånande med tanke på att man ofta inte 

kan eller vill skriva ut satsernas faktiska agenter i rättsakter. Det som däremot är uppseendeväckande 

är användningen av on. Detta pronomen skulle troligtvis aldrig förekomma i en fransk rättsakt (i 

motsats till denna rättsakt skriven på franska), och användningen av det tycks sänka stilnivån samtidigt 

som läsförståelsen troligtvis blir enklare i jämförelse med mer komplicerade konstruktioner. 

Användningen av detta pronomen tycks också ytterligare visa på att EU:s textkultur skiljer sig från 

medlemsstaternas nationella textkulturer, vilket motiverar skriftregler som skiljer sig från nationella 

rättsakter. 
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När det gäller aktiva konstruktioner är dessa ofta utformade med ett opersonligt il (’det’), exempelvis 

il importe (’det är lämpligt’), il est nécessaire (’det är nödvändigt’) och il est souhaitable (’det är 

önskvärt’), en konstruktion som tycks användas för att, precis som vid passiva konstruktioner, undvika 

att skriva ut agenter. Konstruktioner med opersonligt il tycks även användas för att göra vissa 

meningar mer högertunga, istället för att använda vänstertunga konstruktioner och placera verbet mer 

eller mindre sist i meningen.  

Användningen av passiva och aktiva konstruktioner på detta sätt återknyter till det som sagts tidigare, 

nämligen att texten blir väldigt varierad och mer lättläst än vad man kanske stereotypiskt sett skulle 

vänta sig av en liknande text på franska. Detta visar möjligen, som jag redan sagt om svenska 

originaltexter och EU-texter på svenska, att EU-texterna skrivna på franska ses som åtskilda från den 

franska rättskulturen och att de i högre grad anpassas för att allmänheten ska kunna läsa dem, vilket 

snarast är ett undantag när det rör sig om franska juridiska texter. 

3.1.2.4 Typografi 

Texten följer fransk textstandard, exempelvis användning av gåsögon vid citat och termer som ska 

definieras («produit biocide»), definitionsformuleringar som är icke-typiska i svenska (”on entend par 

«particule» un minuscule fragment de matière […]” (artikel 3.1 z) (med ’partikel’ avses ett mycket 

litet ämnesfragment) samt punktlistor vars punkter avslutas med semikolon. Sådana kultur- och 

språkspecifika formuleringar måste självklart anpassas i den svenska översättningen, antingen till det 

som anges i Anvisningarna eller, vid eventuell avsaknad av specifika regler, till normal svensk 

standard. 

3.2 Analys av referenstext 

I denna del analyseras den svenska referenstexten, och precis som i analysen av källtexten behandlar 

denna analys de kontextuella och textuella nivåerna, med fokus på den textuella nivån. Den del av 

referenstexten som analyseras är den del som motsvarar den som analyserats i källtexten, det vill säga 

ingressen och de tre första artiklarna (Syfte, Tillämpningsområde och Definitioner). Samma typ av 

hänvisningar som förekom i analysen av den franska källtexten används även här. Vissa jämförelser 

med analysen av den franska källtexten i 3.1 förekommer, och det är alltså inte referenstextens egen 

källtext som åsyftas i de fall jag använder mig av benämningen ”den franska kälttexten”. 

3.2.1 Kontextuell nivå 

Referenstexten bär titeln Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 

oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande 

arter, och precis som i den franska källtexten får läsaren genom denna genast information om 

avsändare, texttyp, ämne och datum för undertecknandet av förordningen. Titeln tycks även tyda på att 

de svenska versionerna av EU:s handlingar föredrar prepositionen om framför längre alternativ som 

gällande eller som rör 

Som jag tidigare nämnt är det för EU-texter möjligt att identifiera direkta och indirekta mottagare. För 

denna text skriven på svenska är det tydligt att de direkta mottagarna är svenska yrkesverksamma vid 

EU:s institutioner samt Sverige som stat, medan de indirekta mottagarna är Sveriges allmänna 

befolkning, både de som direkt berörs och de som inte berörs av textens innehåll men som på grund av 

andra anledningar vill läsa texten. I svensk textkultur får de indirekta mottagarna stort utrymme i och 
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med Språklagen och det faktum att klarspråksarbetet officiellt ska tillämpas även vid översättningen av 

EU-texter. 

3.2.2 Textuell nivå 

Den första skillnaden som märks vid en jämförelse av denna text och den franska källtexten är att 

ingressen i denna text inte är utformad som en fullständig mening. Istället för att följa den franska 

standarden, där frasen ”ont adopté le présent règlement” förekommer i slutet av ingressen, inleds den 

svenska ingressen med formuleringen ”Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit 

denna förordning […] av följande skäl:”. Därefter följer skälen som i sig möjligen är utformade i 

enlighet de franska formuleringarna, kanske inte på grund av punktregeln, utan kanske snarare på 

grund av mottagarnas förväntningar på källtextnära svenska versioner. Samtidigt har skälen i den 

svenska ingressen ett bättre flyt än på franska, just på grund av att ingressens inledning och 

konstruktioner inte skär sig med varandra som de gör i den franska texten. Ingressen avslutas sedan 

med ”härigenom föreskrivs följande”. Den franska standarden har därför helt upphört att gälla i de 

svenska texterna (åtminstone vad gäller ingressen), vilket troligtvis är ett resultat av en stark vilja att 

anpassa texten så mycket man kan till svensk standard, eftersom den franska standarden inte alls skulle 

vara igenkännbar för en svensk läsare. 

3.2.2.1 Ordklasser 

Den svenska referenstexten framträder som mycket mer verbal än den franska källtexten, vilket kan 

sägas vara normalt för svenska texter. Samtidigt som det är svårt att här jämföra i vilken grad som 

översättaren har använt sig av transposition och därmed gjort nominala konstruktioner i källtexten mer 

verbala i översättningen, är det troligtvis rimligt att anta att många nominala konstruktioner har 

skrivits om med verbala formuleringar och att nominalfraser med många attribut har ändrats till 

bisatser. 

3.2.2.2 Meningsbyggnad 

Referenstexten är väldigt varierad i sin meningsbyggnad, precis som den franska källtexten. Många 

meningar inleds med korta fundament, exempelvis ”[d]et bör vara möjligt […]” (38) och ”[d]enna 

förordning är tillämplig på […]” (artikel 2.1). Samtidigt har ett flertal andra meningar mycket längre 

fundament, där ett av de längsta utgörs av ”[f]ör att kommersiella operatörer som kan ha berättigade 

förväntningar, till exempel operatörer som har fått tillstånd i enlighet med förordning (EG) nr 

708/2007, ska […]” (36).  

Därutöver inleds många av skälen med bisatser, exempelvis ”[f]ör att uppnå målen för denna 

förordning är det lämpligt att […]” (17) och ”[f]ör att möjliggöra vetenskaplig forskning och ex-situ 

bevarandeverksamhet, måste det införas […]” (19). Detta tycks motsvara resultatet av analysen av 

källtexten, och det är möjligt att detta är ett drag som är typiskt för EU-texter. Det är däremot i nuläget 

omöjligt att avgöra om detta beror på att översättaren har följt källtextens meningsbyggnad eller om 

man har valt att ändra denna. 

3.2.2.3 Passiva och aktiva konstruktioner 

Trots att referenstexten är mycket kortare än den franska källtexten innehåller denna en större andel 

passiva konstruktioner, ungefär 125 förekomster. Detta kan ha att göra med att de varierande typerna 

av opersonliga konstruktioner som återfinns i den franska texten (rent passiva konstruktioner, 

opersonligt il och on) mer eller mindre återges med passiv form på svenska. Det finns därutöver 
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exempel på när konstruktioner med det används, exempelvis ”[…] måste det införas särskilda regler 

[…]” (19), men dessa tycks vara färre än de il-konstruktioner som förekommer i den franska texten, 

men som exemplet visar används passiv form även på svenska i dessa fall.  

Även opersonliga konstruktioner med man förekommer i den svenska texten, sammanlagt fyra gånger 

i den del som har analyserats, exempelvis i konstruktionerna ”[m]an bör undersöka möjligheterna till 

[…]” (16) och ”[f]ör att man ska kunna utveckla systemet gradvis […]”. På grund av de begränsade 

förekomsterna är det troligtvis rimligt att anta att denna konstruktion är relativt ovanlig, trots att 

användningen av man är uttryckligen godkänd enligt Anvisningarna, i vilka följande står:  

Om det är nödvändigt för att göra texten enklare och begripligare och för att få en naturligare 

ordföljd, kan man använda man både i ingressen och i artikeldelen. En aktiv konstruktion med man 

kan vara att föredra framför en passiv om agenten är obestämd. Man får inte syfta på olika personer i 

samma textavsnitt. (Anvisningarna 2013:8) 

Den enda restriktionen som Anvisningarna ger gällande användningen av man är alltså att pronomenet 

inte får användas för olika referenter inom ett och samma textstycke. Samma regler förekommer även 

vid svenska originaltexter (Språkrådet 2014:17). Som referenstexten visar är man-konstruktioner å 

andra sidan inte särskilt vanligt förekommande, och i de fall de används tycks anledningen vara att en 

passiv konstruktion skulle vara svår att använda sig av. Exempelvis i meningen ”[m]an bör undersöka 

möjligheterna till regionalt samarbete mellan medlemsstater som har problem med samma arter som 

inte är i stånd att etablera en livskraftig population i en stor del av unionen” har man använts för att 

göra meningen högertung och för att placera en tung nominalfras i slutet av meningen, istället för att 

med en passiv konstruktion förlägga verbet allra sist och göra en komplicerad mening ännu mer 

komplicerad. 

3.2.2.4 Typografi 

Precis som den franska källtexten följer franska regler för exempelvis citationstecken och 

definitionsformuleringar, följer den svenska texten mer eller mindre svenska regler. Termer som ska 

definieras står kursiverade, inleds med liten bokstav och följs av definitioner som inleds på det sätt 

som föreskrivs i Nuopponen & Pilke (49–57). Det är dock tydligt att texten inte följer normal svensk 

standard för exempelvis punktlistor, utan för dessa gäller EU:s specifika regler (Anvisningarna 

2013:52–53). 

4 Material och metod 

I denna del presenteras det material som uppsatsen använder sig av, samt den metod som tillämpas för 

att bestämma lämplig översättningsstrategi och den strategi som tillämpas i den slutliga analysen. 

4.1 Material 

I denna del presenteras kort den källtext som används i uppsatsen och som genomgick en textanalys i 

kapitel 3.1. 
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4.1.1 Källtext 

Texten som ska översättas är ett utdrag ur en EU-förordning, närmare bestämt ingressen och det första 

kapitlet i förordningen som går under titeln Règlement (UE) No 528/2012 du parlement européen et du 

conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits 

biocides. Som framgår av denna titel är texten utformad av Europaparlamentet och Europeiska 

unionens råd och rör användning och marknadsföring av biocidprodukter, det vill säga kemikaliska 

ämnen som kan döda levande organismer (Kemikalieinspektionen uå). Även utgivningsdatumet 

framkommer i titeln, vilket gör att vi genast förstår att förordningen och dess innehåll undertecknades i 

slutet av maj 2012. 

I egenskap av förordning (se kapitel 2.3.3) presenterar texten ett regelverk som ska följas och tillämpas 

på ett enhetligt sätt av alla medlemsstater. För att åstadkomma detta presenterar källtexten bland annat 

ett kapitel med definitioner för att säkerställa att ord inte tolkas olika beroende på skilda nationella 

konnotationer eller liknande. 

4.2 Metod 

I denna del presenteras först den metod som används för att bestämma uppsatsens 

översättningsstrategi, följt av den metod som används i uppsatsens avslutande analysdel. 

4.2.1 Metod för att bestämma översättningsstrategi 

Metoden för att bestämma vilken översättningsstrategi som uppsatsen ska använda sig av går i stort ut 

på att analysera och utvärdera redan existerande teorier och strategier (vilka presenteras i 2.1) för att 

bestämma vilka som tycks lämpligast att applicera på översättningen. Även andra förutsättningar som 

presenterats i kapitel 2, såsom översättningens status inom EU, EU:s anvisningar för 

översättningsarbete och EU-översättarnas egna åsikter, kommer att tas i beaktning. 

4.2.2 Metod för analysera översättningar 

Eftersom EU:s olika texter redan finns översatta till alla medlemsstaters officiella språk finns det redan 

en befintlig svensk version av uppsatsens källtext. Tanken är därför att uppsatsen ska jämföra denna 

översättning med den som jag själv skrivit och analysera likheter och skillnader i lösningar på samma 

problem. Fokus kommer här att ligga på transposition, modulation samt i vilken utsträckning 

översättarna har ändrat meningsstrukturen och följt punktregeln, det vill säga några av de konkreta 

översättningsprocedurer som presenteras i Vinay & Darbelnet (1995) och en aspekt som nämns i 

Anvisningarna (2013). Med utgångspunkt i den deskriptiva översättningsteorin kommer både min 

översättning och den befintliga EU-versionens översättningsstrategi att analyseras, och utifrån denna 

analys kommer jag att försöka resonera fram vilka normer som EU-översättaren följt och bedöma hur 

väl min egen översättningsstrategi uppfyller dessa.  

Jämförelsen av uppsatsens översättning med den befintliga svenska EU-versionen går alltså ut på en 

orsaksorienterad modell som syftar till att försöka förstå och förklara varför vissa kännetecken har 

uppstått i de båda översättningarna (Williams & Chesterman 2002:48–57). Jämförelsen kommer 

främst att inbegripa text- och variabelanalys, men även viss introspektion vad gäller min egen 

översättning och process. Analysmetoden kan därför vidare benämnas som främst kvalitativ, eftersom 

jämförelsen kommer djupanalysera enskilda förekomster istället för att främst kvantitativt mäta dessa, 

även om vissa kvantitativa inslag kan förekomma. 
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5. Vald översättningsstrategi 

Med utgångspunkt i kapitel 2 kommer jag här att diskutera fram vilken strategi som uppsatsen 

kommer använda sig av vid översättningen av källtexten. Detta val utgår alltså både från 

översättningsvetenskapliga teorier, EU-översättarnas egna åsikter enligt Bendegard (2014) och mina 

egna tankar som oerfaren översättare av EU-texter. 

Om vi först betraktar dikotomin mellan fri och strikt ordagrann översättning vid juridisk översättning 

är det tydligt att det inte råder konsensus om vilken strategi som bör användas, varken enligt Šarčević 

(1997, 2000) eller Bendegards (2014) intervjuade översättare. Trots vissa översättares önskan om en 

friare strategi tycks det dock som att EU-översättare tjänar mest på att översätta mer källtextnära, både 

för att underlätta sitt eget eller andras arbete samt för att undvika kritik från granskare och mottagare. 

Det är samtidigt tydligt att idiomatisk svenska är viktigt att uppnå, varför det inte är fråga om en strikt 

ordagrann översättningsstrategi. Därför bedömer jag det som lämpligast att använda en så källtextnära 

översättningsstrategi som möjligt utan att kompromissa med idiomatiskt svenskt språkbruk. Självklart 

spelar även den juridiska innebörden och effekten in i valet mellan fri och strikt ordagrann 

översättning; särskilt som ny översättare inom området är det förmodligen säkrast att hålla sig till en 

mindre fri strategi för att inte riskera att förändra källtextens juridiska innebörd eller effekt. 

Vad gäller klarspråksarbete vid EU-översättning är det inget som aktivt kommer att tas i beaktande i 

denna uppsats. Denna ståndpunkt grundas främst, som ovan nämnt, i min status som oerfaren 

översättare av EU-texter, och i syfte att undvika eventuella förändringar av den juridiska effekten 

kommer inga större medvetna modifieringar att göras. Därutöver är jag personligen benägen att hålla 

med de översättare som inte anser att klarspråk är deras huvuduppgift, men detta beror främst på de 

ytterligare krav som EU-översättare har på sig (exempelvis strikta deadlines) och inte på att klarspråk 

inte är något som är värt att sträva efter. Att skriva så begripliga och lättlästa texter som möjligt utan 

att kompromissa med innehållet är självklart viktigt, men den tidsbrist som ofta råder gör det 

möjligtvis svårt att alltid sätta klarspråk i fokus. 

Gällande översättarens synlighet samt domesticerande och främmandegörande strategier hör dessa 

självklart ihop med indelningen i fria och strikt ordagranna översättningsstrategier, men det är ändå 

värt att klargöra vilken typ av översättning som är tänkt att åstadkommas i uppsatsen. Även här är det 

dock tydligt att det finns en konflikt, särskilt mellan rättsväsendena på EU-nivå och i Sverige, 

eftersom bland annat terminologin både ska anpassas till svensk standard samt vara enhetlig med 

tidigare översatta EU-texter och med EU:s terminologi. Balansgången är svår, särskilt för den oerfarne 

översättaren, varför det troligtvis är lämpligast att mer eller mindre välja en sida och hålla sig till den. 

Konflikten kompliceras ytterligare av att EU:s texter översätts inom en och samma kultur, men 

samtidigt ska kunna läsas av medlemsländernas allmänna befolkning. Jag gjorde tidigare bedömningen 

att en mer ordagrann strategi troligtvis vore att föredra i denna uppsats, vilket följaktligen även 

kommer att leda till en mer främmandegjord eller adekvat översättning (för svenska läsare som läser 

texten ur ett nationellt perspektiv) och att översättaren kan komma att bli mer synlig rent språkligt, 

exempelvis vad gäller termer. Viktigt att påpeka här är dock att även om en fri strategi skulle 

tillämpas, skulle översättningen ändå vara bunden av källtextens struktur och liknande, som ur ett 

svenskt perspektiv kan upplevas som främmande även om språkbruket är helt idiomatiskt. För att vara 

så osynlig som möjligt som översättare skulle det därför troligtvis vara nödvändigt att i hög grad 
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anpassa översättningen till svensk standard. Detta är dock inte möjligt, bland annat eftersom 

översättningarna av EU-texter ska vara överensstämmande sinsemellan. 

Som jag redan nämnt är detta dock endast den strategi som utvecklas för uppsatsens källtext, och det 

går inte i nuläget att säga hur pass väl den passar in i EU-kontexten. Att denna strategi valts ut 

ogiltigförklarar ej heller den motsatta strategin, men det måste samtidigt betonas att en friare strategi 

förmodligen ställer högre krav på översättarens språkliga och juridiska kompetens för att inte riskera 

att förändra den juridiska effekten i måltexten (i kombination med att en friare strategi överlag lär 

kritiseras mer inom EU:s institutioner enligt de intervjuade översättarna i Bendegard (2014)). Denna 

kompetens är förmodligen omöjlig att studera sig till, utan den kommer troligtvis efter flera års 

erfarenhet av fältet och institutionen i fråga, varför det förmodligen vore olämpligt att försöka sig på 

denna strategi som oerfaren översättare av rättsakter. 

6 Analys av översättningar 

I denna del kommer jag att analysera min översättning och den befintliga EU-versionen utifrån 

källtexten och jämföra resultaten med varandra. De faktorer som kommer att studeras är transposition, 

modulation och i vilken utsträckning översättningarna följer källtextens meningsbyggnad och EU:s 

punktregel. Se Bilaga 1 för en fullständig jämförelse mellan min översättning och källtexten, samt 

Bilaga 2 för en fullständig jämförelse mellan min översättning och den befintliga EU-versionen. 

Samma typ av hänvisningar som förekom i kapitel 3 används även här, och kursiveringar och 

understrykningar som förekommer i de analyserade exemplen är mina egna. 

6.1 Transposition 

Transposition förekommer i många former, exempelvis verb till substantiv, adjektiv till substantiv och 

substantiv till verb, men i denna uppsats koncentrerar jag mig på transposition mellan substantiv och 

verb, det vill säga de fall då jag eller den befintliga EU-översättaren valt att återge ett verb i källtexten 

med ett substantiv i den svenska texten, eller tvärtom. 

I min översättning förekommer transposition av typen ”substantiv till verb” totalt 36 gånger, medan 

transposition av typen ”verb till substantiv” förekommer 12 gånger, vilket möjligen kan anses vara 

förhållandevis få förekomster med tanke på den mängd text som översatts. ”Substantiv till verb”-

transposition är alltså tre gånger så vanlig som den motsatta typen av transposition i min översättning, 

vilket tyder på att min översättning är mer verbal än källtexten. Denna typ av transposition 

förekommer bland annat i följande exempel: 

Källtext Översättning 

(37) Lors de l’autorisation d’un produit biocide 

[…] 

(37) När en biocidprodukt godkänns […] 

(40) Afin d’éviter la réitération des procédures 

d’évaluation […] 

(40) För att undvika att utvärderingsförfaranden 

upprepas […] 

(57) […] En l’absence d’accord sur le partage (57) […] Om en överenskommelse om utbyte av 
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des données […] information […] saknas […] 

(64) Il convient que le coût des procédures liées 

au fonctionnement du présent réglement […] 

(64) Kostnader för förfaranden i samband med att 

denna förordning tillämpas […] 

Denna typ av transposition är dock inget som alltid är nödvändigt vid översättning mellan franska och 

svenska. I alla dessa exempel skulle man även på svenska kunna använda sig av nominala 

konstruktioner med i huvudsak verbalsubstantiv, exempelvis: 

(37) Vid godkännandet av en biocidprodukt […] 

(40) För att undvika upprepning av utvärderingsförfaranden […] 

(57) […] Vid avsaknad av överenskommelse om utbyte av information […] 

(64) Kostnader för förfaranden i samband med tillämpningen av denna förordning […] 

Precis som Hellspong & Ledin (1997:68) poängterar gör användningen av verbalsubstantiv i de 

alternativa översättningarna att användningen av prepositioner ökar. Risken finns därmed att 

användningen av nominala konstruktioner ter sig tyngre än verbala konstruktioner, både på grund av 

substantiven själva, men även på grund av prepositionerna. Trots att jag inte aktivt arbetade med 

klarspråk i min översättning var jag ändå mån om att inte göra texten alltför tung för de indirekta 

svenska mottagarna, vilket förklarar att jag gjort översättningen mer verbal genom att använda mig av 

denna typ av transposition. Denna strategi tycks även motiveras av analysen av referenstexten som 

genomfördes i kapitel 3.2 där jag ansåg att denna text tedde sig mer verbal än den franska källtexten. 

Även den motsatta typen av transposition, verb till substantiv, förekommer som sagt i min 

översättning, vilket kan tyckas stå i konflikt med ovanstående strategi. Låt oss analysera några 

exempel: 

Källtext Översättning 

(42) […] ou propose de restreindre cette 

autorisation […] 

(42) […] eller föreslår restriktioner kring detta 

godkännande […] 

(72) Afin de compléter ou modifier le présent 

règlement [...] 

(72) För att göra tillägg eller ändringar i denna 

förordning […] 

1.2 a) […] d’une liste de substances actives 

pouvant être utilisées dans les produits biocides; 

1.2 a) […] av en förteckning över verksamma 

ämnen som tillåts för användning i 

biocidprodukter, 

3.1 h) […] qui résulte de l’utilisation d’un 

produit biocide […] 

3.1 h) […] vars närvaro är ett resultat av 

användning av en biocidprodukt […] 

I ovanstående exempel var det för mig i två fall svårt att använda helt och hållet verbala konstruktioner 

på svenska, nämligen i (72) och 3.1 h. I (72) skulle man visserligen kunna använda sig av verbet 

komplettera, men då går man samtidigt miste om begreppet tillägg, vilket i min mening skulle kunna 

leda till att översättningen ger ett annorlunda intryck för en svensk läsare. Man skulle däremot kunna 

använda sig av verbet ändra istället för [göra] ändringar, men resultatet av detta blir att den svenska 

texten görs något inkonsekvent med två olika typer av formuleringar (För att göra tillägg eller ändra i 

[…]), vilket jag ansåg var bättre att undvika. Även i 3.1 h är det svårt att använda sig av en verbal 

konstruktion med den formulering jag valt. Verbet resultera kan visserligen användas med 
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prepositionen av enligt en sökning i Språkbankens korpus, men förekomsterna är få och källorna tycks 

inte helt tillförlitliga, vilket gör att konstruktionen ändå känns främmande.  

I övriga exempel är det möjligt att använda sig av verbala konstruktioner, exempelvis […] eller 

föreslår att man begränsar detta godkännande och […] en förteckning över verksamma ämnen som 

kan användas i biocidprodukter. Jag valde dock att inte använda mig av dessa (eller liknande) 

konstruktioner eftersom användningen av man i det första exemplet för mig känns osmidig, och 

användningen av kunna i det andra exemplet riskerar att leda till en annorlunda tolkning av innehållet 

(verksamma ämnen som fysiskt går att använda i biocidprodukter, snarare än verksamma ämnen som 

är tillåtna för användning i biocidprodukter). Här är även en översättning med få möjlig ([…] en 

förteckning över verksamma ämnen som får användas i biocidprodukter), men detta riskerar å andra 

sidan stilnivån något, vilket jag inte ansåg vara önskvärt.  

Användningen av ”verb till substantiv”-transposition beror alltså i min översättning inte på en aktiv 

strategi att göra texten mer nominal, utan på en vilja att ge översättningen ett så bra flyt som möjligt, 

samt på en vilja att behålla en relativt hög stilnivå. Detta går hand i hand med min användning av 

”substantiv till verb”-transposition, eftersom en text med mindre bra flyt skulle kunna te sig mer tung 

och mindre begriplig. 

Även i den befintliga EU-versionen förekommer båda typerna av transposition, men användningen ser 

något annorlunda ut. Den befintliga EU-versionen innehåller 22 förekomster av transposition av typen 

”substantiv till verb”, medan den omvända typen av transposition förekommer 10 gånger. Båda 

typerna av transposition är alltså mindre vanligt förekommande i EU-versionen jämfört med min 

översättning, men antalet förekomster av ”verb till substantiv”-transposition skiljer sig samtidigt inte 

väsentligt åt. Med andra ord kan man säga att EU-översättaren i högre grad har varit källtextnära i sitt 

arbete och valt att behålla fler av källtextens konstruktioner, exempelvis i nedanstående meningar (där 

jag i min översättning använt mig av transposition): 

Källtext Befintlig svensk version 

(57) […] En l’absence d’accord sur le partage 

des données […] 

(57) […] I avsaknad av en överenskommelse om 

utbyte av information […] 

(64) Il convient que le coût des procédures liées 

au fonctionnement du présent réglement […] 

(64) Kostnaderna för förfaranden i samband med 

tillämpningen av denna förordning […] 

(72) Afin de compléter ou modifier le présent 

règlement [...] 

(72) För att göra tillägg till eller ändra i denna 

förordning […] 

1.2 a) […] d’une liste de substances actives 

pouvant être utilisées dans les produits biocides; 

1.2 a) […] av en förteckning över verksamma 

ämnen som får användas i biocidprodukter, 

Några exempel på transposition i den befintliga översättningen visas nedan: 

Källtext Befintlig svensk version 

(16) Afin d’éviter de faire peser des charges 

administratives et financières inutiles sur 

l’industrie et les autorités compétentes, il 

convient que les demandes de renouvellement de 

l’approbation […] 

(16) För att undvika onödiga administrativa och 

ekonomiska bördor för industrin och behöriga 

myndigheter bör en fullständig och fördjupad 

utvärdering av en ansökan om att förnya 

godkännandet […] 

(23) Étant donné que les produits utilisés pour (23) Produkter som används för konservering av 
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protéger les denrées alimentaires ou les aliments 

pour animaux contre les organismes nuisibles, 

qui relevaient auparavant du type de produits no 

20, sont couverts par […] 

livsmedel eller djurfoder genom bekämpning av 

skadliga organismer ingick tidigare i produkttyp 

20, men eftersom dessa produkter omfattas av 

[…] 

(34) […] il convient que les États membres leur 

fournissent des conseils, par exemple par la 

création de services d’assistance technique. […] 

(34) […] bör medlemsstaterna tillhandahålla 

rådgivning, till exempel genom att inrätta stöd- 

och informationspunkter 

(41) Afin de permettre aux États membres de 

coopérer plus étroitement en vue de l’évaluation 

des produits biocides […] 

(41) För att möjliggöra ett nära samarbete mellan 

medlemsstaterna vid utvärderingen av 

biocidprodukter […] 

I det första exemplet tycks det som att EU-översättaren har använt sig av transposition för att undvika 

en konstruktion som innehåller alltför många substantiv och som därmed blir väldigt tung (exempelvis 

en fullständig och fördjupad utvärdering av en ansökan om förnyelse av godkännandet). I det 

nästföljande exemplet tycks situationen vara tvärtom; här används transposition för att undvika en 

mening som innehåller alltför många verb (produkter som används för att skydda livsmedel eller 

djurfoder genom bekämpning av skadliga organismer ingick tidigare i produkttyp 20, men eftersom 

dessa produkter omfattas av). Denna tendens att undvika alltför många verb eller substantiv tycks 

även återfinnas i de sista två exemplen. Å andra sidan finns det exempel på meningar där EU-

översättaren inte har använts sig av transposition, vilket har resulterat i konstruktioner som innehåller 

ett stort antal substantiv som följer precis efter varandra, exempelvis i (57) och (64) ovan. 

Med ovanstående i åtanke är det svårt att se om det finns någon tydlig tanke bakom EU-översättarens 

användning av transposition. Det är möjligt att översättaren helt enkelt har använt sig av transposition 

för att han eller hon helt enkelt ansett att det var lämpligt i vissa meningar, men utan en tydlig 

bakomliggande strategi. Det är även möjligt att översättaren haft en tydlig strategi i åtanke, men att 

vissa formuleringar förkastats av granskaren. Anvisningarna nämner i sig inget specifikt om 

transposition, men det är möjligt att källtexttrogenheten gäller även på ordklassnivå, vilket skulle 

kunna förklara de relativt få förekomsterna av transposition, samtidigt som avsaknaden av ett tydligt 

förbud förklarar de faktiska förekomsterna av transposition.  

6.2 Modulation 

Min översättning innehåller totalt 31 förekomster av modulation av aktiva och passiva konstruktioner, 

vilket jag bedömer som relativt få sett till den mängd text som översatts, precis som med transposition. 

25 av dessa förekomster gäller modulation av aktiva satser på franska till passiva satser på svenska, 

medan övriga sex förekomster gäller motsatsen. De allra flesta fallen av den första typen av 

modulation beror på att den franska källtexten använder sig av konstruktioner med opersonligt il följt 

av en konstruktion med ett infinit aktivt verb, där jag i många fall valt att återge detta verb med passiv 

form på svenska: 

Källtext Översättning 

(12) […] il convient également de prendre en 

compte l’existence de substances ou de 

technologies de substitution appropriées et 

(12) […] bör även existensen av lämpliga och 

tillräckliga alternativa ämnen eller alternativ 

teknik vägas in. 
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suffisantes. 

(45) [...] À cette fin, il y a lieu d’établir un 

registre des produits biocides. 

(45) […] I detta syfte bör ett register över 

biocidprodukter upprättas. 

Det tycks i övrigt inte finnas något tydligt mönster kring min användning av modulation, förutom en 

tendens till att använda den passiva formen fastställas när den franska källtexten använder sig av 

aktiva formuleringar som il convient de prévoir, exempelvis i följande meningar: 

Källtext Översättning 

(42) Il convient de prévoir des procédures pour la 

reconnaissance mutuelle […] 

(42) Förfaranden bör fastställas för ömsesidigt 

erkännande […] 

(70) […] il convient de prévoir une période de 

transition pour ces produits et pour les articles 

traités. 

(70) […] bör en övergångsperiod för dessa 

produkter och behandlade varor fastställas. 

Verbet fastställas används totalt sex gånger i modulerad form i min översättning, medan andra verb 

endast har en eller två förekomster just när det rör sig om modulation. Trots relativt få förekomster av 

”aktiv till passiv” modulation ter sig min översättning mycket mer passiv än originalet, vilket 

överensstämmer med resultatet av textanalysen som genomfördes av källtexten och referenstexten. 

Detta får samtidigt konsekvensen att i många meningar placeras huvudverbet mot slutet, skilt från det 

finita verbet, vilket skulle kunna inverka negativt på textens begriplighet. 

Även i den befintliga EU-versionen förekommer modulation, men i ännu lägre utsträckning än i min 

översättning. Det är sällan som jag och EU-översättaren har valt att modulera samma fraser, och EU-

versionen innehåller dessutom fler förekomster av ”passiv till aktiv” modulation, exempelvis i 

följande exempel: 

Källtext Befintlig svensk version 

(33) Étant donné la diversité des substances 

actives et des produits biocides qui ne sont pas 

concernés par la procédure d’autorisation 

simplifiée […] 

(33) Mot bakgrund av den stora mångfalden av 

både verksamma ämnen och biocidprodukter som 

inte är föremål för det förenklade 

godkännandeförfarandet […] 

(34) […] Ces conseils devraient s’ajouter […] (34) […] Denna rådgivning bör ske utöver […] 

Den befintliga EU-versionen har även i högre grad valt att behålla de aktiva eller passiva 

konstruktioner som förekommer i källtexten, exempelvis: 

Källtext Befintlig svensk version 

(7) Il importe de distinguer […] (7) Man bör skilja mellan […] 

(15) […] lorsqu’il est démontré que d’autres 

produits biocides autorisés […] 

(15) […] om det visas att andra godkända 

biocidprodukter […] 

Den befintliga EU-versionen kan därför bedömas vara något mindre fri gällande modulation av aktiva 

och passiva konstruktioner, vilket gör att den ter sig mer aktiv än min översättning. Som synes i 

ovanstående exempel placeras även huvudverben närmare de finita verben i den befintliga EU-

versionen, vilket skulle kunna ses som positivt för textens begriplighet. Precis som med transposition 
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är det svårt att dra en tydlig slutsats om varför EU-översättaren valt att använda sig av modulation, 

men de få förekomsterna skulle åter igen kunna tyda på en vilja att vara så källtexttrogen som möjligt, 

men att vid behov modulera verbfraserna för att åstadkomma en bättre svenska. 

Gällande användningen av man ser den relativt likartad ut i de båda texterna. I min översättning 

förekommer konstruktioner med detta pronomen fyra gånger, i ingressens skäl (1), (29) och (40), samt 

i artikel 3.1 ad, medan den befintliga EU-versionen innehåller fem förekomster av detta pronomen: i 

ingressens skäl (3), (5), (7), (10) och (40). Som synes förekommer man endast i ingressen i den 

befintliga EU-versionen och inte i artikeldelen, men förekomsterna är för få för att kunna dra några 

fullständiga slutsatser. Det är dock möjligt att användningen av detta pronomen ses som mer 

accepterad i just ingressen, men detta påstående skulle behöva bekräftas genom en djupare studie av 

rättsakternas artikeldel.  

6.3 Meningsbyggnad och punktregeln 

Gällande detta avsnitt är det från början självklart att källtext och översättning inte kommer ha samma 

exakta meningsbyggnad och ordföljd på grund av de olika språkens syntaktiska uppbyggnad, och det 

tjänar därför lite till att analysera var specifika ord, exempelvis finita verb, förekommer i meningarna. 

Istället kommer jag att här fokusera på om översättningarna som jämförs har respekterat punktregeln 

och källtextens grundläggande meningsbyggnad (exempelvis om en hel bisats har flyttats, om två eller 

fler ord har bytt plats och så vidare). 

Trots att punktregeln inte gäller för rättsakternas ingresser valde jag att i min översättning följa 

källtextens meningsstruktur väldigt noga. Om en bisats placerades först i en mening placerade jag 

motsvarande bisats först även i min översättning och jag respekterade även meningsbyggnaden i de 

allra flesta fall. De enda konkreta undantagen förekommer i följande meningar: 

Källtext Översättning 

(3) […] Il convient d’accorder une attenton 

particulière à la protection des groupes 

vulnérables, tels que les femmes enceintes et les 

enfants. 

(3) […] Särskild uppmärksamhet bör tillägnas 

sårbara befolkningsgrupper, exempelvis barn och 

gravida kvinnor. 

(43) Toutefois, des considérations liées à l’ordre 

public ou à la sécurité publique […] pourraient 

justifier […] 

(43) Överväganden som gäller allmän ordning 

eller allmän säkerhet […] kan emellertid 

motivera […] 

(56) Afin d’encourager la mise au point de 

nouvelles substances actives et de produits 

biocides contenant de telles substances, il est 

nécessaire de prévoir une période de protection 

des informations exclusives soumises à l’appui 

des demandes d’approbation de ces substances 

actives ou des demandes d’autorisation de 

produits biocides contenant de telles substances 

plus longue que la période de protection des 

informations concernant les substances actives 

existantes et les produits biocides contenant de 

(56) För att främja utvecklingen av nya 

verksamma ämnen och biocidprodukter som 

innehåller dessa ämnen, är det nödvändigt att 

fastställa en skyddsperiod för skyddad 

information som lämnas in som stöd vid ansökan 

om godkännande av verksamma ämnen eller av 

biocidprodukter som innehåller sådana ämnen; 

denna skyddsperiod ska vara längre än 

skyddsperioden för information om redan 

existerande verksamma ämnen och 

biocidprodukter som innehåller dessa ämnen. 
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telles substances. 

(73) La Commission devrait adopter des actes 

délégués immédiatement applicables lorsque, 

dans des cas dûment justifiés liés aux restrictions 

concernant une substance active figurant à 

l’annexe I ou au retrait d’une substance active de 

ladite annexe, des raisons d’urgence impérieuse 

le requièrent. 

(73) Kommissionen bör anta delegerade akter 

gällande restriktioner av ett verksamt ämne i 

bilaga I eller strykning av ett verksamt ämne i 

den bilagan med omedelbar verkan vid 

vederbörligen motiverade och tvingande skäl till 

skyndsamhet. 

(75) La Commission devrait adopter des actes 

d’exécution immédiatement applicables lorsque, 

dans des cas dûment justifiés liés à l’approbation 

d’une substance active ou à l’annulation d’une 

approbation, des raisons d’urgence impérieuse le 

requièrent. 

(75) Kommissionen bör anta genomförandeakter 

gällande godkännande av ett verksamt ämne eller 

upphävande av ett godkännande med omedelbar 

verkan vid vederbörligen motiverade och 

tvingande skäl till skyndsamhet. 

I det första exemplet valde jag att byta plats på les femmes enceintes (’gravida kvinnor’) och les 

enfants (’barn’) för att undvika att källtextens ordföljd skulle riskera att förvirra en svensk mottagare. 

Konstruktionen gravida kvinnor och barn går nämligen att förstå på två sätt: antingen som gravida 

kvinnor och barn, eller som gravida kvinnor och gravida barn. Självklart är det endast det första 

alternativet som är logiskt korrekt, men språkligt sett fungerar båda tolkningarna, varför jag valde att 

byta plats på de två begreppen för att göra texten tydligare. Denna risk för förvirring existerar inte i 

källtexten till följd av adjektivets placering (efter femmes), vilket gör det omöjligt att koppla adjektivet 

till det efterföljande ordet enfants. Även vid omvänd ordföljd (les enfants et les femmes enceintes) 

finns ingen risk för förvirring på franska, eftersom adjektivet är böjt i femininum, vilket förhindrar att 

det kopplas till det maskulina ordet les enfants. 

I det andra exemplet är källtextens meningsbyggnad inget problem på svenska, eftersom man skulle 

kunna skriva emellertid kan överväganden som gäller […]. Jag valde dock att placera adverbialet 

emellertid senare i texten för att åstadkomma vad jag ansåg vara ett bättre flyt i översättningen. Detta 

gjorde även att det finita verbet och huvudverbet placerades mer eller mindre nästintill varandra, till 

skillnad från om adverbialet placeras först: emellertid kan överväganden som gäller allmän ordning 

eller allmän säkerhet motivera […]. 

Det tredje exemplet representerar troligtvis den största strukturella ändringen som gjorts i min 

översättning. Källtextens formulering är väldigt lång och komplicerad, vilket fungerar mindre bra på 

svenska. Trots att det är tillåtet att dela upp ingressens meningar i kortare meningar med hjälp av 

punkt (Anvisningarna 2013:7) valde jag ändå en annan strategi, nämligen att dela upp meningen med 

hjälp av ett semikolon. På så sätt blir översättningen något mer källtextnära, eftersom källtextens 

mening fortfarande motsvaras av en mening i översättningen, vilket möjligen ses som mer accepterat 

av mottagarna inom EU. Samtidigt hade översättningen kunnat göras ännu mer tydlig genom att dela 

upp källtextens formulering på flera meningar i översättningen, men risken för kritik hade troligtvis 

varit större. 

I det fjärde och femte exemplet valde jag att lägga de relativt tunga adverbialen i slutet av meningarna 

och placera vad jag ansåg vara den viktigaste informationen allra först. Jag kombinerade även två 

adverbial, dans des cas dûment justifiés (i vederbörligen motiverade fall) och des raisons d’urgence 

impérieuse le requièrent (på grund av tvingande skäl till skyndsamhet), till en gemensam adverbialfras 
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på svenska (vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet). Anledningen till detta 

var att jag hade svårigheter med hur jag skulle översätta dessa adverbial på bästa sätt, och ovanstående 

förslag förekom i redan översatta EU-texter (via Linguee), vilket ledde till att jag valde detta 

alternativ. 

De flesta av ovanstående exempel översätts dock med annorlunda meningsbyggnad i den befintliga 

EU-versionen: 

Källtext Befintlig svensk version 

(3) […] Il convient d’accorder une attenton 

particulière à la protection des groupes 

vulnérables, tels que les femmes enceintes et les 

enfants. 

(3) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att 

skydda känsliga befolkningsgrupper såsom 

gravida kvinnor och barn. 

(43) Toutefois, des considérations liées à l’ordre 

public ou à la sécurité publique […] pourraient 

justifier […] 

(43) Överväganden som gäller allmän ordning 

eller allmän säkerhet […] kan emellertid 

motivera […] 

(56) Afin d’encourager la mise au point de 

nouvelles substances actives et de produits 

biocides contenant de telles substances, il est 

nécessaire de prévoir une période de protection 

des informations exclusives soumises à l’appui 

des demandes d’approbation de ces substances 

actives ou des demandes d’autorisation de 

produits biocides contenant de telles substances 

plus longue que la période de protection des 

informations concernant les substances actives 

existantes et les produits biocides contenant de 

telles substances. 

(56) För att stimulera utvecklingen av nya 

verksamma ämnen och biocidprodukter som 

innehåller dessa är det nödvändigt att den 

skyddsperiod som fastställs för skyddad 

information som lämnas in som stöd för 

godkännande av sådana verksamma ämnen eller 

godkännande av biocidprodukter som innehåller 

sådana är längre än skyddsperioden för 

information om existerande verksamma ämnen 

och biocidprodukter som innehåller dem. 

(73) La Commission devrait adopter des actes 

délégués immédiatement applicables lorsque, 

dans des cas dûment justifiés liés aux restrictions 

concernant une substance active figurant à 

l’annexe I ou au retrait d’une substance active de 

ladite annexe, des raisons d’urgence impérieuse 

le requièrent. 

(73) Vid vederbörligen motiverade och tvingande 

skäl till skyndsamhet bör kommissionen anta 

delegerade akter med omedelbar verkan med 

avseende på begränsning av ett verksamt ämne i 

bilaga I eller stryka ett verksamt ämne från den 

bilagan. 

(75) La Commission devrait adopter des actes 

d’exécution immédiatement applicables lorsque, 

dans des cas dûment justifiés liés à l’approbation 

d’une substance active ou à l’annulation d’une 

approbation, des raisons d’urgence impérieuse le 

requièrent. 

(75) Kommissionen bör anta genomförandeakter 

med omedelbar verkan om det, i vederbörligen 

motiverade fall med avseende på godkännande av 

ett verksamt ämne eller upphävande av ett 

godkännande, är nödvändigt på grund av 

tvingande skäl till skyndsamhet. 

I den befintliga EU-versionen är det endast det andra exemplet, (43), som har översatts på samma sätt 

som i min översättning, det vill säga genom att placera adverbialet emellertid senare i meningen. I det 

första exemplet däremot är ordföljden densamma som i källtexten vilket, som jag tidigare nämnt, 

skulle kunna orsaka förvirring hos en svensk mottagare beroende på hur han eller hon läser texten. 
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Även i det tredje exemplet är meningsbyggnaden i den svenska versionen snarlik den som återfinns i 

källtexten, och inget försök har gjorts att dela upp meningen i mindre segment. Resultatet blir en lång 

och komplicerad mening som troligtvis måste läsas om flera gånger för att förstås till fullo. Samtidigt 

är det förståeligt att meningen har översatts på detta vis, om man ser till risken för kritik om 

översättaren ändrar meningsbyggnaden. 

De två sista exemplen däremot är intressanta eftersom de har översatts på två olika sätt, trots att 

meningsbyggnaden är densamma i båda meningarna i källtexten. I (73) har översättaren använt sig av 

samma lösning som jag, nämligen att kombinera de två franska adverbialen till ett enda adverbial, men 

detta har istället placerats allra först i meningen, samtidigt som adverbialet med omedelbar verkan 

behåller samma position som i källtexten. I (75) däremot har översättaren valt att behålla källtextens 

meningsbyggnad helt och hållet. Det är naturligtvis svårt att finna den exakta anledningen till detta, 

men det är möjligt att översättaren avsiktligen valt att variera meningsbyggnaden för att lätta upp 

läsningen. Frågan är dock om inte en enhetlig lösning vore att föredra i längden, särskilt när det rör sig 

om en konstruktion som ter sig relativt komplicerad med tyngre ord, exempelvis vederbörligen. 

Gällande punktregeln tycks den befintliga EU-versionen följa denna noga även i ingressen, precis som 

min översättning, och utöver ovanstående meningar finns det endast ett fåtal ytterligare exempel på 

ändringar i meningsbyggnaden: 

Källtext Befintlig svensk version 

(9) Le présent règlement devrait s’appliquer aux 

produits biocides qui, sous la forme dans laquelle 

ils sont livrés à l’utilisateur, contiennent ou 

génèrent une ou plusieurs substances actives ou 

en sont constitués. 

(9) Denna förordning bör tillämpas på 

biocidprodukter som i den form som de levereras 

till användaren består av, innehåller eller 

genererar ett eller fler verksamma ämnen. 

(38) La présence d’organismes nuisibles devrait, 

si possible, être évitée au moyen de mesures de 

prévention adaptées […] 

(38) Om det är möjligt bör närvaron av skadliga 

organismer förhindras genom lämpliga 

försiktighetsåtgärder […] 

(53) Il convient d’étiqueter les articles traités de 

façon appropriée afin de permettre aux 

consommateurs de choisir en connaissance de 

cause […] 

(53) För att göra det möjligt för konsumenterna 

att göra medvetna val […] bör behandlade varor 

märkas på lämpligt sätt. 

I det första exemplet har EU-översättaren placerat det sista verbet, består av, allra först i uppräkningen 

(består av, innehåller eller genererar ett eller fler verksamma ämnen) istället för att behålla 

källtextens meningsbyggnad (contiennent ou génèrent une ou plusieurs substances actives ou en sont 

constitués [’innehåller eller genererar ett eller fler verksamma ämnen eller består av dessa’]). 

Anledningen till detta tycks vara att verbföljden blir mer logisk i den svenska versionen och att verben 

följer på varandra i en naturlig ordning, med bestå av som det ”starkaste” verbet först i uppräkningen 

(eftersom biocidprodukterna är helt uppbyggda av de verksamma ämnena), följt av det något svagare 

innehåller (biocidprodukterna är endast till viss del uppbyggda av de verksamma ämnena) och 

avslutas med genererar som det svagaste verbet (biocidprodukterna är inte alls uppbyggda av de 

verksamma ämnena utan skapar dem). 

I de sista två exemplen har EU-översättaren valt att placera de adverbiella bisatserna allra först i 

meningarna. Detta kan bero på en vilja att utforma hela texten på ett liknande sätt, eftersom de allra 

flesta bisatserna av denna typ förekommer i första position i resten av källtexten och den svenska 
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versionen. Detta överensstämmer även med resultatet av analysen av den svenska referenstexten som 

genomfördes i kapitel 3.2, där jag visade att många meningar inleddes med just bisatser. Det tycks 

därmed som att det finns en stark norm att särskilt adverbiella bisatser ska placeras först i meningarna, 

och EU-översättaren kan därmed ändra källtextens meningsstruktur för att uppfylla denna norm. Det 

ska dock sägas att den övervägande majoriteten av källtextens meningar är uppbyggda på detta sätt, 

och det rör sig alltså inte om alltför vanligt förekommande ändringar. 

Trots dessa smärre variationer i meningsbyggnaden är det tydligt att både min översättning och den 

befintliga EU-versionen är överlag väldigt källtexttrogna och respekterar punktregeln även i den del av 

rättsakten där denna regel inte gäller. Båda för EU-översättaren och för mig är detta troligtvis en 

strategi att föredra. Som jag gick igenom i kapitel 2.7 förväntar sig EU-texternas mottagare 

källtextnära översättningar, varför strategin att följa punktregeln genom hela texten minskar risken för 

att EU-översättaren får sitt arbete kritiserat. EU-översättaren löper troligen mindre risk att få sitt arbete 

kritiserat. Jag som oerfaren översättare däremot borde löpa mindre risk att exempelvis översätta fel 

eller utelämna viktiga delar i den svenska texten om jag följer punktregeln även i ingressen, jämfört 

med om jag skulle frångå källtextens meningsbyggnad i högre grad. 

7 Sammanfattning och diskussion 

Som föregående kapitel visar ser min översättning och den befintliga EU-versionen relativt likartade 

ut vad gäller de faktorer som analyserats. Båda texterna innehåller vad jag anser vara relativt få 

förekomster av både transposition och modulation sett till den mängd text som översatts. Eftersom 

Vinay & Darbelnet (1995) klassificerar transposition och modulation som översättningsprocedurer 

som används vid fri översättning (se kapitel 2.1.1), kan det vara rimligt att klassificera både min 

översättning och den befintliga svenska EU-versionen som mindre fria eller mer källtexttrogna, just på 

grund av att dessa procedurer förekommer relativt sällan i båda texterna. Både min översättning och 

den befintliga EU-versionen respekterar även EU:s punktregel, trots att denna officiellt inte gäller i 

just ingressen utan endast i artikeldelen. Även källtextens meningsbyggnad respekteras i de allra flesta 

fall, och ändringar i denna tycks i min översättning bero på en vilja att göra den svenska texten något 

tydligare, medan den befintliga EU-versionen i vissa fall avviker från källtextens meningsbyggnad i 

vad som huvudsakligen verkar vara en vilja att utforma den svenska texten på ett mer uniformt sätt 

genom att placera adverbiella bisatser i första position. Även gällande punktregeln och 

meningsbyggnaden är det därmed tydligt att både min översättning och den befintliga svenska EU-

versionen är mindre fria och mer källtexttrogna. 

Trots dessa likheter mellan de båda texterna är det tydligt att det finns skillnader, främst vad gäller 

antalet förekomster av transposition och modulation. Gällande transposition innehåller den befintliga 

EU-versionen totalt färre förekomster, vilket gäller även för modulation. Översättaren av den 

befintliga EU-texten har dock valt att modulera en större andel passiva satser på franska till aktiva 

satser på svenska, vilket skiljer sig från min översättning, där jag i högre grad använt mig av den 

omvända typen av modulation för att göra översättningen mer verbal och, i min mening, mindre tung. 

Gällande meningsbyggnaden är den befintliga EU-versionen något mer fri än min översättning, men 

som ovan nämnt är förekomsterna av förändringar i källtextens meningsbyggnad fortfarande mycket få 
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och tycks huvudsakligen syfta till att utforma den svenska versionen på ett uniformt sätt. Överlag ter 

sig den befintliga EU-versionen ännu mer källtexttrogen än vad min egen översättning är. 

Mot bakgrund av dessa resultat skulle jag vilja hävda att EU-översättaren i väldigt hög grad förväntas 

följa källtexten, det vill säga att hög källtexttrogenhet är en stark norm. Detta är knappast förvånande 

både med tanke på hur pass viktigt det är att EU:s olika språkversioner stämmer överens sinsemellan 

och med tanke på den kritik som översättaren riskerar att utsättas för om han eller hon producerar en 

alltför fri översättning. Även det faktum att punktregeln respekteras i de delar av rättsakten där den 

formellt inte gäller tycks tyda på detta, eftersom hög källtexttrogenhet bör främja denna 

överensstämmelse mellan språkversionerna och ytterligare minimera risken för kritik. Samtidigt är det 

svårt att säga huruvida detta påverkar det idiomatiska språkbruket i den svenska versionen, eftersom 

denna faktor inte har tagits upp i denna uppsats. Min grundläggande bedömning är dock att 

idiomaticiteten inte lider nämnvärt av att följa normen om källtexttrogenhet, och trots mina tidigare 

diskussioner om möjliga konflikter mellan källtexttrogenhet och idiomaticitet, tycks det inte som att 

denna konflikt uppstår särskilt ofta. Detta påstående skulle dock självklart behöva bekräftas i en senare 

och fördjupad studie. 

Normen om källtexttrogenhet och den källtextnära strategin leder följaktligen till att EU-översättaren, 

som jag gick igenom i kapitel 2.1.3, lätt kan ses som osynlig i slutprodukten, just på grund av att 

översättningen på det stora hela inte skiljer sig särskilt mycket från källtexten i fråga om 

meningsbyggnad och form. Som ovan nämnt tycks dock den idiomatiska svenskan inte påverkas 

nämnvärt av detta, och resultatet skulle möjligen kunna anses vara en acceptabel översättning sett till 

enbart språkbruket. Å andra sidan är det tydligt att EU-rättsaktens struktur naturligtvis även 

förekommer i de svenska versionerna, varför de på det hela taget kanske snarare bör betraktas som 

adekvata, då de inte anpassas till svensk standard.  

Vidare visar uppsatsens resultat möjligen på en tydligare bild av var EU:s översättningsstrategi bör 

placeras på skalan mellan strikt ordagrann och fri översättning som presenterades i kapitel 2.1.1. Som 

jag påpekade i det kapitlet menar Šarčević (1997) att dagens juridiska översättning i huvudsak utgörs 

av fri eller nästan fri översättning, vilket potentiellt skulle kunna ge skenet av att översättaren står fri 

att ändra exempelvis källtextens struktur för att uppnå god idiomaticitet, något som till viss del tycks 

godkännas av Anvisningarna. Uppsatsens analys visar som sagt att så inte är fallet, utan översättaren 

tycks försöka uppnå god idiomaticitet inom ramen för källtextens struktur, vilket gör EU-

översättningar både källtextnära och fria, men på olika nivåer: mer källtextnära på text- och 

meningsnivå, mer fria på den språkliga nivån. Därför kanske det är rimligt att klassificera 

översättningsstrategin inom EU som nästan fri, eftersom språkbruket ter sig i huvudsak idiomatiskt, 

medan övriga nivåer är relativt konstanta mellan källtext och översättning. Inom denna strategi är det, 

enligt uppsatsens analys, viktigt att hålla sig till just källtextens övergripande text- och 

meningsstruktur och att följa denna väldigt precist. Smärre ändringar tillåts dock om de är absolut 

nödvändiga eller om de är önskvärda för att göra översättningens struktur mer uniform. 

Gällande den strategi som jag använde i min översättning skulle jag säga att den var ett steg på vägen 

att uppfylla EU:s krav vid översättning av rättsakter. Som jag angav i kapitel 5 valde jag att i min 

översättning använda mig av en källtextnära strategi, men jag strävade även efter att uppnå en så god 

svenska som möjligt, vilket på ytan tycks motsvara ovanstående presumtiva krav på nästan fria 

översättningar. Den befintliga svenska EU-versionen som analyserats kan dock sägas vara ännu mer 

källtexttrogen än min egen översättning, och det är möjligtvis lämpligt att anta att min översättning 

skulle behöva revideras mycket mer för att helt och hållet passa in i EU-kontexten. Samtidigt är det 

självklart att jag i min översättning inte har varit utsatt för samma krav och villkor som EU-



33 

 

översättaren, exempelvis vad gäller tidsbrist och mottagarnas förväntansnorm, varför det är orimligt att 

förvänta sig en översättning som i ännu högre grad liknar den befintliga EU-versionen. 

Det måste dock poängteras, precis som i avsnitt 2.8, att studien vilar på antagandet att den franska 

versionen tjänat som källtext till den svenska versionen. Jag har, som också nämnt i 2.8, inte lyckats 

verifiera vilken språkversion som är källtext för den svenska versionen, och det är därmed möjligt att 

det är den engelska versionen som tjänat som källtext. Det är därmed även möjligt att den engelska 

versionen innehåller andra formuleringar än den franska, vilket gör att de studerade meningar som 

innehåller exempelvis modulation i själva verket är mer eller mindre exakta återgivelser av den 

engelska källtextens formuleringar. Detta är naturligtvis en olycklig felkälla, men på grund av 

uppsatsens begränsade omfång har det inte varit möjligt att inkludera även den engelska versionen. 

Samtidigt ger uppsatsens analys en inblick i hur EU-texter utformas på svenska, varför det mer eller 

mindre enbart är antagandena om översättarens strategier och specifika lösningar som kan vara 

felaktiga. 

En aspekt som inte tagits upp i särskilt hög utsträckning i denna uppsats, men som betonas både i 

Anvisningarna (2013) och av Bendegards (2014) intervjuade översättare, är som sagt den idiomatiska 

svenskan. Jag har i min översättning valt att uttrycka mig så tydligt och ”svenskt” som möjligt utan att 

frångå källtextens meningsbyggnad i alltför hög utsträckning, men jag har i min analys inte fokuserat 

på hur väl den befintliga EU-versionen faktiskt uppfyller detta krav. En senare studie skulle, förutom 

att inkludera den engelska språkversionen, kunna fokusera på denna aspekt, exempelvis genom att 

studera om och hur källtexttrogenhet och punktregeln faktiskt påverkar idiomaticiteten i svenska 

versioner av EU:s rättsakter och i så fall hur denna skulle kunna förbättras. En sådan studie skulle 

potentiellt kunna bidra med ännu mer nyttig information gällande just EU-översättning och göra 

översättare mer medvetna om hur deras texter påverkas av att följa vissa normer. 
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27.6.2012    SV Europeiska unionens 

officiella tidning L 167/1 

RÈGLEMENT (UE) No 528/2012 DU 

PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 

CONSEIL 

du 22 mai 2012 

concernant la mise à disposition sur le 

marché et l’utilisation des produits biocides 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 

FÖRORDNING (EU) nr 528/2012 

av den 22 maj 2012 

om tillhandahållande på marknaden och 

användning av biocidprodukter 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Text av betydelse för EES) 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE 

CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, et notamment son article 114, 

vu la proposition de la Commission 

européenne, 

vu l’avis du Comité économique et social 

européen (1), 

statuant conformément à la procédure 

législative ordinaire (2), 

considérant ce qui suit: 

EUROPAPARLAMENTET OCH 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR 

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, 

med beaktande av Europeiska kommissionens 

förslag, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och 

sociala kommitténs yttrande, 

i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet, 

och av följande skäl: 

(1) Les produits biocides sont nécessaires 

pour lutter contre les organismes 

nuisibles pour la santé humaine ou 

animale et les organismes qui 

endommagent les matériaux naturels ou 

manufacturés. Les produits biocides 

peuvent cependant faire peser des risques 

divers sur les êtres humains, les animaux 

(1) Biocidprodukter är nödvändiga för att 

bekämpa organismer som är skadliga för 

människors eller djurs hälsa och organismer 

som skadar naturliga eller tillverkade 

material. Biocidprodukter kan dock på grund 

av sina inneboende egenskaper och sin 

användning medföra ett antal risker för 

människor, djur och miljö. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr1-L_2012167FR.01000101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr2-L_2012167FR.01000101-E0002


 

 

et l’environnement, en raison de leurs 

propriétés intrinsèques et des usages qui 

y sont associés. 

 

(2) Les produits biocides ne devraient être 

mis à disposition sur le marché ou 

utilisés que s’ils ont été autorisés 

conformément au présent règlement. Les 

articles traités ne devraient être mis sur le 

marché que si toutes les substances 

actives contenues dans les produits 

biocides avec lesquels ils ont été traités 

ou qui leur ont été incorporés, sont 

approuvées conformément au présent 

règlement. 
 

(2) Biocidprodukter bör endast tillhandahållas på 

marknaden eller användas om de har godkänts 

i enlighet med denna förordning. Behandlade 

varor bör inte släppas ut på marknaden, 

såvida inte alla verksamma ämnen i de 

biocidprodukter som varorna har behandlats 

med eller innehåller har godkänts i enlighet 

med denna förordning. 
 

(3) Le présent règlement a pour but 

d’améliorer la libre circulation des 

produits biocides dans l’Union tout en 

garantissant un niveau élevé de 

protection de la santé humaine et animale 

et de l’environnement. Il convient 

d’accorder une attention particulière à la 

protection des groupes vulnérables de la 

population, tels que les femmes enceintes 

et les enfants. Le présent règlement 

devrait se fonder sur le principe de 

précaution afin de garantir que la 

fabrication et la mise à disposition sur le 

marché de substances actives et de 

produits biocides n’ont pas d’effets 

nocifs sur la santé humaine ou animale 

ou d’incidences inacceptables sur 

l’environnement. Afin de supprimer, 

autant que possible, les obstacles au 

commerce des produits biocides, il 

convient d’établir des règles pour 

l’approbation des substances actives, 

ainsi que pour la mise à disposition sur le 

marché et l’utilisation des produits 

biocides, y compris des règles concernant 

la reconnaissance mutuelle des 

autorisations et le commerce parallèle. 
 

(3) Målet med denna förordning är att förbättra 

den fria rörligheten för biocidprodukter i 

unionen samtidigt som en hög skyddsnivå för 

människor, djur och miljö säkerställs. Särskild 

uppmärksamhet bör tillägnas sårbara 

befolkningsgrupper, exempelvis barn och 

gravida kvinnor. Denna förordning bör 

grundas på försiktighetsprincipen för att 

säkerställa att tillverkning och 

tillhandahållande på marknaden av 

verksamma ämnen och biocidprodukter inte 

medför skadliga effekter på människors eller 

djurs hälsa eller har en oacceptabel inverkan 

på miljön. För att i så stor utsträckning som 

möjligt eliminera hinder för handeln av 

biocidprodukter bör man införa regler för 

godkännande av verksamma ämnen och 

tillhandahållande på marknaden och 

användning av biocidprodukter, samt regler 

som rör ömsesidigt erkännande av 

godkännanden och parallellhandeln. 
 

(4) Afin de garantir un niveau élevé de 

protection de la santé humaine, de la 

santé animale et de l’environnement, le 

présent règlement devrait s’appliquer 

sans préjudice de la législation de 

l’Union relative à la sécurité sur le lieu 

de travail et à la protection de 

(4) För att säkerställa en hög skyddsnivå för 

människors och djurs hälsa och för miljön bör 

denna förordning tillämpas utan att den 

påverkar tillämpningen av 

unionslagstiftningen om säkerhet på 

arbetsplatsen och miljö- och konsumentskydd. 
 



 

 

l’environnement et des consommateurs. 
 

(5) Les règles relatives à la mise à 

disposition sur le marché des produits 

biocides dans la Communauté ont été 

instaurées par la directive 98/8/CE du 

Parlement européen et du Conseil (3). Il 

est nécessaire d’adapter ces règles à la 

lumière de l’expérience acquise et en 

particulier du rapport relatif aux sept 

premières années de sa mise en œuvre 

que la Commission a soumis au 

Parlement européen et au Conseil et qui 

analyse les problèmes et les faiblesses de 

ladite directive. 
 

(5) Regler som rör tillhandahållande av 

biocidprodukter på marknaden inom 

gemenskapen har fastställts genom 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

98/8/EG. Det är nödvändigt att anpassa dessa 

regler mot bakgrund av nya erfarenheter, i 

synnerhet med anledning av den rapport som 

rör de sju första åren efter detta direktivs 

införande som kommissionen lagt fram till 

Europaparlamentet och rådet och som 

analyserar problem och svagheter med 

direktivet. 
 

(6) Compte tenu des principales 

modifications qui devraient être 

apportées aux règles existantes, un 

règlement est l’instrument juridique 

approprié pour remplacer la directive 

98/8/CE afin de fixer des règles claires, 

précises et directement applicables. De 

plus, le règlement garantit que les 

dispositions juridiques sont mises en 

œuvre au même moment et de façon 

harmonisée dans l’ensemble de l’Union. 
 

(6) Med hänsyn till de betydande ändringar som 

bör göras av befintliga regler är en förordning 

det mest lämpliga rättsliga dokumentet att 

ersätta direktiv 98/8/EG för att fastställa 

tydliga, detaljerade och direkt tillämpliga 

regler. Därutöver säkerställer förordningen att 

dess rättsliga föreskrifter införs samtidigt och 

på ett harmoniserat sätt i hela unionen. 
 

(7) Il importe de distinguer les substances 

actives existantes qui se trouvaient sur le 

marché dans des produits biocides à la 

date de transposition figurant dans la 

directive 98/8/CE des nouvelles 

substances actives qui n’étaient pas 

encore sur le marché dans des produits 

biocides à cette date. Pendant le 

réexamen en cours des substances actives 

existantes, les États membres devraient 

continuer à autoriser que les produits 

biocides contenant de telles substances 

soient mis à disposition sur le marché 

conformément à leurs dispositions 

nationales jusqu’à ce qu’une décision soit 

prise sur l’approbation de ces substances 

actives. Une fois qu’une décision aura été 

prise, les États membres ou, le cas 

échéant, la Commission devraient, selon 

le cas, accorder, annuler ou modifier les 

autorisations. Il convient que les 

nouvelles substances actives soient 

examinées avant la mise sur le marché 

des produits biocides les contenant, afin 

de garantir que les nouveaux produits 

(7) Det bör göras en åtskillnad mellan 

verksamma ämnen som fanns på marknaden i 

biocidprodukter vid dagen för införlivandet av 

direktiv 98/8/EG, och nya verksamma ämnen 

som ännu inte fanns på marknaden i 

biocidprodukter den dagen. Under pågående 

omprövning av existerande verksamma 

ämnen bör medlemsstaterna fortsätta att tillåta 

att biocidprodukter som innehåller dessa 

ämnen tillhandahålls på marknaden i enlighet 

med nationella bestämmelser tills dess att ett 

beslut fattas om att godkänna dessa 

verksamma ämnen. När detta beslut har fattats 

bör medlemsstaterna eller, i förekommande 

fall, kommissionen bevilja, upphäva eller 

ändra produktgodkännanden från fall till fall. 

Nya verksamma ämnen bör granskas innan 

biocidprodukter som innehåller dessa ämnen 

släpps ut på marknaden för att säkerställa att 

nya produkter på marknaden uppfyller kraven 

i denna förordning. För att främja uppkomsten 

av nya verksamma ämnen bör dock 

bedömningsförfarandet för ett nytt verksamt 

ämne inte hindra medlemsstaterna eller 

kommissionen från att under en begränsad 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr3-L_2012167FR.01000101-E0003


 

 

mis sur le marché sont conformes aux 

exigences du présent règlement. 

Toutefois, afin d’encourager la mise au 

point de nouvelles substances actives, il 

importe que la procédure d’évaluation 

d’une nouvelle substance active 

n’empêche pas les États membres ou la 

Commission d’autoriser, pour une 

période limitée, des produits biocides qui 

contiennent cette substance active avant 

l’approbation de celle-ci, pour autant 

qu’un dossier complet ait été soumis et 

qu’il y ait lieu de penser que la substance 

active et le produit biocide en question 

répondent aux conditions définies dans le 

présent règlement. 
 

tidsperiod tillåta biocidprodukter som 

innehåller detta verksamma ämne innan det 

har godkänts förutsatt att en fullständig 

ansökan har lämnats in och att det kan antas 

att det verksamma ämnet och biocidprodukten 

i fråga uppfyller kraven i denna förordning. 
 

(8) Afin de garantir le traitement équitable 

des personnes qui mettent des substances 

actives sur le marché, il convient 

d’exiger que ces personnes détiennent un 

dossier ou soient en possession d’une 

lettre d’accès au dossier, ou à des 

éléments pertinents de ce dossier, pour 

chacune des substances actives qu’elles 

fabriquent ou importent en vue d’une 

utilisation dans des produits biocides. 

Les produits biocides contenant des 

substances actives pour lesquelles la 

personne compétente ne satisfait pas à 

cette obligation ne devraient plus être 

mis à disposition sur le marché. En pareil 

cas, il y a lieu de prévoir des périodes de 

suppression progressive appropriées pour 

l’élimination et l’utilisation des stocks 

existants de produits biocides. 
 

(8) För att säkerställa likabehandling av personer 

som släpper ut verksamma ämnen på 

marknaden bör dessa personer åläggas att 

inneha en dossier eller ett tillstånd om tillgång 

till en dossier, eller till relevanta uppgifter i 

denna, för varje verksamt ämne som de 

tillverkar eller importerar för användning i 

biocidprodukter. Biocidprodukter som 

innehåller verksamma ämnen för vilka 

ansvarig person inte uppfyller detta krav, bör 

inte längre tillhandahållas på marknaden. I 

detta fall bör lämpliga utfasningsperioder 

fastställas för att eliminera och använda 

existerande lager av biocidprodukter. 
 

(9) Le présent règlement devrait s’appliquer 

aux produits biocides qui, sous la forme 

dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, 

contiennent ou génèrent une ou plusieurs 

substances actives ou en sont constitués. 
 

(9) Denna förordning bör tillämpas på 

biocidprodukter som, i den form de levereras 

till användaren, innehåller, genererar eller 

består av ett eller flera verksamma ämnen. 
 

(10) Afin de garantir la sécurité juridique, il 

est nécessaire de dresser une liste de 

l’Union des substances actives dont 

l’utilisation dans les produits biocides 

est approuvée. Il y a lieu de prévoir une 

procédure pour déterminer si une 

substance active peut ou non être 

inscrite sur cette liste. Il convient de 

préciser les informations que les parties 

intéressées devraient fournir à l’appui 

(10) För att säkerställa rättssäkerheten är det 

nödvändigt att upprätta en förteckning över 

verksamma ämnen vars användning i 

biocidprodukter har godkänts av unionen. 

Ett förfarande bör fastställas för att avgöra 

om ett verksamt ämne kan införas i denna 

förteckning. Det bör preciseras vilken 

information som berörda parter ska lämna 

som stöd vid anmälan om godkännande av 

ett verksamt ämne och ämnets införande i 



 

 

d’une demande d’approbation d’une 

substance active et de son inscription 

sur ladite liste. 
 

förteckningen. 
 

(11) Le présent règlement s’applique sans 

préjudice du règlement (CE) 

no 1907/2006 du Parlement européen et 

du Conseil du 18 décembre 2006 

concernant l’enregistrement, 

l’évaluation et l’autorisation des 

substances chimiques, ainsi que les 

restrictions applicables à ces substances 

(REACH), instituant une agence 

européenne des produits chimiques (4). 

Dans certaines conditions, les 

substances actives biocides sont 

exemptées des dispositions pertinentes 

dudit règlement. 
 

(11) Denna förordning påverkar inte 

tillämpningen av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 

18 december 2006 om registrering, 

utvärdering, godkännande och begränsning 

av kemikalier (Reach) och inrättande av en 

europeisk kemikaliemyndighet. Under vissa 

förutsättningar är verksamma biocidämnen 

undantagna från relevanta föreskrifter i den 

förordningen. 
 

(12) Afin de garantir un niveau élevé de 

protection de la santé humaine, de la 

santé animale et de l’environnement, il 

importe que les substances actives qui 

présentent le plus de risques ne soient 

pas approuvées pour une utilisation 

dans les produits biocides, sauf dans des 

circonstances particulières. Il convient 

que ces circonstances comprennent les 

cas dans lesquels l’approbation d’une 

telle substance se justifie en raison du 

risque négligeable d’exposition à la 

substance, pour des raisons de santé 

humaine, de santé animale ou de 

protection de l’environnement ou à 

cause des effets négatifs 

disproportionnés pour la société 

qu’entraînerait le fait de ne pas 

l’approuver. Pour décider si de telles 

substances actives peuvent être 

approuvées, il convient également de 

prendre en compte l’existence de 

substances ou de technologies de 

substitution appropriées et suffisantes. 
 

(12) För att säkerställa en hög skyddsnivå för 

människors och djurs hälsa och för miljön är 

det viktigt att verksamma ämnen som 

uppvisar störst risknivå inte godkänns för 

användning i biocidprodukter, utom vid 

särskilda förhållanden. Dessa bör innefatta 

de fall då godkännande av ett sådant ämne 

motiveras av den försumbara risken för 

exponering för ämnet, på grund av 

människors eller djurs hälsa eller 

miljöskydd, eller på grund av 

oproportionerligt negativa konsekvenser för 

samhället om ämnet inte godkänns. För att 

avgöra om sådana verksamma ämnen kan 

godkännas bör även existensen av lämpliga 

och tillräckliga alternativa ämnen eller 

alternativ teknik vägas in. 
 

(13) Il convient que les substances actives 

figurant sur la liste de l’Union fassent 

régulièrement l’objet d’un examen afin 

de tenir compte du progrès scientifique 

et technique. Lorsque des indices 

significatifs donnent à penser qu’une 

substance active utilisée dans des 

produits biocides ou des articles traités 

ne répondent pas aux exigences du 

(13) Verksamma ämnen som förekommer i 

unionens förteckning bör regelbundet 

granskas med hänsyn till den vetenskapliga 

och tekniska utvecklingen. När det 

föreligger betydande indikationer på att ett 

verksamt ämne som används i 

biocidprodukter eller i behandlade produkter 

inte uppfyller kraven i denna förordning bör 

kommissionen ha möjlighet att ompröva 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr4-L_2012167FR.01000101-E0004


 

 

présent règlement, il est souhaitable que 

la Commission puisse réexaminer 

l’approbation de cette substance active. 
 

godkännandet av detta verksamma ämne. 
 

(14) Les substances actives devraient être 

désignées comme substances dont la 

substitution est envisagée si elles 

comportent certaines propriétés 

dangereuses intrinsèques. Afin de 

permettre l’examen régulier des 

substances désignées comme substances 

dont la substitution est envisagée, il 

convient que la période d’approbation 

de ces substances ne dépasse pas sept 

ans, même en cas de renouvellement. 
 

(14) Verksamma ämnen bör utses till 

kandidatämnen för substitution om deras 

inneboende egenskaper bedöms som farliga. 

För att möjliggöra en regelbunden 

granskning av ämnen som fastställts som 

kandidatämnen för substitution bör 

godkännandeperioden för dessa ämnen inte 

överstiga sju år, även vid ett förnyat 

tillstånd. 
 

(15) Lors de l’octroi ou du renouvellement 

de l’autorisation d’un produit biocide 

contenant une substance active dont la 

substitution est envisagée, il devrait être 

possible de comparer ce produit biocide 

avec d’autres produits biocides 

autorisés ou avec des méthodes non 

chimiques de lutte ou de prévention sur 

le plan des risques qu’ils présentent et 

des avantages liés à leur utilisation. À 

l’issue d’une telle évaluation 

comparative, un produit biocide qui 

contient des substances actives dont la 

substitution est envisagée devrait être 

interdit ou soumis à des restrictions 

lorsqu’il est démontré que d’autres 

produits biocides autorisés ou des 

méthodes non chimiques de lutte ou de 

prévention qui présentent un risque 

global nettement inférieur pour la santé 

humaine, la santé animale et 

l’environnement sont suffisamment 

efficaces et ne présentent aucun autre 

inconvénient économique ou pratique 

majeur. Dans ce cas, il y a lieu de 

prévoir des périodes de suppression 

progressive appropriées. 
 

(15) Vid beviljande eller förnyelse av tillstånd för 

en biocidprodukt som innehåller ett 

verksamt ämne som fastställts som 

kandidatämne för substitution, bör det vara 

möjligt att jämföra denna biocidprodukt med 

andra godkända biocidprodukter eller med 

andra icke-kemiska metoder för bekämpning 

eller förebyggande när det gäller de risker 

och fördelar som användningen av dessa 

produkter innebär. Vid en sådan jämförande 

granskning bör en biocidprodukt som 

innehåller ett kandidatämne för substitution 

förbjudas eller begränsas om det visar sig att 

andra godkända biocidprodukter eller icke-

kemiska metoder för bekämpning eller 

förebyggande med en sammantaget mindre 

risk för människors eller djurs hälsa eller för 

miljön är tillräckligt effektiva och inte 

medför några andra väsentliga ekonomiska 

eller praktiska nackdelar. I detta fall bör 

lämpliga utfasningsperioder fastställas. 
 

(16) Afin d’éviter de faire peser des charges 

administratives et financières inutiles 

sur l’industrie et les autorités 

compétentes, il convient que les 

demandes de renouvellement de 

l’approbation d’une substance active ou 

de l’autorisation d’un produit biocide 

fassent l’objet d’une évaluation 

exhaustive approfondie uniquement si 

(16) För att undvika onödiga administrativa eller 

ekonomiska bördor för industrin och 

behöriga myndigheter bör ansökningar om 

förnyelse av tillstånd av ett verksamt ämne 

eller godkännande av en biocidprodukt 

genomgå en noggrann och omfattande 

utvärdering endast om den behöriga 

myndigheten som ansvarat för den inledande 

utvärderingen beslutar att detta är 



 

 

l’autorité compétente qui a été chargée 

de l’évaluation initiale décide, sur la 

base des informations disponibles, que 

cela est nécessaire. 
 

nödvändigt på grundval av tillgänglig 

information. 
 

(17) Il est nécessaire d’assurer une 

coordination et une gestion efficaces 

des aspects techniques, scientifiques et 

administratifs du présent règlement au 

niveau de l’Union. Il convient que 

l’Agence européenne des produits 

chimiques instituée par le règlement 

(CE) no 1907/2006 (ci-après dénommée 

«Agence») exécute certaines tâches 

spécifiques relatives à l’évaluation des 

substances actives ainsi qu’à 

l’autorisation, par l’Union, de certaines 

catégories de produits biocides et les 

tâches connexes. En conséquence, il y a 

lieu d’instituer au sein de l’Agence un 

comité des produits biocides chargé 

d’exécuter certaines des tâches dévolues 

à l’Agence par le présent règlement. 
 

(17) Det är nödvändigt att säkerställa en effektiv 

samordning och hantering av tekniska, 

vetenskapliga och administrativa aspekter av 

denna förordning på unionsnivå. Europeiska 

kemikaliemyndigheten (nedan kallad 

”kemikaliemyndigheten”), inrättad genom 

förordning (EG) 1907/2006, bör utföra vissa 

specifika arbetsuppgifter när det gäller 

utvärdering av verksamma ämnen och 

godkännande på unionsnivå av vissa 

kategorier av biocidprodukter, samt andra 

relaterade arbetsuppgifter. Följaktligen bör 

det inom kemikaliemyndigheten inrättas en 

kommitté för biocidprodukter som ansvarar 

för att utföra vissa av de arbetsuppgifter som 

tilldelats kemikaliemyndigheten genom 

denna förordning. 
 

(18) Certains produits biocides et articles 

traités tels qu’ils sont définis dans le 

règlement sont également régis par 

d’autres actes législatifs de l’Union. Il 

est donc nécessaire de tracer des lignes 

de démarcation claires afin de garantir 

la sécurité juridique. Une liste des types 

de produits couverts par le présent 

règlement avec une série indicative de 

descriptions pour chaque type devrait 

figurer dans une annexe du présent 

règlement. 
 

(18) Vissa biocidprodukter och behandlade varor 

enligt definitionen i denna förordning 

regleras även av andra unionsrättsakter. 

Därför är det nödvändigt att dra tydliga 

gränser för att säkerställa rättssäkerheten. En 

förteckning över de produkttyper som 

omfattas av denna förordning med ett antal 

vägledande beskrivningar för varje typ bör 

finnas i en bilaga till denna förordning. 
 

(19) Les produits biocides destinés à être 

utilisés non seulement aux fins du 

présent règlement mais aussi avec des 

dispositifs médicaux, comme les 

désinfectants utilisés pour la 

désinfection des surfaces en milieu 

hospitalier ainsi que des dispositifs 

médicaux, peuvent présenter des risques 

autres que ceux visés par le présent 

règlement. Il convient donc d’exiger 

qu’en plus des prescriptions du présent 

règlement, ces produits biocides 

satisfassent aux exigences essentielles 

définies à l’annexe I de la directive 

90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 

concernant le rapprochement des 

(19) Biocidprodukter avsedda att användas inte 

enbart enligt syftet i denna förordning utan 

även i medicintekniska produkter, 

exempelvis desinfektionsmedel avsedda för 

ytor i sjukhusmiljö och för medicintekniska 

produkter, kan uppvisa andra risker än de 

som berörs av denna förordning. Dessa 

biocidprodukter bör därför uppfylla inte 

enbart kraven i denna förordning utan även 

de grundläggande krav som definieras i 

bilaga I till rådets direktiv 90/385/EEG av 

den 20 juni 1990 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om aktiva 

medicintekniska produkter för implantation, 

rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 

1993 om medicintekniska produkter eller 



 

 

législations des États membres relatives 

aux dispositifs médicaux implantables 

actifs (5), de la directive 93/42/CEE du 

Conseil du 14 juin 1993 relative aux 

dispositifs médicaux (6) ou de la 

directive 98/79/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 27 octobre 

1998 relative aux dispositifs médicaux 

de diagnostic in vitro (7). 
 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

98/79/EG av den 27 oktober 1998 om 

medicintekniska produkter för in vitro-

diagnostik. 
 

(20) Lorsqu’un produit possède une fonction 

biocide inhérente à sa fonction 

cosmétique ou lorsque cette fonction 

biocide est considérée comme une 

propriété secondaire d’un produit 

cosmétique, et est dès lors soumise aux 

dispositions du règlement (CE) 

no 1223/2009 du Parlement européen et 

du Conseil du 30 novembre 2009 relatif 

aux produits cosmétiques (8), cette 

fonction et le produit devraient 

demeurer exclus du champ 

d’application du présent règlement. 
 

(20) Om en produkt har en biocidfunktion som 

ingår i dess kosmetiska funktion, eller om 

denna biocidfunktion betraktas som 

sekundär, och därför omfattas av 

bestämmelserna i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 

30 november 2009 om kosmetiska 

produkter, bör den funktionen och produkten 

inte omfattas av tillämpningsområdet i denna 

förordning 
 

(21) La sécurité des denrées alimentaires et 

des aliments pour animaux relève de la 

législation de l’Union, en particulier le 

règlement (CE) no 178/2002 du 

Parlement européen et du Conseil du 28 

janvier 2002 établissant les principes 

généraux et les prescriptions générales 

de la législation alimentaire, instituant 

l’Autorité européenne de sécurité des 

aliments et fixant des procédures 

relatives à la sécurité des denrées 

alimentaires (9). En conséquence, le 

présent règlement ne devrait pas 

s’appliquer aux denrées alimentaires et 

aux aliments pour animaux utilisés 

comme répulsifs ou comme appâts. 
 

(21) Livsmedels- och fodersäkerhet täcks av 

unionslagstiftningen, särskilt 

Europaparlamentets och rådets förordning nr 

178/2002 av den 28 januari 2002 om 

allmänna principer och krav för 

livsmedelslagstiftning, om inrättande av 

Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 

frågor som gäller livsmedelssäkerhet. 

Följaktligen bör denna förordning inte 

tillämpas på livsmedel och foder som 

används som avskräckningsmedel eller som 

lockbete. 
 

(22) Les auxiliaires technologiques sont 

couverts par la législation de l’Union en 

vigueur, en particulier le règlement 

(CE) no 1831/2003 du Parlement 

européen et du Conseil du 22 septembre 

2003 relatif aux additifs destinés à 

l’alimentation des animaux (10) et le 

règlement (CE) no 1333/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

décembre 2008 sur les additifs 

alimentaires (11). Il est donc approprié 

de les exclure du champ d’application 

(22) Processhjälpmedel täcks av gällande 

lagstiftning, särskilt Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 

22 september 2003 om fodertillsatser och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1333/2008 av den 16 december 

2008 om livsmedelstillsatser. Det är därför 

lämpligt att utesluta dessa från 

tillämpningsområdet för denna förordning. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr5-L_2012167FR.01000101-E0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr6-L_2012167FR.01000101-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr7-L_2012167FR.01000101-E0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr8-L_2012167FR.01000101-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr9-L_2012167FR.01000101-E0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr10-L_2012167FR.01000101-E0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr11-L_2012167FR.01000101-E0011


 

 

du présent règlement. 
 

(23) Étant donné que les produits utilisés 

pour protéger les denrées alimentaires 

ou les aliments pour animaux contre les 

organismes nuisibles, qui relevaient 

auparavant du type de produits no 20, 

sont couverts par le règlement (CE) 

no 1831/2003 et le règlement (CE) 

no 1333/2008, il n’est pas opportun de 

maintenir ce type de produits. 
 

(23) Eftersom produkter som används för att 

skydda livsmedel eller foder från skadliga 

organismer, som tidigare ingick i produkttyp 

20, regleras av förordning (EG) nr 

1831/2003 och förordning (EG) nr 

1333/2008 är det inte lämpligt att behålla 

dessa produkter. 
 

(24) Dans la mesure où la convention 

internationale pour le contrôle et la 

gestion des eaux de ballast et des 

sédiments des navires prévoit une 

évaluation efficace des risques 

présentés par les systèmes de gestion 

des eaux de ballast des navires, il 

convient que l’approbation définitive et 

l’agrément subséquent de ces systèmes 

soient considérés comme équivalents à 

l’autorisation des produits requise en 

vertu du présent règlement. 
 

(24) I den mån den internationella konventionen 

om kontroll och hantering av fartygs 

barlastvatten och sediment föreskriver en 

effektiv utvärdering av de risker som system 

för hantering av barlastvatten innebär, bör 

det slutgiltiga godkännandet och det 

efterföljande godkännandet av dessa system 

betraktas som likvärdiga med det 

produktgodkännande som denna förordning 

föreskriver. 
 

(25) Afin d’éviter des éventuels effets 

néfastes sur l’environnement, les 

produits biocides qui ne peuvent plus 

être mis à disposition sur le marché 

légalement devraient être traités 

conformément à la législation de 

l’Union relative aux déchets, et en 

particulier à la directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 19 

novembre 2008 relative aux 

déchets (12), ainsi que conformément à 

la législation nationale mettant en 

œuvre cette législation. 
 

(25) För att undvika eventuella negativa effekter 

på miljön bör biocidprodukter som inte 

längre lagligen kan tillhandahållas på 

marknaden behandlas enligt unionens 

lagstiftning om avfall, särskilt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/98/EG av den 19 november 2008 om 

avfall, samt i enlighet med nationell 

lagstiftning som verkställer den 

lagstiftningen. 
 

(26) Afin de faciliter la mise à disposition 

sur le marché, dans toute l’Union, de 

certains produits biocides dans des 

conditions d’utilisation similaires dans 

tous les États membres, il y a lieu de 

prévoir une autorisation de l’Union pour 

ces produits. Afin de laisser à l’Agence 

le temps de se doter des moyens 

nécessaires et d’acquérir de 

l’expérience dans la mise en œuvre de 

cette procédure, il convient d’étendre 

progressivement la possibilité de 

déposer des demandes d’autorisation de 

l’Union à d’autres catégories de 

produits biocides dont les conditions 

(26) För att underlätta tillhandahållandet på 

marknaden i hela unionen av vissa 

biocidprodukter med liknande 

användningsvillkor i alla medlemsstater, bör 

ett unionsgodkännande för dessa produkter 

fastställas. För att ge kemikaliemyndigheten 

tid att förse sig med de resurser och den 

erfarenhet som bedöms som nödvändiga för 

att genomföra detta förfarande är det 

lämpligt att etappvis utöka möjligheten att 

ansöka om unionsgodkännande av andra 

typer av biocidprodukter med liknande 

användningsvillkor i alla medlemsstater. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr12-L_2012167FR.01000101-E0012


 

 

d’utilisation sont similaires dans tous 

les États membres. 
 

(27) Il convient que la Commission fasse le 

bilan de l’expérience acquise 

concernant les dispositions relatives aux 

autorisations de l’Union et qu’elle rende 

compte au Parlement européen et au 

Conseil d’ici au 31 décembre 2017, en 

assortissant si nécessaire son rapport de 

propositions de modifications. 
 

(27) Kommissionen bör utvärdera erfarenheterna 

av bestämmelserna om unionsgodkännanden 

och rapportera till Europaparlamentet och 

rådet senast den 31 december 2017 och vid 

behov förse denna rapport med förslag till 

ändringar. 
 

(28) Pour faire en sorte que seuls les produits 

biocides conformes aux dispositions du 

présent règlement puissent être mis à 

disposition sur le marché, il convient 

que les produits biocides fassent l’objet 

d’une autorisation de mise à disposition 

sur le marché et d’utilisation sur tout ou 

partie du territoire d’un État membre, 

délivrée par les autorités compétentes, 

ou d’une autorisation de mise à 

disposition sur le marché et d’utilisation 

dans l’Union, délivrée par la 

Commission. 
 

(28) För att endast biocidprodukter som uppfyller 

kraven i denna förordning ska tillhandahållas 

på marknaden, bör biocidprodukter 

godkännas av behöriga myndigheter för 

tillhandahållande på marknaden och för 

användning i hela eller delar av en 

medlemsstats territorium, eller av 

kommissionen för tillhandahållande på 

marknaden och för användning i hela 

unionen. 
 

(29) Afin d’encourager l’utilisation de 

produits qui présentent des 

caractéristiques plus favorables pour 

l’environnement ou la santé humaine ou 

animale, il est utile de prévoir une 

procédure simplifiée d’autorisation pour 

de tels produits biocides. Dès lors qu’ils 

ont été autorisés dans au moins un État 

membre, ces produits devraient pouvoir 

être mis à disposition sur le marché 

dans tous les États membres sans 

qu’une reconnaissance mutuelle ne soit 

nécessaire, à certaines conditions. 
 

(29) För att främja användning av produkter som 

uppvisar bättre effekter för miljön eller för 

människors eller djurs hälsa bör man 

fastställa ett förenklat 

godkännandeförfarande för dessa 

biocidprodukter. När dessa produkter har 

godkänts i åtminstone en medlemsstat bör de 

under vissa villkor kunna tillhandahållas på 

marknaden i alla medlemsstater utan krav på 

ett ömsesidigt erkännande. 
 

(30) Afin de recenser les produits biocides 

pouvant faire l’objet d’une procédure 

d’autorisation simplifiée, il y a lieu 

d’établir une liste précise des substances 

actives que ces produits peuvent 

contenir. Cette liste devrait initialement 

inclure des substances recensées comme 

présentant un risque faible 

conformément au règlement (CE) 

no 1907/2006 ou à la directive 98/8/CE, 

des substances recensées en tant 

qu’additifs alimentaires, des 

phéromones et d’autres substances 

considérées comme ayant une toxicité 

(30) För att kartlägga de biocidprodukter som kan 

omfattas av ett förenklat 

godkännandeförfarande, är det lämpligt att 

upprätta en exakt förteckning över de 

verksamma ämnen som produkterna kan 

innehålla. Denna förteckning bör 

inledningsvis inkludera ämnen som bedöms 

medföra låga risker enligt förordning (EG) 

nr 1907/2006 eller direktiv 98/8/EG, ämnen 

som fastställts som livsmedelstillsatser, 

feromoner och andra ämnen som bedöms ha 

låg toxicitet, exempelvis svaga syror, 

alkoholer och vegetabiliska oljor som 

används i kosmetiska produkter och 



 

 

faible, telles que les acides faibles, les 

alcools et les huiles végétales utilisées 

dans les cosmétiques et l’alimentation. 
 

livsmedel. 
 

(31) Il est nécessaire de prévoir des principes 

communs pour l’évaluation et 

l’autorisation des produits biocides afin 

de garantir une approche harmonisée de 

la part des autorités compétentes. 
 

(31) Det är nödvändigt att fastställa gemensamma 

principer för utvärdering och godkännande 

av biocidprodukter för att säkerställa ett 

harmoniserat tillvägagångssätt hos behöriga 

myndigheter. 
 

(32) Afin de permettre l’évaluation des 

risques découlant des utilisations 

proposées des produits biocides, il 

importe que les demandeurs soumettent 

des dossiers contenant les informations 

nécessaires. Il est nécessaire de définir 

un ensemble de données à fournir pour 

les substances actives et les produits 

biocides dans lesquels elles sont 

présentes, afin d’aider à la fois les 

demandeurs qui sollicitent une 

autorisation et les autorités compétentes 

qui procèdent à une évaluation afin de 

statuer sur l’autorisation. 
 

(32) För att utvärdera riskerna med föreslagna 

användningsområden av biocidprodukter, 

bör sökande lämna in dossierer med 

nödvändig information. Det är nödvändigt 

att definiera en samling uppgifter för 

verksamma ämnen och för biocidprodukter 

som innehåller dessa som sökande ska lämna 

in, i syfte att underlätta både för ansökan av 

produktgodkännanden och för behöriga 

myndigheter som genomför en utvärdering 

för att besluta om produktgodkännande. 
 

(33) Étant donné la diversité des substances 

actives et des produits biocides qui ne 

sont pas concernés par la procédure 

d’autorisation simplifiée, il est 

nécessaire que les exigences en matière 

de données et d’essais soient adaptées 

aux cas particuliers et qu’elles 

permettent une évaluation globale des 

risques. En conséquence, il convient 

que les demandeurs puissent, le cas 

échéant, solliciter l’adaptation des 

exigences en matière de données, y 

compris une dispense de fourniture des 

données qui ne sont pas nécessaires ou 

qu’il n’est pas possible de fournir 

compte tenu de la nature ou des 

utilisations proposées du produit. Il 

convient que les demandeurs 

fournissent les justificatifs techniques et 

scientifiques appropriés à l’appui de 

leur requête. 
 

(33) På grund av den mångfald av verksamma 

ämnen och biocidprodukter som inte 

omfattas av ett förenklat 

godkännandeförfarande är det nödvändigt att 

de krav som ställs på uppgifter och tester 

anpassas till enskilda fall och att de 

möjliggör en heltäckande utvärdering. 

Följaktligen bör sökande i förekommande 

fall kunna anhålla om anpassade 

uppgiftskrav och undantag från uppgiftskrav 

som inte är nödvändiga eller möjliga att 

lämna in på grund av produktens egenskaper 

eller föreslagna användning. Sökande bör i 

dessa fall lämna in lämpliga tekniska och 

vetenskapliga bevishandlingar som stöd för 

sin begäran. 
 

(34) Afin d’aider les demandeurs, et en 

particulier les petites et moyennes 

entreprises (PME), à satisfaire aux 

exigences du présent règlement, il 

convient que les États membres leur 

fournissent des conseils, par exemple 

par la création de services d’assistance 

(34) För att hjälpa sökande, särskilt små och 

medelstora företag, att uppfylla kraven i 

denna förordning, bör medlemsstaterna 

erbjuda rådgivning, exempelvis genom 

inrättande av tekniska hjälptjänster. Denna 

rådgivning bör tillhandahållas utöver 

operativa vägledningsdokument och annan 



 

 

technique. Ces conseils devraient 

s’ajouter aux documents d’orientation 

opérationnelle et aux autres conseils et à 

l’assistance fournis par l’Agence. 
 

rådgivning från kemikaliemyndigheten. 
 

(35) En particulier, pour que les demandeurs 

puissent effectivement exercer leur droit 

de solliciter l’adaptation des exigences 

en matière de données, les États 

membres devraient leur fournir des 

conseils relatifs à cette possibilité et aux 

motifs pouvant justifier une telle 

requête. 
 

(35) För att sökande effektivt ska kunna utöva sin 

rätt att anhålla om anpassning av 

uppgiftskraven bör medlemsstaterna särskilt 

tillhandahålla rådgivning om denna 

möjlighet och på vilka grunder en sådan 

begäran kan framställas. 
 

(36) Afin de faciliter l’accès au marché, il 

devrait être possible d’autoriser un 

groupe de produits biocides en tant que 

famille de produits biocides. Les 

produits biocides appartenant à une 

famille de produits biocides devraient 

avoir des utilisations similaires et 

contenir les mêmes substances actives. 

Les variations de la composition ou le 

remplacement de substances non actives 

devraient être spécifiés, mais ils ne 

peuvent avoir d’incidence défavorable 

sur le niveau de risque ni réduire 

significativement l’efficacité des 

produits. 
 

(36) För att underlätta tillträde till marknaden, 

bör det vara möjligt att godkänna en grupp 

biocidprodukter som en biocidproduktfamilj. 

Biocidprodukter som hör till en familj bör ha 

liknande användningsområden och innehålla 

samma verksamma ämnen. Varierande 

sammansättningar eller ersättande av icke-

verksamma ämnen bör specificeras, men får 

inte ha negativ inverkan på risknivån eller 

avsevärt minska produkternas effektivitet. 
 

(37) Lors de l’autorisation d’un produit 

biocide, il est nécessaire de s’assurer 

que ce produit, lorsqu’il est 

correctement utilisé pour l’usage auquel 

il est destiné, est suffisamment efficace 

et n’induit pas d’effet inacceptable tel 

qu’une résistance chez les organismes 

cibles ni de souffrance ou de douleur 

inutile dans le cas des vertébrés. En 

outre, compte tenu des connaissances 

scientifiques et techniques du moment, 

il ne peut avoir aucun effet inacceptable 

sur la santé humaine, sur la santé 

animale ou sur l’environnement. Le cas 

échéant, des limites maximales de 

résidus pour les denrées alimentaires et 

les aliments pour animaux devraient 

être établies pour les substances actives 

contenues dans un produit biocide afin 

de protéger la santé humaine et animale. 

Lorsque ces obligations ne sont pas 

remplies, les produits biocides ne 

devraient pas être autorisés, à moins que 

(37) När en biocidprodukt godkänns är det 

nödvändigt att försäkra sig om att produkten, 

när den används på det sätt som avses, är 

tillräckligt effektiv och inte medför några 

oacceptabla effekter på målorganismerna, 

exempelvis resistens eller, när det gäller 

ryggradsdjur, onödigt lidande eller onödig 

smärta. Därutöver får den, med hänsyn till 

aktuell vetenskaplig eller teknisk kunskap, 

inte ha några oacceptabla effekter på 

människors eller djurs hälsa eller på miljön. 

Vid behov bör gränsvärden för resthalter i 

livsmedel och foder fastställas för 

verksamma ämnen i en biocidprodukt för att 

skydda människors och djurs hälsa. Om 

dessa krav inte uppfylls får 

biocidprodukterna inte godkännas såvida 

deras godkännande inte motiveras av 

oproportionerligt negativa effekter för 

samhället om de inte godkänns jämfört med 

riskerna när de används. 
 



 

 

leur autorisation ne se justifie en raison 

des effets négatifs disproportionnés 

pour la société qu’entraînerait le fait de 

ne pas les autoriser par rapport aux 

risques liés à leur utilisation. 
 

(38) La présence d’organismes nuisibles 

devrait, si possible, être évitée au 

moyen de mesures de prévention 

adaptées, par exemple un stockage 

adapté des marchandises, le respect des 

normes d’hygiène et l’élimination 

immédiate des déchets. Dans la mesure 

du possible, les produits biocides qui 

présentent un risque moins élevé pour 

les êtres humains, les animaux et 

l’environnement devraient être 

privilégiés lorsqu’ils sont une solution 

efficace et les produits biocides destinés 

à blesser, tuer ou détruire des animaux 

susceptibles de ressentir de la douleur et 

de la détresse ne devraient être utilisés 

qu’en dernier recours. 
 

(38) Närvaron av skadliga organismer bör om 

möjligt förhindras genom lämpliga 

förebyggande åtgärder, exempelvis genom 

lämplig lagring av varor, hygienstandarder 

och omedelbart bortskaffande av avfall. I 

möjligaste mån bör biocidprodukter med en 

lägre risk för människor, djur och miljö 

användas om de utgör en effektiv lösning, 

och biocidprodukter avsedda att skada, 

avliva eller förinta djur som kan känna 

smärta och ångest bör endast användas som 

en sista utväg. 
 

(39) Certains produits biocides autorisés 

peuvent présenter certains risques s’ils 

sont utilisés par le grand public. Il 

convient par conséquent de prévoir que 

la mise à disposition sur le marché de 

certains produits biocides en vue de leur 

utilisation par le grand public ne devrait 

pas, en général, être autorisée. 
 

(39) Vissa godkända biocidprodukter kan 

medföra risker om de används av 

allmänheten. Det är därför lämpligt att 

föreskriva att vissa biocidprodukter inte bör 

godkännas för användning av allmänheten. 
 

(40) Afin d’éviter la réitération des 

procédures d’évaluation et de garantir la 

libre circulation des produits biocides 

dans l’Union, il convient d’établir des 

procédures pour faire en sorte que les 

autorisations accordées à des produits 

dans un État membre soient reconnues 

par les autres États membres. 
 

(40) För att undvika att utvärderingsförfaranden 

upprepas och för att säkerställa att 

biocidprodukter omfattas av den fria 

rörligheten inom unionen, bör man fastställa 

förfaranden för att se till att produkter som 

godkänns i en medlemsstat erkänns även i 

andra medlemsstater. 
 

(41) Afin de permettre aux États membres de 

coopérer plus étroitement en vue de 

l’évaluation des produits biocides et de 

faciliter l’accès de ces derniers au 

marché, il devrait être possible de lancer 

la procédure de reconnaissance 

mutuelle au moment de la première 

demande d’autorisation nationale. 
 

(41) För att möjliggöra för medlemsstaterna att 

samarbeta närmare gällande utvärdering av 

biocidprodukter och för att underlätta 

produkternas tillträde på marknaden, bör det 

vara möjligt att inleda ett förfarande för 

ömsesidigt erkännande när den första 

ansökan om nationellt godkännande lämnas 

in. 
 

(42) Il convient de prévoir des procédures 

pour la reconnaissance mutuelle des 

autorisations nationales, et en particulier 

la résolution des éventuels différends 

(42) Förfaranden bör fastställas för ömsesidigt 

erkännande av nationella godkännanden och 

särskilt för att lösa eventuella tvister så 

snabbt som möjligt. Om behörig myndighet 



 

 

dans les meilleurs délais. Lorsqu’une 

autorité compétente refuse de 

reconnaître une autorisation accordée 

par un autre État membre ou propose de 

restreindre cette autorisation, un groupe 

de coordination devrait tenter de trouver 

un accord sur les mesures à prendre. Il 

convient que la Commission soit 

habilitée à prendre une décision dans le 

cas où le groupe de coordination ne 

parvient pas à trouver un accord dans un 

délai déterminé. Lorsque des questions 

d’ordre technique ou scientifique se 

posent, la Commission peut consulter 

l’Agence avant de préparer sa décision. 
 

vägrar att erkänna en annan stats 

produktgodkännande eller föreslår 

restriktioner kring detta godkännande bör en 

samordningsgrupp försöka uppnå en 

överenskommelse om vilka åtgärder som ska 

vidtas. Om samordningsgruppen inte lyckas 

uppnå en överenskommelse inom en viss tid 

bör kommissionen ha befogenhet att fatta ett 

beslut i frågan. I de fall då tekniska eller 

vetenskapliga frågor uppstår, kan 

kommissionen samråda med 

kemikaliemyndigheten innan ett beslut 

fattas. 
 

(43) Toutefois, des considérations liées à 

l’ordre public ou à la sécurité publique, 

à la protection de l’environnement et de 

la santé humaine et animale, à la 

protection des trésors nationaux et à 

l’absence d’organismes cibles 

pourraient justifier, après accord avec le 

demandeur, le refus d’un État membre 

d’accorder une autorisation ou sa 

décision d’adapter les conditions de 

l’autorisation qu’il entend accorder. Si 

aucun accord ne peut être trouvé avec le 

demandeur, il convient que la 

Commission soit habilitée à prendre une 

décision. 
 

(43) Överväganden som gäller allmän ordning 

eller allmän säkerhet, skydd av miljö och 

människors och djurs hälsa, skydd av 

nationella klenoder och avsaknad av 

målorganismer, kan emellertid motivera att 

en medlemsstat, efter överenskommelse med 

sökanden, avslår ett produktgodkännande 

eller en begäran om anpassning av villkoren 

för ett produktgodkännande. Om ingen 

överenskommelse kan uppnås med sökanden 

bör kommissionen ha befogenhet att fatta ett 

beslut. 
 

(44) L’utilisation de produits biocides 

appartenant à certains types de produits 

peut susciter des préoccupations en ce 

qui concerne le bien-être des animaux. 

En conséquence, il convient que les 

États membres soient autorisés à 

déroger au principe de reconnaissance 

mutuelle pour les produits biocides 

relevant de ces types de produits, à 

condition que ces dérogations soient 

justifiées et qu’elles ne compromettent 

pas la réalisation de l’objectif d’un 

niveau approprié de protection du 

marché intérieur poursuivi par le 

présent règlement. 
 

(44) Användning av biocidprodukter som hör till 

vissa produkttyper kan medföra bekymmer 

för djurs välbefinnande. Det är därför 

lämpligt att medlemsstaterna har möjlighet 

att göra undantag från principen om 

ömsesidigt erkännande för biocidprodukter 

av denna typ, så länge dessa undantag är 

berättigade och inte motverkar denna 

förordnings syfte om en lämplig skyddsnivå 

för den inre marknaden. 
 

(45) En vue de faciliter le fonctionnement 

des procédures d’autorisation et de 

reconnaissance mutuelle, il est 

approprié d’établir un système 

d’échange réciproque d’informations. À 

(45) För att förenkla förfarandena för 

produktgodkännande och ömsesidigt 

erkännande, är det lämpligt att fastställa ett 

system för ömsesidigt informationsutbyte. I 

detta syfte bör ett register över 



 

 

cette fin, il y a lieu d’établir un registre 

des produits biocides. Il convient que 

les États membres, la Commission et 

l’Agence recourent à ce registre pour se 

transmettre mutuellement les 

informations détaillées et la 

documentation scientifique présentées à 

l’appui des demandes d’autorisation de 

produits biocides. 
 

biocidprodukter upprättas. Medlemsstaterna, 

kommissionen och kemikaliemyndigheten 

bör ha tillgång till detta register för att 

sinsemellan överföra detaljerad information 

och vetenskaplig dokumentation som läggs 

fram som stöd vid ansökan om godkännande 

av biocidprodukter.  
 

(46) Lorsque l’utilisation d’un produit 

biocide est dans l’intérêt d’un État 

membre, mais qu’aucun demandeur 

n’est intéressé par la mise à disposition 

sur le marché de ce produit dans l’État 

membre en question, il convient que des 

organismes officiels ou scientifiques 

soient à même de demander une 

autorisation. S’ils obtiennent cette 

autorisation, il convient qu’ils jouissent 

des mêmes droits et qu’ils aient les 

mêmes obligations que tout autre 

titulaire d’une autorisation. 
 

(46) Om användningen av en biocidprodukt 

ligger i en medlemsstats intresse men det 

inte finns någon sökande som är intresserad 

av att tillhandahålla biocidprodukten på 

marknaden i medlemsstaten, bör officiella 

eller vetenskapliga organ ha möjlighet att 

ansöka om produktgodkännande. Om de får 

godkännandet beviljat bör de ha samma 

rättigheter och skyldigheter som andra 

innehavare av ett produktgodkännande. 
 

(47) Afin de tenir compte des progrès 

scientifiques et techniques et des 

besoins des titulaires d’autorisations, il 

y a lieu de préciser les conditions dans 

lesquelles les autorisations peuvent être 

annulées, réexaminées ou modifiées. La 

notification et l’échange d’informations 

qui sont susceptibles d’avoir une 

incidence sur les autorisations sont 

également nécessaires afin de permettre 

aux autorités compétentes et à la 

Commission de prendre les mesures qui 

s’imposent. 
 

(47) För att ta hänsyn till den vetenskapliga och 

tekniska utvecklingen och till behoven hos 

innehavare av produktgodkännanden är det 

lämpligt att precisera enligt vilka villkor ett 

godkännande kan upphävas, omprövas eller 

ändras. Anmälan och utbyte av information 

som kan påverka godkännanden är också 

nödvändiga för att behöriga myndigheter och 

kommissionen ska kunna vidta lämpliga 

åtgärder. 
 

(48) En cas de danger imprévu menaçant la 

santé publique ou l’environnement et ne 

pouvant être combattu par d’autres 

moyens, les États membres devraient 

pouvoir autoriser, pour une durée 

limitée, la mise à disposition sur le 

marché des produits biocides qui ne 

satisfont pas aux exigences du présent 

règlement. 
 

(48) Vid en oförutsedd fara som hotar folkhälsan 

eller miljön och som inte kan bekämpas på 

andra sätt, bör medlemsstaterna ha 

befogenhet att tillfälligt godkänna 

biocidprodukter som inte uppfyller kraven i 

denna förordning. 
 

(49) Afin d’encourager la recherche et le 

développement dans le domaine des 

substances actives et des produits 

biocides, il est nécessaire d’établir des 

règles concernant la mise à disposition 

sur le marché et l’utilisation, à des fins 

(49) För att främja forskning och utveckling 

kring verksamma ämnen och 

biocidprodukter, är det nödvändigt att 

fastställa regler för tillhandahållande på 

marknaden och användning av icke 

godkända biocidprodukter och icke 



 

 

de recherche et de développement, des 

produits biocides non autorisés et des 

substances actives non approuvées. 
 

godkända verksamma ämnen i forsknings- 

och utvecklingssyfte. 
 

(50) Étant donné les avantages qui peuvent 

en découler pour le marché intérieur et 

pour les consommateurs, il est 

souhaitable d’établir des règles 

harmonisées applicables au commerce 

parallèle des produits biocides 

identiques qui sont autorisés dans 

différents États membres. 
 

(50) Med tanke på fördelarna för den inre 

marknaden och för konsumenterna är det 

lämpligt att fastställa harmoniserade regler 

att tillämpa för parallellhandeln med 

identiska biocidprodukter som är godkända i 

olika medlemsstater. 
 

(51) Afin de déterminer le cas échéant la 

similarité entre des substances actives, 

il convient d’établir des règles 

concernant l’équivalence technique. 
 

(51) För att vid behov fastställa likheten mellan 

verksamma ämnen är det lämpligt att 

fastställa regler om teknisk ekvivalens. 
 

(52) Afin de protéger la santé humaine, la 

santé animale et l’environnement et 

d’éviter toute discrimination entre les 

articles traités originaires de l’Union et 

les articles traités importés de pays tiers, 

il importe que tous les articles traités 

mis sur le marché intérieur ne 

contiennent que des substances actives 

approuvées. 
 

(52) För att skydda människors och djurs hälsa 

och miljön och för att undvika all 

diskriminering mellan behandlade varor med 

ursprung i unionen och behandlade varor 

importerade från tredjeländer, bör alla 

behandlade varor som släpps ut på den inre 

marknaden innehålla endast godkända 

verksamma ämnen. 
 

(53) Il convient d’étiqueter les articles traités 

de façon appropriée afin de permettre 

aux consommateurs de choisir en 

connaissance de cause, de faciliter le 

contrôle et de fournir une vue 

d’ensemble de leur utilisation. 
 

(53) Behandlade varor bör märkas på lämpligt 

sätt för att möjliggöra för konsumenterna att 

göra medvetna val, underlätta kontroll samt 

ge en översikt av varornas användning. 
 

(54) Les demandeurs qui ont investi pour 

obtenir l’approbation d’une substance 

active ou l’autorisation d’un produit 

biocide conformément au présent 

règlement ou à la directive 98/8/CE 

devraient pouvoir récupérer en partie 

leur investissement sous la forme d’une 

compensation équitable, dès lors que 

des informations dont ils sont 

propriétaires et qu’ils ont soumises à 

l’appui d’une demande d’approbation 

ou d’autorisation sont utilisées au profit 

de demandeurs ultérieurs. 
 

(54) Sökande som har gjort investeringar för att 

få ett verksamt ämne eller en biocidprodukt 

godkänd i enlighet med denna förordning 

eller med direktiv 98/8/EG, bör ha möjlighet 

att återfå delar av sin investering i form av 

skälig ersättning om den information som de 

äger och som de lämnat som stöd för sin 

ansökan om godkännande används till 

förmån för senare sökande. 
 

(55) Afin d’assurer la protection de toutes 

les informations exclusives soumises à 

l’appui d’une demande d’approbation 

d’une substance active ou d’une 

demande d’autorisation d’un produit 

biocide dès la soumission de ces 

informations et d’éviter les situations de 

(55) För att säkerställa skydd av all skyddad 

information som lämnas in som stöd vid 

ansökan om godkännande av ett verksamt 

ämne eller av en biocidprodukt så snart den 

lämnats in och för att undvika att viss 

information saknar skydd, bör 

skyddsperioderna för information gälla även 



 

 

non-protection de certaines 

informations, il convient que les 

périodes de protection des données 

s’appliquent également aux 

informations soumises aux fins de la 

directive 98/8/CE. 
 

för uppgifter som lämnas in i enlighet med 

direktiv 98/8/EG. 
 

(56) Afin d’encourager la mise au point de 

nouvelles substances actives et de 

produits biocides contenant de telles 

substances, il est nécessaire de prévoir 

une période de protection des 

informations exclusives soumises à 

l’appui des demandes d’approbation de 

ces substances actives ou des demandes 

d’autorisation de produits biocides 

contenant de telles substances plus 

longue que la période de protection des 

informations concernant les substances 

actives existantes et les produits 

biocides contenant de telles substances. 
 

(56) För att främja utvecklingen av nya 

verksamma ämnen och biocidprodukter som 

innehåller dessa ämnen, är det nödvändigt att 

fastställa en skyddsperiod för skyddad 

information som lämnas in som stöd vid 

ansökan om godkännande av verksamma 

ämnen eller av biocidprodukter som 

innehåller sådana ämnen; denna 

skyddsperiod ska vara längre än 

skyddsperioden för information om redan 

existerande verksamma ämnen och 

biocidprodukter som innehåller dessa 

ämnen. 
 

(57) Il est primordial de réduire au minimum 

le nombre d’essais sur les animaux et de 

ne réaliser des essais avec des produits 

biocides ou des substances actives 

contenues dans ces produits que si le 

but et l’utilisation du produit l’exigent. 

Plutôt que de reproduire les études sur 

les vertébrés, il convient que les 

demandeurs partagent les données 

relatives à ces études en échange d’une 

compensation équitable. En l’absence 

d’accord sur le partage des données 

relatives aux études sur les vertébrés 

entre le propriétaire des données et le 

demandeur potentiel, il convient que 

l’Agence autorise l’utilisation des 

études par le demandeur potentiel sans 

préjudice de toute décision relative à la 

compensation, qui incombe aux 

juridictions nationales. Les autorités 

compétentes et l’Agence devraient avoir 

accès aux coordonnées des propriétaires 

de ces études grâce à un registre de 

l’Union afin d’informer les demandeurs 

potentiels. 
 

(57) Det är viktigt att minimera antalet djurförsök 

och att endast utföra försök med 

biocidprodukter eller verksamma ämnen 

som dessa produkter innehåller om 

produktens syfte och användning kräver det. 

Istället för att upprepa försök på 

ryggradsdjur bör sökande mot skälig 

ersättning dela med sig av resultaten från 

dessa försök. Om en överenskommelse om 

utbyte av information om försök på 

ryggradsdjur saknas mellan 

uppgiftsinnehavaren och den presumtive 

sökanden, bör kemikaliemyndigheten 

godkänna att den presumtive sökanden tar 

del av informationen utan att detta påverkar 

ett eventuellt beslut om ersättning som 

fattats av nationella domstolar. Behöriga 

myndigheter och kemikaliemyndigheten bör 

ha tillgång till kontaktuppgifter till 

innehavarna av dessa studier i form av ett 

unionsregister för att kunna informera 

presumtiva sökande. 
 

(58) Il convient de mettre en place, dans les 

meilleurs délais, des conditions égales 

sur le marché pour les substances 

actives existantes, en tenant compte des 

objectifs qui consistent à réduire au 

(58) Det är lämpligt att snarast möjligt införa 

likvärdiga förhållanden på marknaden för 

existerande verksamma ämnen, med hänsyn 

till de mål som syftar till att minimera 

onödiga försök och kostnader särskilt för 



 

 

minimum les essais et les coûts inutiles, 

en particulier pour les PME, à éviter la 

création de monopoles, à soutenir la 

libre concurrence entre les opérateurs 

économiques et à assurer une 

compensation équitable des coûts 

supportés par les propriétaires de 

données. 
 

små och medelstora företag, vidare att 

förhindra uppkomsten av monopol, att 

bevara den fria konkurrensen mellan 

ekonomiska aktörer samt att säkerställa 

skälig ersättning för uppgiftsinnehavarnas 

kostnader. 
 

(59) Il convient également d’encourager 

l’obtention d’informations par d’autres 

moyens n’impliquant pas d’essais sur 

les animaux mais équivalents aux essais 

et aux méthodes d’essai prescrits. De 

surcroît, il y a lieu d’adapter les 

exigences en matière de données afin 

d’éviter les frais d’expérimentation 

inutiles. 
 

(59) Framtagning av information på andra sätt 

som är likvärdiga med föreskrivna försök 

och försöksmetoder men som inte inbegriper 

djurförsök bör också uppmuntras. Dessutom 

är det lämpligt att anpassa uppgiftskrav för 

att undvika kostnader för onödiga försök. 
 

(60) Afin de garantir que les prescriptions 

requises en matière de sécurité et de 

qualité des produits biocides autorisés 

seront respectées au moment de la mise 

à disposition sur le marché de ces 

derniers, il est nécessaire que les États 

membres prennent des mesures 

appropriées de contrôle et d’inspection 

et que les fabricants maintiennent un 

système de contrôle de la qualité adapté 

et proportionné. À cette fin, il peut être 

opportun que les États membres 

adoptent des mesures communes. 
 

(60) För att säkerställa att de krav som ställs på 

godkända biocidprodukters säkerhet och 

kvalitet är uppfyllda när dessa produkter 

tillhandahålls på marknaden, är det 

nödvändigt att medlemsstaterna vidtar 

lämpliga åtgärder för kontroll och tillsyn, 

och att tillverkarna upprätthåller en anpassad 

och proportionerlig kvalitetskontroll. För 

detta ändamål kan det vara lämpligt att 

medlemsstaterna vidtar gemensamma 

åtgärder. 
 

(61) Une communication efficace des 

informations relatives aux risques 

découlant des produits biocides et aux 

mesures de gestion de ces risques 

constitue un élément essentiel du 

système établi par le présent règlement. 

Il convient que les autorités 

compétentes, l’Agence et la 

Commission, tout en facilitant l’accès à 

l’information, respectent le principe de 

confidentialité et évitent de révéler des 

informations susceptibles de nuire aux 

intérêts commerciaux de la personne 

concernée, sauf si cela est nécessaire 

pour la protection de la santé humaine, 

de la sécurité ou de l’environnement ou 

pour d’autres raisons impérieuses 

d’intérêt général. 
 

(61) En effektiv överföring av information om 

risker med biocidprodukter och 

riskhanteringsåtgärder utgör en 

grundläggande del i systemet som inrättas 

genom denna förordning. Behöriga 

myndigheter, kemikaliemyndigheten och 

kommissionen bör, samtidigt som de 

underlättar åtkomsten till information, 

respektera principen om konfidentialitet och 

undvika att lämna ut information som kan 

skada den berörda personens ekonomiska 

intressen, utom om detta är nödvändigt för 

att skydda människors hälsa, säkerheten eller 

miljön eller på grund av andra tvingande 

skäl av allmänintresse. 
 

(62) Afin d’accroître l’efficacité de la 

surveillance et du contrôle et de fournir 

(62) För att åstadkomma en effektivare 

övervakning och kontroll samt för att lämna 



 

 

les informations nécessaires à la gestion 

des risques présentés par les produits 

biocides, il convient que les titulaires 

d’autorisation tiennent des registres des 

produits qu’ils mettent sur le marché. 
 

information som är nödvändig för 

biocidprodukters riskhanteringsåtgärder, bör 

innehavare av ett produktgodkännande föra 

register över produkter som de släpper ut på 

marknaden.  
 

(63) Il est nécessaire de préciser qu’il 

convient que les dispositions du 

règlement (CE) no 1907/2006 

concernant l’Agence s’appliquent par 

analogie à propos des substances actives 

et des produits biocides. S’il y a lieu de 

prévoir des dispositions distinctes 

concernant les tâches et le 

fonctionnement de l’Agence dans le 

cadre du présent règlement, il convient 

que ces dispositions soient énoncées 

dans le présent règlement. 
 

(63) Det är nödvändigt att precisera att 

bestämmelserna om kemikaliemyndigheten i 

förordning (EG) nr 1907/2006 bör tillämpas 

i enlighet med bestämmelserna om 

verksamma ämnen och biocidprodukter. Om 

det finns anledning att fastställa särskilda 

bestämmelser för kemikaliemyndighetens 

arbetsuppgifter och funktionssätt enligt 

denna förordning, bör dessa anges i denna 

förordning. 
 

(64) Il convient que le coût des procédures 

liées au fonctionnement du présent 

règlement soit récupéré auprès de ceux 

qui mettent des produits biocides à 

disposition sur le marché, ainsi 

qu’auprès de ceux qui cherchent à le 

faire en plus de ceux qui soutiennent 

l’approbation de substances actives. 

Afin d’assurer le bon fonctionnement 

du marché intérieur, il y a lieu d’établir 

certains principes communs applicables 

aux redevances exigibles par l’Agence 

ainsi qu’aux autorités compétentes des 

États membres, y compris la nécessité 

de tenir compte, le cas échéant, des 

besoins particuliers des PME. 
 

(64) Kostnader för förfaranden i samband med att 

denna förordning tillämpas bör tas ut såväl 

från dem som tillhandahåller 

biocidprodukter på marknaden som från dem 

som önskar göra detta, samt från dem som 

stödjer godkännandet av verksamma ämnen. 

För att säkerställa att den inre marknaden 

fungerar effektivt är det lämpligt att 

fastställa gemensamma principer som gäller 

för avgifter som både kemikaliemyndigheten 

och medlemsstaternas behöriga myndigheter 

tar ut, men som i förekommande fall även tar 

hänsyn till små och medelstora företags 

särskilda behov. 
 

(65) Il est nécessaire de prévoir la possibilité 

de former recours contre certaines 

décisions de l’Agence. Il convient que 

la chambre de recours instituée au sein 

de l’Agence par le règlement (CE) 

no 1907/2006 traite également les 

recours formés contre les décisions 

prises par l’Agence en vertu du présent 

règlement. 
 

(65) Det är nödvändigt att införa en möjlighet att 

överklaga vissa av kemikaliemyndighetens 

beslut. Den överklagandenämnd som 

inrättades inom kemikaliemyndigheten 

genom förordning (EG) nr 1907/2006 bör 

även handlägga överklaganden riktade mot 

kemikaliemyndighetens beslut enligt denna 

förordning.  
 

(66) Il n’y a pas de certitude scientifique 

quant à la sécurité des nanomatériaux 

pour la santé humaine, pour la santé 

animale et pour l’environnement. Afin 

de pouvoir garantir un niveau élevé de 

protection des consommateurs, la libre 

circulation des marchandises et la 

sécurité juridique pour les fabricants, il 

(66) Det råder vetenskaplig osäkerhet kring 

nanomaterials säkerhet för människors och 

djurs hälsa och för miljön. För att kunna 

säkerställa en hög nivå av konsumentskydd, 

fri rörlighet av varor och rättssäkerhet för 

tillverkare, är det nödvändigt att utveckla en 

enhetlig definition av nanomaterial som om 

möjligt baseras på det arbete som bedrivs 



 

 

est nécessaire d’élaborer une définition 

uniforme des nanomatériaux, fondée si 

possible sur les travaux menés dans les 

enceintes internationales appropriées, et 

de préciser que l’approbation d’une 

substance active ne concerne pas la 

forme nanotechnologique, sauf lorsque 

cela est indiqué de manière explicite. Il 

convient que la Commission procède à 

une révision régulière des dispositions 

relatives aux nanomatériaux, à la 

lumière des progrès scientifiques 

accomplis. 
 

inom ramen för lämpliga internationella 

forum och att precisera att godkännandet av 

ett verksamt ämne inte berör dess 

nanotekniska form, såvida detta inte 

uttryckligen anges. Kommissionen bör 

regelbundet granska bestämmelserna om 

nanomaterial mot bakgrund av den 

vetenskapliga utvecklingen. 
 

(67) Pour faciliter la transition, il y a lieu de 

prévoir une application différée du 

présent règlement ainsi que des mesures 

spécifiques concernant l’évaluation des 

demandes d’approbation des substances 

actives et d’autorisation des produits 

biocides soumises avant l’application 

du présent règlement. 
 

(67) För att underlätta övergången är det lämpligt 

att senarelägga tillämpningen av denna 

förordning och att införa särskilda åtgärder 

för bedömning av ansökningar om 

godkännande av verksamma ämnen och 

biocidprodukter som lämnats in innan denna 

förordning träder i kraft. 
 

(68) L’Agence devrait se charger des tâches 

de coordination et de facilitation pour 

les nouvelles demandes d’approbation 

de substances actives à compter de la 

date d’applicabilité du présent 

règlement. Toutefois, en raison du 

nombre élevé de dossiers historiques, il 

convient de laisser à l’Agence le temps 

de se préparer aux nouvelles tâches 

liées aux dossiers soumis au titre de la 

directive 98/8/CE. 
 

(68) Kemikaliemyndigheten bör ansvara för att 

samordna och underlätta arbetet med nya 

ansökningar om godkännande av verksamma 

ämnen från den dag denna förordning träder 

i kraft. På grund av det stora antal tidigare 

ansökningar bör kemikaliemyndigheten ges 

tid att förbereda sig för de nya 

arbetsuppgifter som rör ansökningar 

inlämnade i enlighet med direktiv 98/8/EG. 
 

(69) Afin de répondre aux attentes légitimes 

des entreprises liées à la mise sur le 

marché et à l’utilisation des produits 

biocides à faible risque couverts par la 

directive 98/8/CE, il y a lieu d’autoriser 

les entreprises à mettre de tels produits 

à disposition sur le marché s’ils 

satisfont aux règles en matière 

d’enregistrement des produits biocides à 

faible risque prévues par ladite 

directive. Il convient toutefois que le 

présent règlement s’applique après 

l’expiration du premier enregistrement. 
 

(69) För att uppfylla företagens berättigade 

förväntningar om utsläppande på marknaden 

och användning av biocidprodukter med låg 

risknivå enligt direktiv 98/8/EG, bör 

företagen tillåtas att tillhandahålla sådana 

produkter på marknaden om de uppfyller 

kraven om registrering av biocidprodukter 

med låg risknivå i enlighet med det 

direktivet. Denna förordning bör emellertid 

tillämpas efter utgången av den första 

registreringen. 
 

(70) Étant donné que certains produits 

n’étaient pas couverts par la législation 

communautaire relative aux produits 

biocides, il convient de prévoir une 

période de transition pour ces produits 

(70) På grund av att vissa produkter inte 

omfattades av gemenskapens lagstiftning om 

biocidprodukter, bör en övergångsperiod för 

dessa produkter och behandlade varor 

fastställas. 
 



 

 

et pour les articles traités. 
 

(71) Il convient que le présent règlement 

tienne compte, le cas échéant, d’autres 

programmes de travail concernant 

l’examen ou l’autorisation de 

substances et de produits, ou de 

conventions internationales pertinentes. 

Il devrait en particulier contribuer à la 

mise en œuvre de l’approche stratégique 

de la gestion internationale des produits 

chimiques adoptée le 6 février 2006 à 

Dubaï. 
 

(71) Denna förordning bör i förekommande fall 

ta hänsyn till andra arbetsprogram som rör 

granskning och godkännande av ämnen och 

produkter, eller ta hänsyn till lämpliga 

internationella konventioner. Förordningen 

bör i synnerhet bidra till att förverkliga 

strategin för internationell 

kemikaliehantering som antogs den 6 

februari 2006 i Dubai. 
 

(72) Afin de compléter ou modifier le 

présent règlement, il convient de 

déléguer à la Commission le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

en ce qui concerne certains éléments 

non essentiels du présent règlement. Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts. Il convient que, lorsqu’elle 

prépare et élabore des actes délégués, la 

Commission veille à ce que les 

documents pertinents soient transmis 

simultanément, en temps utile et de 

façon appropriée, au Parlement 

européen et au Conseil. 
 

(72) För att göra tillägg eller ändringar i denna 

förordning är det lämpligt att kommissionen 

delegeras befogenheten att anta akter i 

enlighet med artikel 290 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt gällande 

vissa icke-väsentliga delar i denna 

förordning. Det är särskilt viktigt att 

kommissionen genomför lämpliga samråd 

under sitt förberedande arbete, inklusive på 

expertnivå. När kommissionen förbereder 

och behandlar delegerade akter bör den se 

till att relevanta handlingar skickas 

samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till 

Europaparlamentet och rådet. 
 

(73) La Commission devrait adopter des 

actes délégués immédiatement 

applicables lorsque, dans des cas 

dûment justifiés liés aux restrictions 

concernant une substance active 

figurant à l’annexe I ou au retrait d’une 

substance active de ladite annexe, des 

raisons d’urgence impérieuse le 

requièrent. 
 

(73) Kommissionen bör anta delegerade akter 

gällande restriktioner av ett verksamt ämne i 

bilaga I eller strykning av ett verksamt ämne 

från den bilagan med omedelbar verkan vid 

vederbörligen motiverade och tvingande skäl 

till skyndsamhet. 
 

(74) Afin d’assurer des conditions uniformes 

d’exécution du présent règlement, il 

convient de conférer des compétences 

d’exécution à la Commission. Ces 

compétences devraient être exercées en 

conformité avec le règlement (UE) 

no 182/2011 du Parlement européen et 

du Conseil du 16 février 2011 

établissant les règles et principes 

généraux relatifs aux modalités de 

(74) För att säkerställa enhetliga villkor för 

genomförandet av denna förordning, bör 

kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter. Dessa 

genomförandebefogenheter bör verkställas i 

enlighet med Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 

februari 2011 om fastställande av allmänna 

regler och principer för medlemsstaternas 

kontroll av kommissionens utövande av sina 



 

 

contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution 

par la Commission (13). 
 

genomförandebefogenheter. 
 

(75) La Commission devrait adopter des 

actes d’exécution immédiatement 

applicables lorsque, dans des cas 

dûment justifiés liés à l’approbation 

d’une substance active ou à l’annulation 

d’une approbation, des raisons 

d’urgence impérieuse le requièrent. 
 

(75) Kommissionen bör anta genomförandeakter 

gällande godkännande av ett verksamt ämne 

eller upphävande av ett godkännande med 

omedelbar verkan vid vederbörligen 

motiverade och tvingande skäl till 

skyndsamhet. 
 

(76) Étant donné que l’objectif du présent 

règlement, à savoir l’amélioration du 

fonctionnement du marché intérieur des 

produits biocides, tout en assurant un 

niveau élevé de protection de la santé 

humaine et animale et de 

l’environnement, ne peut pas être 

réalisé de manière suffisante par les 

États membres et peut donc, en raison 

de ses dimensions et de ses effets, être 

mieux réalisé au niveau de l’Union, 

celle-ci peut prendre des mesures, 

conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l’article 5 du 

traité sur l’Union européenne. 

Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu’énoncé audit 

article, le présent règlement n’excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre 

cet objectif, 
 

(76) Eftersom målet för denna förordning, 

nämligen att förbättra den inre marknadens 

funktion för biocidprodukter och att 

samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå för 

människors och djurs hälsa och för miljön, 

inte kan uppnås i tillräcklig utsträckning av 

medlemsstaterna och detta mål därför, på 

grund av dess omfattning och verkningar, 

bättre kan uppnås på unionsnivå, kan 

unionen vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget 

om Europeiska unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen som föreskrivs 

enligt den artikeln, överskrider denna 

förordning inte det som krävs för att uppnå 

detta mål. 
 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT 

RÈGLEMENT: 

HÄRIGENOM FÖRESRKIVS FÖLJANDE. 

CHAPITRE I KAPITEL I 

CHAMP D’APPLICATION ET 

DÉFINITIONS 

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH 

DEFINITIONER 

Article premier Artikel 1 

Finalité et objet Syfte 

1.   Le présent règlement vise à améliorer le 

fonctionnement du marché intérieur par 

l’harmonisation des règles concernant la 

mise à disposition sur le marché et 

l’utilisation des produits biocides, tout en 

assurant un niveau élevé de protection de la 

santé humaine et animale et de 

l’environnement. Ses dispositions se 

fondent sur le principe de précaution dont le 

but est la préservation de la santé humaine, 

de la santé animale et de l’environnement. Il 

convient d’accorder une attention 

particulière à la protection des groupes 

1. Denna förordning syftar till att förbättra den 

inre marknadens funktionssätt genom att 

harmonisera reglerna kring tillhandahållande på 

marknaden och användning av biocidprodukter, 

samtidigt som en hög skyddsnivå för människors 

och djurs hälsa och för miljön säkerställs. 

Bestämmelserna i denna förordning baseras på 

försiktighetsprincipen vars mål är att skydda 

människors och djurs hälsa och miljön. Det är 

nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt 

sårbara befolkningsgrupper. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr13-L_2012167FR.01000101-E0013


 

 

vulnérables. 

2.   Le présent règlement établit les règles 

régissant: 

2. Denna förordning fastställer regler om 

a) l’établissement, au niveau de l’Union, 

d’une liste de substances actives pouvant 

être utilisées dans les produits biocides; 
 

a) upprättande på unionsnivå av en förteckning 

över verksamma ämnen som tillåts för 

användning i biocidprodukter, 

b) l’autorisation des produits biocides; 
 

b) godkännande av biocidprodukter, 

c) la reconnaissance mutuelle des 

autorisations à l’intérieur de l’Union; 
 

c) ömsesidigt erkännande av 

produktgodkännanden inom unionen, 

d) la mise à disposition sur le marché et 

l’utilisation des produits biocides dans un 

ou plusieurs États membres ou dans 

l’Union; 
 

d) tillhandahållande på marknaden och 

användning av biocidprodukter i en eller flera 

medlemsstater eller i unionen, 

e) la mise sur le marché des articles traités. 
 

e) utsläppande på marknaden av behandlade 

varor. 

Article 2 Artikel 2 

Champ d’application Tillämpningsområde 

1.   Le présent règlement s’applique aux 

produits biocides et aux articles traités. La 

liste des types de produits biocides couverts 

par le présent règlement ainsi que leur 

description figurent à l’annexe V. 

1. Denna förordning ska tillämpas på 

biocidprodukter och behandlade varor. En 

förteckning över biocidprodukter som omfattas 

av denna förordning samt beskrivningar av dessa 

finns i bilaga V. 

2.   Sauf disposition contraire expresse dans 

le présent règlement ou dans d’autres actes 

législatifs de l’Union, le présent règlement 

ne s’applique pas aux produits biocides ou 

aux articles traités qui relèvent du champ 

d’application des instruments suivants: 

2. Såvida inget annat uttryckligen anges i denna 

förordning eller i unionens övriga rättsakter ska 

denna förordning inte tillämpas på 

biocidprodukter och behandlade varor som 

omfattas av följande rättsakter: 

a) la directive 90/167/CEE du Conseil du 26 

mars 1990 établissant les conditions de 

préparation, de mise sur le marché et 

d’utilisation des aliments médicamenteux 

pour animaux dans la Communauté (14); 
 

a) Rådets direktiv 90/167/EEG av den 26 mars 

1990 om fastställande av villkor för 

framställning, utsläppande på marknaden och 

användning av foderläkemedel inom 

gemenskapen. 

b) la directive 90/385/CEE, la directive 

93/42/CEE et la directive 98/79/CE; 
 

b) Direktiv 90/385/EEG, direktiv 93/42/EEG och 

direktiv 98/79/EG. 

c) la directive 2001/82/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 6 novembre 

2001 instituant un code communautaire 

relatif aux médicaments vétérinaires (15), 

la directive 2001/83/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 6 novembre 

2001 instituant un code communautaire 

relatif aux médicaments à usage 

humain (16) et le règlement (CE) 

no 726/2004 du Parlement européen et du 

Conseil du 31 mars 2004 établissant des 

procédures communautaires pour 

l’autorisation et la surveillance en ce qui 

concerne les médicaments à usage humain 

et à usage vétérinaire, et instituant une 

c) Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/82/EG av den 6 november 2001 om 

upprättande av gemenskapsregler för 

veterinärmedicinska läkemedel, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/83/EG av den 6 november 2001 om 

upprättande av gemenskapsregler för 

humanläkemedel och Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 

mars 2004 om inrättande av 

gemenskapsförfaranden för godkännande av och 

tillsyn över humanläkemedel och 

veterinärmedicinska läkemedel samt om 

inrättande av en europeisk 

läkemedelsmyndighet. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr14-L_2012167FR.01000101-E0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr15-L_2012167FR.01000101-E0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr16-L_2012167FR.01000101-E0016


 

 

Agence européenne des 

médicaments (17); 
 

d) le règlement (CE) no 1831/2003; 
 

d) Förordning (EG) nr 1831/2003. 

e) le règlement (CE) no 852/2004 du 

Parlement européen et du Conseil du 29 

avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires (18) et le règlement (CE) 

no 853/2004 du Parlement européen et du 

Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles 

spécifiques d’hygiène applicables aux 

denrées alimentaires d’origine 

animale (19); 
 

e) Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om 

livsmedelshygien och Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 

april 2004 om fastställande av särskilda 

hygienregler för livsmedel av animaliskt 

ursprung. 

f) le règlement (CE) no 1333/2008; 
 

f) Förordning (EG) nr 1333/2008. 

g) le règlement (CE) no 1334/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

décembre 2008 relatif aux arômes et à 

certains ingrédients alimentaires 

possédant des propriétés aromatisantes 

qui sont destinés à être utilisés dans et sur 

les denrées alimentaires (20); 
 

g) Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om 

aromer och vissa livsmedelsingredienser med 

aromgivande egenskaper för användning i och på 

livsmedel. 

h) le règlement (CE) no 767/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 13 

juillet 2009 concernant la mise sur le 

marché et l’utilisation des aliments pour 

animaux (21); 
 

h) Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om 

utsläppande på marknaden och användning av 

foder. 

i) le règlement (CE) no 1107/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 21 

octobre 2009 concernant la mise sur le 

marché des produits 

phytopharmaceutiques (22); 
 

i) Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om 

utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. 

j) le règlement (CE) no 1223/2009. 
 

j) Förordning (EG) nr 1223/2009. 

k) la directive 2009/48/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 18 juin 2009 

relative à la sécurité des jouets (23). 
 

k) Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers 

säkerhet. 

Nonobstant le premier alinéa, lorsqu’un 

produit biocide relève du champ 

d’application de l’un des instruments 

mentionnés ci-dessus tout en étant destiné à 

des usages non couverts par ces instruments, 

le présent règlement s’applique également à 

ce produit biocide, dans la mesure où ces 

usages ne sont pas abordés par ces 

instruments. 

Utan hinder av första stycket ska denna 

förordning tillämpas på biocidprodukter som 

omfattas av någon av ovan nämnda rättsakter, 

men som används på annat sätt än det som 

förutses i de rättsakterna, i den mån som 

produkternas användningsområden inte omfattas 

av de rättsakterna. 

3.   Sauf disposition contraire expresse dans 

le présent règlement ou d’autres actes 

législatifs de l’Union, le présent règlement 

s’entend sans préjudice des instruments 

suivants: 

3. Såvida inget annat uttryckligen anges i denna 

förordning eller i unionens övriga rättsakter ska 

denna förordning tillämpas utan att den påverkar 

följande rättsakter:  

a)la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 

juin 1967 concernant le rapprochement des 

a) Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 

1967 om tillnärmning av lagar och andra 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr17-L_2012167FR.01000101-E0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr18-L_2012167FR.01000101-E0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr19-L_2012167FR.01000101-E0019
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr20-L_2012167FR.01000101-E0020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr21-L_2012167FR.01000101-E0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr22-L_2012167FR.01000101-E0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr23-L_2012167FR.01000101-E0023


 

 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives relatives à la classification, 

l’emballage et l’étiquetage des substances 

dangereuses (24); 

författningar om klassificering, förpackning och 

märkning av farliga ämnen. 

b) la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 

juin 1989 concernant la mise en œuvre de 

mesures visant à promouvoir 

l’amélioration de la sécurité et de la santé 

des travailleurs au travail (25); 
 

b) Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 

1989 om åtgärder för att främja förbättringar av 

arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. 

c) la directive 98/24/CE du Conseil du 7 

avril 1998 concernant la protection de la 

santé et de la sécurité des travailleurs 

contre les risques liés à des agents 

chimiques sur le lieu de travail (26); 
 

c) Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 

om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet 

mot risker som har samband med kemiska 

agenser i arbetet. 

d) la directive 98/83/CE du Conseil du 3 

novembre 1998 relative à la qualité des 

eaux destinées à la consommation 

humaine (27); 
 

d) Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 

1998 om kvaliteten på dricksvatten. 

e) la directive 1999/45/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 31 mai 1999 

concernant le rapprochement des 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres 

relatives à la classification, à l’emballage 

et à l’étiquetage des préparations 

dangereuses (28); 
 

e) Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning 

av medlemsstaternas lagar och andra 

författningar om klassificering, förpackning och 

märkning av farliga preparat. 

f) la directive 2000/54/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 18 septembre 

2000 concernant la protection des 

travailleurs contre les risques liés à 

l’exposition à des agents biologiques au 

travail (29); 
 

f) Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/54/EG av den 18 september 2000 om 

skydd för arbetstagare mot risker vid exponering 

för biologiska agens i arbetet. 

g) la directive 2000/60/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 octobre 

2000 établissant un cadre pour une 

politique communautaire dans le domaine 

de l’eau (30); 
 

g) Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 

upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område. 

h) la directive 2004/37/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 29 avril 2004 

concernant la protection des travailleurs 

contre les risques liés à l’exposition à des 

agents cancérigènes ou mutagènes au 

travail (31); 
 

h) Europaparlamentets och rådets direktiv 

2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för 

arbetstagare mot risker vid exponering för 

carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet. 

i) le règlement (CE) no 850/2004 du 

Parlement européen et du Conseil du 29 

avril 2004 concernant les polluants 

organiques persistants (32); 
 

i) Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om 

långlivade organiska föroreningar. 

j) le règlement (CE) no 1907/2006; 
 

j) Förordning (EG) nr 1907/2006. 

k) la directive 2006/114/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 12 décembre 

k) Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/114/EG av den 12 december 2006 om 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr25-L_2012167FR.01000101-E0025
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr27-L_2012167FR.01000101-E0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr28-L_2012167FR.01000101-E0028
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr31-L_2012167FR.01000101-E0031
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2006 en matière de publicité trompeuse et 

de publicité comparative (33); 
 

vilseledande och jämförande reklam. 

l) le règlement (CE) no 689/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 17 

juin 2008 concernant les exportations et 

importations de produits chimiques 

dangereux (34); 
 

l) Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 689/2008 av den 17 juni 2008 om export 

och import av farliga kemikalier. 

m) le règlement (CE) no 1272/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

décembre 2008 relatif à la classification, 

à l’étiquetage et à l’emballage des 

substances et des mélanges (35); 
 

m) Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 

klassificering, märkning och förpackning av 

ämnen och blandningar. 

n) la directive 2009/128/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 octobre 

2009 instaurant un cadre d’action 

communautaire pour parvenir à une 

utilisation des pesticides compatible avec 

le développement durable (36); 
 

n) Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om 

upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder för att uppnå en hållbar användning av 

bekämpningsmedel. 

o) le règlement (CE) no 1005/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

septembre 2009 relatif à des substances 

qui appauvrissent la couche d’ozone (37); 
 

o) Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 

om ämnen som bryter ned ozonskiktet. 

p) la directive 2010/63/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 septembre 

2010 relative à la protection des animaux 

utilisés à des fins scientifiques (38); 
 

p) Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/63/EU av den 22 september 2010 om 

skydd av djur som används för vetenskapliga 

ändamål. 

q) la directive 2010/75/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 novembre 

2010 relative aux émissions 

industrielles (39). 
 

q) Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/75/EU av den 24 november 2010 om 

industriutsläpp. 

4.   L’article 69 ne s’applique pas au 

transport des produits biocides par voie 

ferroviaire, route, voie navigable intérieure, 

mer ou air. 

4.   Artikel 69 ska inte tillämpas på transport av 

biocidprodukter på järnväg, väg eller inre 

vattenvägar, till havs eller med flyg. 

5.   Le présent règlement ne s’applique pas: 5.   Denna förordning ska inte tillämpas på 

a) aux denrées alimentaires ou aux aliments 

pour animaux utilisés en tant que répulsifs 

ou appâts; 
 

a) livsmedel eller foder som används som 

avskräckande medel eller lockbete, 

b) aux produits biocides, lorsqu’ils sont 

utilisés en tant qu’auxiliaires 

technologiques. 
 

b) biocidprodukter när de används som 

processhjälpmedel. 

6.   Les produits biocides ayant obtenu 

l’approbation définitive au titre de la 

Convention internationale pour le contrôle 

et la gestion des eaux de ballast et sédiments 

des navires sont considérés comme étant 

autorisés en vertu du chapitre VIII du 

présent règlement. Les articles 47 et 68 

s’appliquent par analogie. 

6.   Biocidprodukter som fått ett slutligt 

godkännande i enlighet med den internationella 

konventionen om kontroll och hantering av 

fartygs barlastvatten och sediment ska bedömas 

som godkända i enlighet med kapitel VIII i 

denna förordning. Artiklarna 47 och 68 ska 

tillämpas i enlighet med denna bestämmelse. 

7.   Aucune disposition du présent 7.   Ingen av bestämmelserna i denna förordning 
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règlement n’empêche les États membres de 

restreindre ou d’interdire l’utilisation de 

produits biocides dans l’approvisionnement 

public en eau potable. 

hindrar medlemsstaterna från att begränsa eller 

förbjuda användningen av biocidprodukter i den 

allmänna dricksvattenförsörjningen. 

8.   Les États membres peuvent prévoir des 

exemptions au présent règlement dans des 

cas spécifiques pour certains produits 

biocides, tels quels ou contenus dans un 

article traité, lorsque cela s’avère nécessaire 

aux intérêts de la défense. 

8.   Medlemsstaterna kan i vissa fall fastställa 

undantag för särskilda biocidprodukter, antingen 

som de är eller som beståndsdelar i en behandlad 

vara, om detta bedöms som nödvändigt av 

försvarsintressen. 

9.   L’élimination des substances actives et 

des produits biocides est effectuée 

conformément à la législation de l’Union et 

à la législation nationale en vigueur dans le 

domaine des déchets. 

9. Bortskaffande av verksamma ämnen och 

biocidprodukter ska ske i enlighet med gällande 

unionslagstiftning och nationell lagstiftning om 

avfall. 

Article 3 Artikel 3 

Définitions Definitioner 

1.   Aux fins du présent règlement, on 

entend par: 

1. I denna förordning gäller följande definitioner: 

a) «produit biocide»: a) biocidprodukt: 

— toute substance ou tout mélange, sous la 

forme dans laquelle il est livré à 

l’utilisateur, constitué d’une ou plusieurs 

substances actives, en contenant ou en 

générant, qui est destiné à détruire, 

repousser ou rendre inoffensifs les 

organismes nuisibles, à en prévenir 

l’action ou à les combattre de toute autre 

manière par une action autre qu’une 

simple action physique ou mécanique, 
 

– varje ämne eller blandning som, i den form i 

vilken det eller den levereras till användaren, 

består av, innehåller eller genererar ett eller flera 

verksamma ämnen avsedda att förstöra, stöta 

bort, oskadliggöra, förhindra verkningarna av 

eller på annat sätt än genom fysisk eller 

mekanisk åtgärd bekämpa skadliga organismer. 

— toute substance ou tout mélange généré 

par des substances ou des mélanges qui 

ne relèvent pas eux-mêmes du premier 

tiret, destiné à être utilisé pour détruire, 

repousser ou rendre inoffensifs les 

organismes nuisibles, pour en prévenir 

l’action ou pour les combattre de toute 

autre manière par une action autre qu’une 

simple action physique ou mécanique. 
 

– varje ämne eller blandning som genereras från 

ämnen eller blandningar som inte omfattas av 

första strecksatsen och som är avsedda att 

förstöra, stöta bort, oskadliggöra, förhindra 

verkningarna av eller på annat sätt än genom 

fysisk eller mekanisk åtgärd bekämpa skadliga 

organismer. 

Un article traité ayant une fonction 

principalement biocide est considéré comme 

un produit biocide, 

En behandlad vara som har en huvudsaklig 

biocidfunktion ska klassificeras som 

biocidprodukt. 

b) «microorganisme»: toute entité 

microbiologique, cellulaire ou non 

cellulaire, capable de se répliquer ou de 

transférer du matériel génétique, y 

compris les champignons inférieurs, les 

virus, les bactéries, les levures, les 

moisissures, les algues, les protozoaires et 

les helminthes parasites microscopiques; 
 

b) mikroorganism: varje mikrobiologisk enhet, 

cellulär eller icke-cellulär, med möjligheten att 

föröka sig eller överföra genetiskt material, 

däribland lägre svampar, virus, bakterier, 

jästsvampar, mögelsvampar, alger, protozoer och 

mikroskopiska parasitiska svampar. 



 

 

c) «substance active»: une substance ou un 

microorganisme qui exerce une action sur 

ou contre les organismes nuisibles; 
 

c) verksamt ämne: ett ämne eller en 

mikroorganism som inverkar på eller motverkar 

skadliga organismer. 

d) «substance active existante»: une 

substance qui, à la date du 14 mai 2000, 

se trouvait sur le marché en tant que 

substance active d’un produit biocide à 

d’autres fins que les activités de recherche 

et développement scientifiques ou de 

recherche et développement axées sur les 

produits et les processus; 
 

d) befintligt verksamt ämne: ett ämne som fanns 

på marknaden den 14 maj 2000 i form av ett 

verksamt ämne i en biocidprodukt avsedd att 

användas för andra ändamål än vetenskaplig eller 

produkt- och processinriktad forskning och 

utveckling. 

e) «nouvelle substance active»: une 

substance qui, à la date du 14 mai 2000, 

ne se trouvait pas sur le marché en tant 

que substance active d’un produit biocide 

à d’autres fins que les activités de 

recherche et développement scientifiques 

ou de recherche et développement axées 

sur les produits et les processus; 
 

e) nytt verksamt ämne: ett ämne som ännu inte 

fanns på marknaden den 14 maj 2000 i form av 

ett verksamt ämne i en biocidprodukt avsedd att 

användas för andra ändamål än vetenskaplig eller 

produkt- och processinriktad forskning och 

utveckling. 

f)«substance préoccupante»: toute 

substance, autre que la substance active, 

intrinsèquement capable de provoquer, 

immédiatement ou dans un avenir plus 

lointain, un effet néfaste pour l’homme, en 

particulier les groupes vulnérables, les 

animaux ou l’environnement, et qui est 

contenue ou produite dans un produit 

biocide à une concentration suffisante pour 

présenter un risque de provoquer un tel 

effet. 

f) vanskligt ämne: varje ämne annat än ett 

verksamt ämne som på kortare eller längre sikt 

kan medföra skadliga effekter för människor, i 

synnerhet för sårbara befolkningsgrupper, för 

djur eller för miljön, och som ingår i eller 

genereras av en biocidprodukt i tillräckligt hög 

koncentration för att medföra sådana risker. 

Une telle substance, sauf s’il existe d’autres 

motifs de préoccupation, serait 

normalement: 

Förutsatt att det inte finns andra 

riskbedömningar avses med detta ämne 

— une substance classée comme substance 

dangereuse ou répondant aux critères 

requis pour être classée comme 

dangereuse en vertu de la directive 

67/548/CEE et qui est contenue dans le 

produit biocide à une concentration telle 

que celui-ci doit être considéré comme 

dangereux au sens des articles 5, 6 et 7 de 

la directive 1999/45/CE, ou 
 

– ett ämne som klassificerats som farligt eller 

som uppfyller kriterierna för att klassificeras 

som farligt enligt direktiv 67/548/EEG och som 

ingår i en biocidprodukt i en sådan koncentration 

som gör att ämnet måste anses vara farligt enligt 

artiklarna 5, 6 och 7 i direktiv 1999/45/EG, eller 

— une substance classée comme substance 

dangereuse ou répondant aux critères 

requis pour être classée comme 

dangereuse en vertu du règlement (CE) 

no 1272/2008 et qui est contenue dans le 

produit biocide à une concentration telle 

que celui-ci doit être considéré comme 

dangereux au sens dudit règlement, 
 

– ett ämne som klassificerats som farligt eller 

som uppfyller kriterierna för att klassificeras 

som farligt enligt förordning (EG) nr 1272/2008 

och som ingår i en biocidprodukt i en sådan 

koncentration som gör att ämnet måste anses 

som farligt enligt den förordningen, eller 



 

 

— une substance répondant aux critères de 

désignation en tant que polluant 

organique persistant (POP) au titre du 

règlement (CE) no 850/2004 ou aux 

critères de désignation en tant que 

substance persistante, bioaccumulable et 

toxique (PBT) ou en tant que substance 

très persistante et très bioaccumulable 

(vPvB), conformément à l’annexe XIII du 

règlement (CE) no 1907/2006; 
 

– ett ämne som uppfyller kriterierna för att 

klassificeras som en långlivad organisk 

förorening (POP) i enlighet med förordning (EG) 

nr 850/2004 eller som uppfyller kriterierna för 

att klassificeras som ett långlivat, 

bioackumulerande och toxiskt ämne (PBT-

ämne), eller som ett mycket långlivat och 

mycket bioackumulerande ämne (vPvB-ämne) 

enligt bilaga XIII till förordning (EG) nr 

1907/2006. 

g) «organisme nuisible»: un organisme, y 

compris les agents pathogènes, dont la 

présence n’est pas souhaitée ou qui 

produit un effet nocif pour l’homme, ses 

activités ou les produits qu’il utilise ou 

produit, pour les animaux ou 

l’environnement; 
 

g) skadlig organism: en organism, däribland 

patogener, vars närvaro är oönskad eller skadlig 

för människor, mänskliga aktiviteter eller 

produkter som människan använder eller 

producerar, eller för djur eller för miljön. 

h) «résidu»: une substance présente dans ou 

sur des produits d’origine végétale ou 

animale, dans les ressources en eau, dans 

l’eau potable, dans les denrées 

alimentaires, dans les aliments pour 

animaux ou ailleurs dans 

l’environnement, qui résulte de 

l’utilisation d’un produit biocide, y 

compris les métabolites et les produits de 

dégradation ou de réaction d’une telle 

substance; 
 

h) restämne: ett ämne som härstammar från 

produkter av vegetabiliskt eller animaliskt 

ursprung, i vattenresurser, i dricksvatten, i 

livsmedel, i foder eller i miljön i övrigt, och vars 

närvaro är ett resultat av användning av en 

biocidprodukt, däribland ett sådant ämnes 

metaboliter och nedbrytnings- eller 

reaktionsprodukter. 

i) «mise à disposition sur le marché»: toute 

fourniture d’un produit biocide ou d’un 

article traité destiné à être distribué ou 

utilisé dans le cadre d’une activité 

commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 
 

i) tillhandahållande på marknaden: varje utbud 

av en biocidprodukt eller en behandlad vara 

avsedd att distribueras eller användas inom 

ramen för kommersiell verksamhet, antingen 

mot betalning eller kostnadsfritt. 

j) «mise sur le marché»: la première mise à 

disposition sur le marché d’un produit 

biocide ou d’un article traité; 
 

j) utsläppande på marknaden: första 

tillhandahållandet på marknaden av en 

biocidprodukt eller en behandlad vara. 

k) «utilisation»: l’ensemble des opérations 

effectuées avec un produit biocide, y 

compris le stockage, la manutention, le 

mélange et l’application, à l’exception des 

opérations réalisées en vue d’exporter le 

produit biocide ou l’article traité hors de 

l’Union; 
 

k) användning: all verksamhet som utförs med 

en biocidprodukt, däribland lagring, hantering, 

blandning och tillämpning, utom sådan 

verksamhet som utförs i syfte att exportera 

biocidprodukten eller den behandlade varan från 

unionen. 

l) «article traité»: toute substance, tout 

mélange ou tout article qui a été traité avec 

un ou plusieurs produits biocides ou dans 

lequel un ou plusieurs produits biocides 

ont été délibérément incorporés; 
 

l) behandlad vara: varje ämne, blandning eller 

vara som har behandlats med eller som 

avsiktligen innehåller en eller flera 

biocidprodukter. 

m) «autorisation nationale»: un acte 

administratif par lequel l’autorité 

m) nationellt godkännande: ett administrativt 

beslut som fattas av den behöriga myndigheten i 



 

 

compétente d’un État membre autorise la 

mise à disposition sur le marché et 

l’utilisation d’un produit biocide ou 

d’une famille de produits biocides sur 

son territoire ou sur une partie de celui-

ci; 
 

en medlemsstat och som syftar till att godkänna 

tillhandahållande på marknaden och användning 

av en biocidprodukt eller en biocidproduktfamilj 

inom hela eller delar av statens territorium. 

n) «autorisation de l’Union»: un acte 

administratif par lequel la Commission 

autorise la mise à disposition sur le 

marché et l’utilisation d’un produit 

biocide ou d’une famille de produits 

biocides sur le territoire de l’Union ou sur 

une partie de celui-ci; 
 

n) unionsgodkännande: ett administrativt beslut 

som fattas av kommissionen och som syftar till 

att godkänna tillhandahållande på marknaden 

och användning av en biocidprodukt eller en 

biocidproduktfamilj inom hela eller delar av 

unionens territorium. 

o) «autorisation»: l’autorisation nationale, 

l’autorisation de l’Union ou l’autorisation 

au sens de l’article 26; 
 

o) godkännande: nationellt godkännande, 

unionsgodkännande eller godkännande enligt 

artikel 26. 

p) «titulaire de l’autorisation»: la personne 

établie sur le territoire de l’Union qui est 

chargée de la mise sur le marché du 

produit biocide dans un État membre 

donné ou dans l’Union et qui est spécifiée 

dans l’autorisation; 
 

p) innehavare av ett godkännande: den inom 

unionen etablerade person som ansvarar för 

utsläppandet av en biocidprodukt på marknaden i 

en viss medlemsstat eller i unionen och som 

anges i godkännandet. 

q) «type de produit»: un des types de 

produits indiqués à l’annexe V; 
 

q) produkttyp: en av produkttyperna som anges i 

bilaga V. 

r) «produit biocide unique»: un produit 

biocide pour lequel on ne tolère aucune 

variation intentionnelle du pourcentage de 

substances actives ou non actives qu’il 

contient; 
 

r) enstaka biocidprodukt: en biocidprodukt som 

inte får innehålla avsiktliga variationer i dess 

procentuella andel av verksamma eller icke 

verksamma ämnen. 

s) «famille de produits biocides»: un groupe 

de produits biocides ayant des utilisations 

similaires, dont les substances actives 

répondent aux mêmes spécifications et 

dont la composition varie de manière 

spécifiée, sans que ces variations n’aient 

d’incidence négative sur le niveau de 

risque associé à ces produits ou ne 

réduisent significativement leur efficacité; 
 

s) biocidproduktfamilj: en grupp biocidprodukter 

som har liknande användningsområden, vars 

verksamma ämnen har samma specifikationer 

och vars sammansättning varierar på ett specifikt 

sätt utan att dessa variationer har en negativ 

inverkan på produkternas risknivå eller avsevärt 

minskar deras effektivitet. 

t) «lettre d’accès»: un document original, 

signé par le propriétaire des données ou 

son représentant, stipulant que ces données 

peuvent être utilisées au profit d’un tiers 

par les autorités compétentes, par 

l’Agence ou par la Commission aux fins 

du présent règlement; 
 

t) tillstånd om tillgång: en originalhandling 

undertecknad av ägaren till information eller av 

dennes ombud, och som anger att informationen 

får användas av behöriga myndigheter, av 

kemikaliemyndigheten eller av kommissionen 

till förmån för tredje part i enlighet med denna 

förordning. 

u) «denrées alimentaires» et «aliments pour 

animaux»: les denrées alimentaires telles 

qu’elles sont définies à l’article 2 du 

règlement (CE) no 178/2002 et les 

aliments pour animaux tels qu’ils sont 

u) livsmedel och foder: livsmedel enligt 

definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 

178/2002 och foder enligt definitionen i artikel 

3.4 i den förordningen. 



 

 

définis à l’article 3, paragraphe 4, dudit 

règlement; 
 

v) «auxiliaire technologique»: toute 

substance relevant de la définition 

figurant à l’article 3, paragraphe 2, point 

b), du règlement (CE) no 1333/2008 ou à 

l’article 2, paragraphe 2, point h), du 

règlement (CE) no 1831/2003; 
 

v) processhjälpmedel: varje ämne som omfattas 

av definitionen i artikel 3.2 b i förordning (EG) 

nr 1333/2008 eller i artikel 2.2 h i förordning 

(EG) nr 1831/2003. 

w) «équivalence technique»: la similitude, 

en ce qui concerne la composition 

chimique et le profil de risques, entre une 

substance, provenant soit d’une source 

différente de la source de référence, soit 

de la source de référence mais à la suite 

d’un changement de processus de 

fabrication et/ou de lieu de fabrication, et 

la substance de la source de référence qui 

a fait l’objet de l’évaluation des risques 

initiale, telle que prévue à l’article 54; 
 

w) teknisk ekvivalens: likhet i kemisk 

sammansättning och riskprofil mellan ett ämne 

med annat ursprung än referenskällan, eller ett 

ämne med ursprung i referenskällan men med ett 

annorlunda tillverkningssätt eller en annan 

tillverkningsplats, och ämnet med ursprung i 

referenskällan för vilken den ursprungliga 

riskbedömningen genomförts i enlighet med 

artikel 54. 

x) «Agence»: l’Agence européenne des 

produits chimiques instituée par le 

règlement (CE) no 1907/2006; 
 

x) kemikaliemyndigheten: Europeiska 

kemikaliemyndigheten som inrättats genom 

förordning (EG) nr 1907/2006. 

y) «publicité»: un moyen de promouvoir la 

vente ou l’utilisation de produits biocides 

à l’aide de supports imprimés, 

électroniques ou autres; 
 

y) reklam: ett medel för att främja försäljning 

eller användning av biocidprodukter med hjälp 

av tryckta, elektroniska eller andra medier. 

z) «nanomatériau»: une substance active ou 

une substance non active, naturelle ou 

manufacturée, contenant des particules 

libres, sous forme d’agrégat ou sous forme 

d’agglomérat, dont au moins 50 % des 

particules, dans la répartition numérique par 

taille, présentent une ou plusieurs 

dimensions externes se situant entre 1 nm et 

100 nm. 

z) nanomaterial: ett verksamt eller icke verksamt 

ämne, naturligt eller tillverkat, som innehåller 

fria partiklar i aggregatform eller i 

agglomeratform, i vilket minst 50 procent av 

partiklarna i storleksfördelningen har en eller 

flera yttre dimensioner på 1–100 nm. 

Les fullerènes, les flocons de graphène et 

les nanotubes de carbone à paroi simple 

présentant une ou plusieurs dimensions 

externes inférieures à 1 nm sont à considérer 

comme des nanomatériaux. 

Fullerener, grafenflagor och kolnanorör med 

enkel vägg som har en eller flera yttre 

dimensioner under 1 nm ska betraktas som 

nanomaterial. 

Aux fins de la définition de nanomatériau, 

les termes «particule», «agglomérat» et 

«agrégat» sont définis comme suit: 

Vid tillämpningen av definitionen av 

nanomaterial gäller följande definitioner för 

partikel, agglomerat och aggregat: 

— on entend par «particule» un minuscule 

fragment de matière possédant des 

contours physiques bien définis, 
 

– partikel: ett mycket litet ämnesfragment med 

väl definierade fysiska gränser. 

— on entend par «agglomérat» un amas 

friable de particules ou d’agrégats dont la 

surface externe globale correspond à la 

somme des surfaces de ses constituants 

– agglomerat: en samling svagt sammanhållna 

partiklar eller aggregat vars totala ytarea 

motsvarar summan av alla beståndsdelarnas 

ytareor. 



 

 

individuels; 
 

— on entend par «agrégat» une particule 

constituée de particules soudées ou 

fusionnées, 
 

– aggregat: en partikel som består av starkt 

sammanhållna eller förenade partiklar. 

aa) «modification administrative»: une 

modification d’une autorisation existante 

revêtant un caractère purement 

administratif et n’entraînant aucune 

modification des propriétés ou de 

l’efficacité du produit biocide ou de la 

famille de produits biocides; 
 

aa) administrativ ändring: en ändring av ett 

befintligt godkännande som är av rent 

administrativ karaktär och som inte medför 

någon ändring av egenskaperna eller 

effektiviteten hos biocidprodukten eller 

biocidproduktfamiljen. 

ab) «modification mineure»: une 

modification d’une autorisation existante 

ne revêtant pas un caractère purement 

administratif et ne nécessitant qu’une 

réévaluation limitée des propriétés ou de 

l’efficacité du produit biocide ou de la 

famille de produits biocides; 
 

ab) mindre ändring: en ändring av ett befintligt 

godkännande som inte är av rent administrativ 

karaktär och som endast förutsätter en begränsad 

omprövning av egenskaperna eller effektiviteten 

hos en biocidprodukt eller en 

biocidproduktfamilj. 

ac) «modification majeure»: une 

modification d’une autorisation existante 

qui n’est ni une modification 

administrative ni une modification 

mineure; 
 

ac) större ändring: en ändring av ett befintligt 

godkännande som varken är en administrativ 

ändring eller en mindre ändring. 

ad) «groupes vulnérables»: les personnes 

nécessitant une attention particulière 

dans le contexte de l’évaluation des 

effets aigus et chroniques des produits 

biocides sur la santé. Font partie de ces 

groupes les femmes enceintes et les 

femmes allaitantes, les enfants à naître, 

les nourrissons et les enfants, les 

personnes âgées et, lorsqu’ils sont 

fortement exposés aux produits biocides 

sur le long terme, les travailleurs et les 

habitants; 
 

ad) sårbara befolkningsgrupper: personer som 

man måste ta särskild hänsyn till vid 

bedömningen av biocidprodukters akuta och 

kroniska hälsoeffekter. Till denna grupp hör 

bland annat gravida och ammande kvinnor, 

ofödda, spädbarn och barn, äldre personer samt, 

vid hög och långvarig exponering för 

biocidprodukter, arbetstagare och boende. 

ae) «petites et moyennes entreprises» ou 

«PME»: les petites et moyennes 

entreprises telles que définies dans la 

recommandation 2003/361/CE de la 

Commission du 6 mai 2003 concernant 

la définition des micro, petites et 

moyennes entreprises (40). 
 

ae) små och medelstora företag: små och 

medelstora företag enligt definitionen i 

kommissionens rekommendation 2003/361/EG 

av den 6 maj 2003 om definitionen av 

mikroföretag samt små och medelstora företag. 

2.   Aux fins du présent règlement, les 

définitions figurant à l’article 3 du 

règlement (CE) no 1907/2006 s’appliquent 

aux termes suivants: 

2. I denna förordning ska definitionerna i artikel 

3 i förordning (EG) nr 1907/2006 gälla för 

följande termer: 

a)«substance»;   
 

a) ämne, 

b)«mélange»;  
 

b) blandning, 

c)«article»;  
 

c) vara, 

d) «activités de recherche et de d) produkt- och processorienterad forskning och 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1459370602194&from=EN#ntr40-L_2012167FR.01000101-E0040


 

 

développement axées sur les produits et 

les processus»; 
 

utveckling, 

e) «recherche et développement 

scientifiques». 
 

e) vetenskaplig forskning och utveckling. 

3.   La Commission peut, à la demande d’un 

État membre, décider, par voie d’actes 

d’exécution, si une substance est un 

nanomatériau, compte tenu, en particulier, 

de la recommandation 2011/696/UE de la 

Commission du 18 octobre 2011 relative à 

la définition des nanomatériaux (41), et si 

un produit ou groupe de produits donné 

constitue un produit biocide ou un article 

traité, ou n’est ni l’un ni l’autre. Ces actes 

d’exécution sont adoptés en conformité avec 

la procédure d’examen visée à l’article 82, 

paragraphe 3. 

3. Kommissionen kan, på begäran av en 

medlemsstat, med hjälp av genomförandeakter 

besluta huruvida ett ämne är ett nanomaterial, 

med särskild hänsyn till kommissionens 

rekommendation 2011/696/EU av den 18 

oktober 2011 om definitionen av nanomaterial, 

samt huruvida en särskild produkt eller 

produktgrupp utgör en biocidprodukt, en 

behandlad vara eller ingetdera. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 82.3. 

4.   La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués en conformité avec 

l’article 83 afin d’adapter la définition de 

nanomatériau visée au paragraphe 1, point 

z), du présent article, au vu du progrès 

scientifique et technique et compte tenu de 

la recommandation 2011/696/UE. 

4. Kommissionen har, i enlighet med artikel 83, 

befogenhet att anta delegerade akter för att 

anpassa definitionen av nanomaterial som 

fastställts i punkt 1 z i denna artikel, mot 

bakgrund av den vetenskapliga och tekniska 

utvecklingen och med hänsyn till 

rekommendation 2011/696/EU. 
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EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 

528/2012 

av den 22 maj 2012 

om tillhandahållande på marknaden och 

användning av biocidprodukter 

EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 

528/2012 

av den 22 maj 2012 

om tillhandahållande på marknaden och 

användning av biocidprodukter 

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES) 

EUROPAPARLAMENTET OCH 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR 

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, 

med beaktande av Europeiska 

kommissionens förslag, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska 

och sociala kommitténs yttrande, 

i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet, 

och av följande skäl: 

EUROPAPARLAMENTET OCH 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR 

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, 

med beaktande av Europeiska 

kommissionens förslag, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska 

och sociala kommitténs yttrande (1), 

i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet (2), och 

av följande skäl: 

(1) Biocidprodukter är nödvändiga för att 

bekämpa organismer som är skadliga för 

människors eller djurs hälsa och 

organismer som skadar naturliga eller 

tillverkade material. Biocidprodukter kan 

dock på grund av sina inneboende 

egenskaper och sin användning medföra 

ett antal risker för människor, djur och 

miljö. 
 

(1) Biocidprodukter är nödvändiga för att 

bekämpa både organismer som är 

skadliga för människors eller djurs hälsa 

och organismer som orsakar skada på 

naturmaterial eller tillverkade material. 

Biocidprodukters inneboende egenskaper 

och deras användningsmönster kan 

emellertid medföra risker för människor, 

djur och miljö. 
 

(2) Biocidprodukter bör endast 

tillhandahållas på marknaden eller 

användas om de har godkänts i enlighet 

(2) Biocidprodukter bör inte tillhandahållas 

på marknaden eller användas utan att ha 

godkänts i enlighet med denna 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1460983510743&from=SV#ntr1-L_2012167SV.01000101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1460983510743&from=SV#ntr2-L_2012167SV.01000101-E0002


 

 

med denna förordning. Behandlade varor 

bör inte släppas ut på marknaden, såvida 

inte alla verksamma ämnen i de 

biocidprodukter som varorna har 

behandlats med eller innehåller har 

godkänts i enlighet med denna 

förordning. 
 

förordning. Behandlade varor bör inte 

släppas ut på marknaden såvida inte 

samtliga verksamma ämnen i de 

biocidprodukter som varorna behandlats 

med eller innehåller har godkänts i 

enlighet med denna förordning. 
 

(3) Målet med denna förordning är att 

förbättra den fria rörligheten för 

biocidprodukter i unionen samtidigt som 

en hög skyddsnivå för människor, djur 

och miljö säkerställs. Särskild 

uppmärksamhet bör tillägnas sårbara 

befolkningsgrupper, exempelvis barn och 

gravida kvinnor. Denna förordning bör 

grundas på försiktighetsprincipen för att 

säkerställa att tillverkning och 

tillhandahållande på marknaden av 

verksamma ämnen och biocidprodukter 

inte medför skadliga effekter på 

människors eller djurs hälsa eller har en 

oacceptabel inverkan på miljön. För att i 

så stor utsträckning som möjligt 

eliminera hinder för handeln av 

biocidprodukter bör man införa regler för 

godkännande av verksamma ämnen och 

tillhandahållande på marknaden och 

användning av biocidprodukter, samt 

regler som rör ömsesidigt erkännande av 

godkännanden och parallellhandeln. 
 

(3) Syftet med denna förordning är att 

förbättra den fria rörligheten för 

biocidprodukter inom unionen samtidigt 

som en hög skyddsnivå för både 

människors och djurs hälsa och miljön 

säkerställs. Särskild uppmärksamhet bör 

ägnas åt att skydda känsliga 

befolkningsgrupper såsom gravida 

kvinnor och barn. Denna förordning bör 

bygga på försiktighetsprincipen för att 

säkerställa att tillverkning och 

tillhandahållande på marknaden av 

verksamma ämnen och biocidprodukter 

inte medför skadliga effekter på 

människors eller djurs hälsa eller 

oacceptabla effekter på miljön. För att i 

så stor utsträckning som möjligt 

undanröja eventuella hinder för handeln 

med biocidprodukter bör man fastställa 

regler för godkännande av verksamma 

ämnen och tillhandahållande på 

marknaden och användning av 

biocidprodukter, inbegripet regler om 

ömsesidigt erkännande av godkännanden 

och om parallellhandel. 
 

(4) För att säkerställa en hög skyddsnivå för 

människors och djurs hälsa och för 

miljön bör denna förordning tillämpas 

utan att den påverkar tillämpningen av 

unionslagstiftningen om säkerhet på 

arbetsplatsen och miljö- och 

konsumentskydd. 
 

(4) För att säkerställa en hög skyddsnivå för 

människors och djurs hälsa samt för 

miljön bör denna förordning gälla utan att 

det påverkar tillämpningen av 

unionslagstiftningen om säkerhet på 

arbetsplatsen och miljö- och 

konsumentskydd. 
 

(5) Regler som rör tillhandahållande av 

biocidprodukter på marknaden inom 

gemenskapen har fastställts genom 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

98/8/EG. Det är nödvändigt att anpassa 

dessa regler mot bakgrund av nya 

erfarenheter, i synnerhet med anledning 

av den rapport som rör de sju första åren 

efter detta direktivs införande som 

kommissionen lagt fram till 

Europaparlamentet och rådet och som 

(5) Regler om tillhandahållande av 

biocidprodukter på marknaden inom 

gemenskapen fastställdes genom 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

98/8/EG (3). Det är nödvändigt att 

anpassa dessa regler utifrån de 

erfarenheter som gjorts, särskilt den 

rapport om genomförandet av direktivet 

under de första sju åren som lagts fram av 

kommissionen för Europaparlamentet och 

rådet där man analyserar problem med 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1460983510743&from=SV#ntr3-L_2012167SV.01000101-E0003


 

 

analyserar problem och svagheter med 

direktivet. 
 

och svagheter i direktivet. 
 

(6) Med hänsyn till de betydande ändringar 

som bör göras av befintliga regler är en 

förordning det mest lämpliga rättsliga 

dokumentet att ersätta direktiv 98/8/EG 

för att fastställa tydliga, detaljerade och 

direkt tillämpliga regler. Därutöver 

säkerställer förordningen att dess rättsliga 

föreskrifter införs samtidigt och på ett 

harmoniserat sätt i hela unionen. 
 

(6) Med hänsyn till de betydande ändringar 

som bör göras av de nuvarande reglerna, 

är en förordning det lämpliga rättsliga 

instrumentet för att ersätta direktiv 

98/8/EG för att fastställa tydliga, 

detaljerade och direkt tillämpliga regler. 

En förordning säkerställer också att 

rättsliga krav införs samtidigt och på ett 

harmoniserat sätt i hela unionen. 
 

(7) Det bör göras en åtskillnad mellan 

verksamma ämnen som fanns på 

marknaden i biocidprodukter vid dagen 

för införlivandet av direktiv 98/8/EG, och 

nya verksamma ämnen som ännu inte 

fanns på marknaden i biocidprodukter 

den dagen. Under pågående omprövning 

av existerande verksamma ämnen bör 

medlemsstaterna fortsätta att tillåta att 

biocidprodukter som innehåller dessa 

ämnen tillhandahålls på marknaden i 

enlighet med nationella bestämmelser 

tills dess att ett beslut fattas om att 

godkänna dessa verksamma ämnen. När 

detta beslut har fattats bör 

medlemsstaterna eller, i förekommande 

fall, kommissionen bevilja, upphäva eller 

ändra produktgodkännanden från fall till 

fall. Nya verksamma ämnen bör granskas 

innan biocidprodukter som innehåller 

dessa ämnen släpps ut på marknaden för 

att säkerställa att nya produkter på 

marknaden uppfyller kraven i denna 

förordning. För att främja uppkomsten av 

nya verksamma ämnen bör dock 

bedömningsförfarandet för ett nytt 

verksamt ämne inte hindra 

medlemsstaterna eller kommissionen från 

att under en begränsad tidsperiod tillåta 

biocidprodukter som innehåller detta 

verksamma ämne innan det har godkänts 

förutsatt att en fullständig ansökan har 

lämnats in och att det kan antas att det 

verksamma ämnet och biocidprodukten i 

fråga uppfyller kraven i denna 

förordning. 
 

(7) Man bör skilja mellan existerande 

verksamma ämnen som fanns på 

marknaden i biocidprodukter den dag för 

införlivande som fastställs i direktiv 

98/8/EG, å ena sidan, och nya 

verksamma ämnen som ännu inte fanns 

på marknaden i biocidprodukter den 

dagen, å andra sidan. Under den 

pågående översynen av existerande 

verksamma ämnen bör medlemsstaterna 

fortsätta att göra det möjligt att 

tillhandahålla biocidprodukter som 

innehåller sådana ämnen på marknaden 

enligt sina nationella regler till dess att ett 

beslut om godkännande av dessa 

verksamma ämnen har fattats. Efter ett 

sådant beslut bör medlemsstaterna eller i 

förekommande fall kommissionen 

bevilja, upphäva eller ändra 

produktgodkännanden beroende på vad 

som är lämpligt. Nya verksamma ämnen 

bör granskas innan biocidprodukter som 

innehåller dem släpps ut på marknaden 

för att säkerställa att nya produkter som 

tillhandahålls på marknaden uppfyller 

kraven i denna förordning. För att främja 

utvecklingen av nya verksamma ämnen 

bör emellertid utvärderingsförfarandet för 

ett nytt verksamt ämne inte hindra 

medlemsstaterna eller kommissionen från 

att för en begränsad tidsperiod godkänna 

biocidprodukter som innehåller ett 

verksamt ämne innan det godkänns, 

förutsatt att en fullständig dossier har 

lämnats in och det kan antas att det 

verksamma ämnet och biocidprodukten 

uppfyller de villkor som anges i denna 

förordning. 
 

(8) För att säkerställa likabehandling av (8) För att säkerställa likabehandling av de 



 

 

personer som släpper ut verksamma 

ämnen på marknaden bör dessa personer 

åläggas att inneha en dossier eller ett 

tillstånd om tillgång till en dossier, eller 

till relevanta uppgifter i denna, för varje 

verksamt ämne som de tillverkar eller 

importerar för användning i 

biocidprodukter. Biocidprodukter som 

innehåller verksamma ämnen för vilka 

ansvarig person inte uppfyller detta krav, 

bör inte längre tillhandahållas på 

marknaden. I detta fall bör lämpliga 

utfasningsperioder fastställas för att 

eliminera och använda existerande lager 

av biocidprodukter. 
 

personer som släpper ut verksamma 

ämnen på marknaden bör dessa åläggas 

att ha en dossier eller ett tillstånd om 

tillgång till en dossier, eller för relevanta 

uppgifter i dossiern, för vart och ett av de 

verksamma ämnen som de tillverkar eller 

importerar för användning i 

biocidprodukter. Biocidprodukter som 

innehåller verksamma ämnen för vilka 

den relevanta personen inte uppfyller 

detta krav bör inte längre tillhandahållas 

ut på marknaden. Det bör i sådana fall 

finnas lämpliga utfasningsperioder för 

bortskaffande och användning av 

existerande lager av biocidprodukter. 
 

(9) Denna förordning bör tillämpas på 

biocidprodukter som, i den form de 

levereras till användaren, innehåller, 

genererar eller består av ett eller flera 

verksamma ämnen. 
 

(9) Denna förordning bör tillämpas på 

biocidprodukter som i den form som de 

levereras till användaren består av, 

innehåller eller genererar ett eller fler 

verksamma ämnen. 
 

(10) För att säkerställa rättssäkerheten är det 

nödvändigt att upprätta en förteckning 

över verksamma ämnen vars 

användning i biocidprodukter har 

godkänts av unionen. Ett förfarande bör 

fastställas för att avgöra om ett verksamt 

ämne kan införas i denna förteckning. 

Det bör preciseras vilken information 

som berörda parter ska lämna som stöd 

vid anmälan om godkännande av ett 

verksamt ämne och ämnets införande i 

förteckningen. 
 

(10) För att säkerställa rättsäkerheten är det 

nödvändigt att upprätta en 

unionsförteckning över verksamma 

ämnen som godkänts för användning i 

biocidprodukter. Ett förfarande bör 

fastställas för att bedöma om ett 

verksamt ämne kan införas i denna 

förteckning. Man bör också specificera 

vilken information berörda parter ska 

lämna in som stöd för en ansökan om 

godkännande av ett verksamt ämne och 

dess införande i förteckningen. 
 

(11) Denna förordning påverkar inte 

tillämpningen av Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 

av den 18 december 2006 om 

registrering, utvärdering, godkännande 

och begränsning av kemikalier (Reach) 

och inrättande av en europeisk 

kemikaliemyndighet. Under vissa 

förutsättningar är verksamma 

biocidämnen undantagna från relevanta 

föreskrifter i den förordningen. 
 

(11) Denna förordning påverkar inte 

tillämpningen av Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) 

nr 1907/2006 av den 18 december 2006 

om registrering, utvärdering, 

godkännande och begränsning av 

kemikalier (Reach) och inrättande av en 

europeisk kemikaliemyndighet (4). 

Under vissa omständigheter är 

verksamma biocidämnen undantagna 

från de relevanta bestämmelserna i den 

förordningen. 
 

(12) För att säkerställa en hög skyddsnivå för 

människors och djurs hälsa och för 

miljön är det viktigt att verksamma 

ämnen som uppvisar störst risknivå inte 

godkänns för användning i 

biocidprodukter, utom vid särskilda 

(12) För att uppnå en hög nivå för skyddet av 

människors och djurs hälsa samt av 

miljön bör verksamma ämnen med de 

sämsta riskprofilerna inte godkännas för 

användning i biocidprodukter utom 

under särskilda förhållanden. Detta bör 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1460983510743&from=SV#ntr4-L_2012167SV.01000101-E0004


 

 

förhållanden. Dessa bör innefatta de fall 

då godkännande av ett sådant ämne 

motiveras av den försumbara risken för 

exponering för ämnet, på grund av 

människors eller djurs hälsa eller 

miljöskydd, eller på grund av 

oproportionerligt negativa konsekvenser 

för samhället om ämnet inte godkänns. 

För att avgöra om sådana verksamma 

ämnen kan godkännas bör även 

existensen av lämpliga och tillräckliga 

alternativa ämnen eller alternativ teknik 

vägas in. 
 

inbegripa förhållanden där ett 

godkännande är motiverat på grund av 

minimal risk från exponering för ämnet, 

på grund av människors eller djurs hälsa 

eller miljön – eller oproportionerligt 

negativa konsekvenser för samhället av 

ett icke-godkännande. När det beslutas 

huruvida sådana verksamma ämnen kan 

godkännas bör även tillgängligheten av 

lämpliga och tillräckliga alternativa 

ämnen eller alternativ teknik beaktas. 
 

(13) Verksamma ämnen som förekommer i 

unionens förteckning bör regelbundet 

granskas med hänsyn till den 

vetenskapliga och tekniska 

utvecklingen. När det föreligger 

betydande indikationer på att ett 

verksamt ämne som används i 

biocidprodukter eller i behandlade 

produkter inte uppfyller kraven i denna 

förordning bör kommissionen ha 

möjlighet att ompröva godkännandet av 

detta verksamma ämne. 
 

(13) De verksamma ämnena i 

unionsförteckningen bör regelbundet 

granskas med hänsyn till vetenskapens 

och teknikens utveckling. Om det finns 

betydande indikationer på att ett 

verksamt ämne som används i 

biocidprodukter eller behandlade varor 

inte uppfyller kraven i denna förordning 

bör kommissionen kunna ompröva 

godkännandet av det verksamma ämnet. 
 

(14) Verksamma ämnen bör utses till 

kandidatämnen för substitution om 

deras inneboende egenskaper bedöms 

som farliga. För att möjliggöra en 

regelbunden granskning av ämnen som 

fastställts som kandidatämnen för 

substitution bör godkännandeperioden 

för dessa ämnen inte överstiga sju år, 

även vid ett förnyat tillstånd. 
 

(14) Verksamma ämnen bör utses till 

kandidatämnen för substitution om de 

har vissa inneboende farliga egenskaper. 

För att möjliggöra en regelbunden 

granskning av ämnen som fastställts 

som kandidatämnen för substitution bör 

godkännandeperioden för dessa ämnen 

även om det rör sig om förnyelse inte 

överstiga sju år. 
 

(15) Vid beviljande eller förnyelse av 

tillstånd för en biocidprodukt som 

innehåller ett verksamt ämne som 

fastställts som kandidatämne för 

substitution, bör det vara möjligt att 

jämföra denna biocidprodukt med andra 

godkända biocidprodukter eller med 

andra icke-kemiska metoder för 

bekämpning eller förebyggande när det 

gäller de risker och fördelar som 

användningen av dessa produkter 

innebär. Vid en sådan jämförande 

granskning bör en biocidprodukt som 

innehåller ett kandidatämne för 

substitution förbjudas eller begränsas 

om det visar sig att andra godkända 

(15) Vid beviljandet eller förnyelsen av 

godkännandet av en biocidprodukt som 

innehåller ett verksamt ämne som är ett 

kandidatämne för substitution bör det 

vara möjligt att jämföra biocidprodukten 

med andra godkända biocidprodukter 

och icke-kemiska bekämpnings- och 

förebyggande metoder när det gäller de 

risker de utgör och de fördelar 

användningen av dem innebär. Som ett 

resultat av en sådan jämförande 

bedömning bör en biocidprodukt som 

innehåller verksamma ämnen som 

fastställts som kandidatämnen för 

substitution förbjudas eller begränsas 

om det visas att andra godkända 



 

 

biocidprodukter eller icke-kemiska 

metoder för bekämpning eller 

förebyggande med en sammantaget 

mindre risk för människors eller djurs 

hälsa eller för miljön är tillräckligt 

effektiva och inte medför några andra 

väsentliga ekonomiska eller praktiska 

nackdelar. I detta fall bör lämpliga 

utfasningsperioder fastställas. 
 

biocidprodukter eller icke-kemiska 

bekämpnings- eller förebyggande 

metoder som sammantaget utgör en 

väsentligt mindre risk för människors 

och djurs hälsa och för miljön, är 

tillräckligt effektiva och inte innebär 

några ändra väsentliga ekonomiska eller 

praktiska nackdelar. I sådana fall bör 

lämpliga utfasningsperioder fastställas. 
 

(16) För att undvika onödiga administrativa 

eller ekonomiska bördor för industrin 

och behöriga myndigheter bör 

ansökningar om förnyelse av tillstånd av 

ett verksamt ämne eller godkännande av 

en biocidprodukt genomgå en noggrann 

och omfattande utvärdering endast om 

den behöriga myndigheten som ansvarat 

för den inledande utvärderingen beslutar 

att detta är nödvändigt på grundval av 

tillgänglig information. 
 

(16) För att undvika onödiga administrativa 

och ekonomiska bördor för industrin 

och behöriga myndigheter bör en 

fullständig och fördjupad utvärdering av 

en ansökan om att förnya godkännandet 

av ett verksamt ämne eller av 

godkännandet av en biocidprodukt 

endast genomföras om den behöriga 

myndighet som ansvarade för den 

ursprungliga utvärderingen beslutar att 

detta är nödvändigt på grundval av 

tillgänglig information. 
 

(17) Det är nödvändigt att säkerställa en 

effektiv samordning och hantering av 

tekniska, vetenskapliga och 

administrativa aspekter av denna 

förordning på unionsnivå. Europeiska 

kemikaliemyndigheten (nedan kallad 

”kemikaliemyndigheten”), inrättad 

genom förordning (EG) 1907/2006, bör 

utföra vissa specifika arbetsuppgifter 

när det gäller utvärdering av verksamma 

ämnen och godkännande på unionsnivå 

av vissa kategorier av biocidprodukter, 

samt andra relaterade arbetsuppgifter. 

Följaktligen bör det inom 

kemikaliemyndigheten inrättas en 

kommitté för biocidprodukter som 

ansvarar för att utföra vissa av de 

arbetsuppgifter som tilldelats 

kemikaliemyndigheten genom denna 

förordning. 
 

(17) Det är nödvändigt att säkerställa en 

effektiv samordning och hantering av de 

tekniska, vetenskapliga och 

administrativa aspekterna av denna 

förordning på unionsnivå. Europeiska 

kemikaliemyndigheten (nedan kallad 

kemikaliemyndigheten), inrättad enligt 

förordning (EG) nr 1907/2006, bör 

utföra vissa angivna arbetsuppgifter som 

rör utvärderingen av verksamma ämnen 

och unionsgodkännandet av vissa 

kategorier av biocidprodukter samt 

andra arbetsuppgifter i samband med 

detta. En kommitté för biocidprodukter 

bör därför inrättas inom Europeiska 

kemikaliemyndigheten för att utföra 

vissa arbetsuppgifter som tilldelats 

kemikaliemyndigheten genom denna 

förordning. 
 

(18) Vissa biocidprodukter och behandlade 

varor enligt definitionen i denna 

förordning regleras även av andra 

unionsrättsakter. Därför är det 

nödvändigt att dra tydliga gränser för att 

säkerställa rättssäkerheten. En 

förteckning över de produkttyper som 

omfattas av denna förordning med ett 

antal vägledande beskrivningar för varje 

(18) Vissa biocidprodukter och behandlade 

varor enligt definition i förordningen 

regleras också av annan 

unionslagstiftning. Det är därför 

nödvändigt att dra en tydlig gräns för att 

säkerställa rättsäkerheten. En 

förteckning över produkttyper som 

omfattas av denna förordning med ett 

antal vägledande beskrivningar inom 



 

 

typ bör finnas i en bilaga till denna 

förordning. 
 

varje typ bör fastställas i en bilaga till 

denna förordning. 
 

(19) Biocidprodukter avsedda att användas 

inte enbart enligt syftet i denna 

förordning utan även i medicintekniska 

produkter, exempelvis 

desinfektionsmedel avsedda för ytor i 

sjukhusmiljö och för medicintekniska 

produkter, kan uppvisa andra risker än 

de som berörs av denna förordning. 

Dessa biocidprodukter bör därför 

uppfylla inte enbart kraven i denna 

förordning utan även de grundläggande 

krav som definieras i bilaga I till rådets 

direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 

1990 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om aktiva 

medicintekniska produkter för 

implantation, rådets direktiv 93/42/EEG 

av den 14 juni 1993 om medicintekniska 

produkter eller Europaparlamentets och 

rådets direktiv 98/79/EG av den 27 

oktober 1998 om medicintekniska 

produkter för in vitro-diagnostik. 
 

(19) Biocidprodukter som är avsedda att 

användas inte bara för denna 

förordnings syften utan även i samband 

med medicintekniska produkter, 

exempelvis desinfektionsmedel för att 

desinficera ytor på sjukhus och 

medicintekniska produkter, kan 

innebära andra risker än de som berörs 

av denna förordning. Sådana 

biocidprodukter bör därför, utöver de 

krav som anges i denna förordning, 

uppfylla de relevanta grundläggande 

krav som anges i bilaga I till rådets 

direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 

1990 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om aktiva 

medicintekniska produkter för 

implantation (5), rådets direktiv 

93/42/EEG av den 14 juni 1993 om 

medicintekniska produkter (6) och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

98/79/EG av den 27 oktober 1998 om 

medicintekniska produkter för in vitro-

diagnostik (7). 
 

(20) Om en produkt har en biocidfunktion 

som ingår i dess kosmetiska funktion, 

eller om denna biocidfunktion betraktas 

som sekundär, och därför omfattas av 

bestämmelserna i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 

1223/2009 av den 30 november 2009 

om kosmetiska produkter, bör den 

funktionen och produkten inte omfattas 

av tillämpningsområdet i denna 

förordning 
 

(20) Om en produkt har en biocidfunktion 

som är inneboende hos dess kosmetiska 

funktion, eller den biocidfunktionen 

anses vara av underordnad betydelse i 

förhållande till en kosmetisk funktion 

och därför regleras genom 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 

november 2009 om kosmetiska 

produkter (8), bör den biocidfunktionen 

och produkten inte omfattas av 

tillämpningsområdet för den här 

förordningen. 
 

(21) Livsmedels- och fodersäkerhet täcks av 

unionslagstiftningen, särskilt 

Europaparlamentets och rådets 

förordning nr 178/2002 av den 28 

januari 2002 om allmänna principer och 

krav för livsmedelslagstiftning, om 

inrättande av Europeiska myndigheten 

för livsmedelssäkerhet och om 

förfaranden i frågor som gäller 

livsmedelssäkerhet. Följaktligen bör 

denna förordning inte tillämpas på 

(21) Säkerheten hos livsmedel och foder är 

också föremål för unionslagstiftning, 

särskilt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 

januari 2002 om allmänna principer och 

krav för livsmedelslagstiftning, om 

inrättande av Europeiska myndigheten 

för livsmedelssäkerhet och om 

förfaranden i frågor som gäller 

livsmedelssäkerhet (9). Därför bör 

denna förordning inte tillämpas på 
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livsmedel och foder som används som 

avskräckningsmedel eller som lockbete. 
 

livsmedel och foder som används som 

avskräckande eller tilldragande medel. 
 

(22) Processhjälpmedel täcks av gällande 

lagstiftning, särskilt Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 

1831/2003 av den 22 september 2003 

om fodertillsatser och 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 

december 2008 om livsmedelstillsatser. 

Det är därför lämpligt att utesluta dessa 

från tillämpningsområdet för denna 

förordning. 
 

(22) Även processhjälpmedel omfattas av 

gällande unionslagstiftning, särskilt 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 

september 2003 om fodertillsatser (10) 

och Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 

december 2008 om 

livsmedelstillsatser (11). Det är därför 

lämpligt att utesluta dem från 

tillämpningsområdet för den här 

förordningen. 
 

(23) Eftersom produkter som används för att 

skydda livsmedel eller foder från 

skadliga organismer, som tidigare ingick 

i produkttyp 20, regleras av förordning 

(EG) nr 1831/2003 och förordning (EG) 

nr 1333/2008 är det inte lämpligt att 

behålla dessa produkter. 
 

(23) Produkter som används för konservering 

av livsmedel eller djurfoder genom 

bekämpning av skadliga organismer 

ingick tidigare i produkttyp 20, men 

eftersom dessa produkter omfattas av 

förordning (EG) nr 1831/2003 och 

förordning (EG) nr 1333/2008 bör 

denna produkttyp inte längre behållas. 
 

(24) I den mån den internationella 

konventionen om kontroll och hantering 

av fartygs barlastvatten och sediment 

föreskriver en effektiv utvärdering av de 

risker som system för hantering av 

barlastvatten innebär, bör det slutgiltiga 

godkännandet och det efterföljande 

godkännandet av dessa system betraktas 

som likvärdiga med det 

produktgodkännande som denna 

förordning föreskriver. 
 

(24) Eftersom den internationella 

konventionen om kontroll och hantering 

av fartygs barlastvatten och sediment 

föreskriver en effektiv bedömning av 

riskerna med system för behandling av 

barlastvatten, bör det slutliga 

godkännandet och det påföljande 

typgodkännandet av sådana system 

anses vara likvärdigt med det 

produktgodkännande som krävs enligt 

denna förordning. 
 

(25) För att undvika eventuella negativa 

effekter på miljön bör biocidprodukter 

som inte längre lagligen kan 

tillhandahållas på marknaden behandlas 

enligt unionens lagstiftning om avfall, 

särskilt Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2008/98/EG av den 19 

november 2008 om avfall, samt i 

enlighet med nationell lagstiftning som 

verkställer den lagstiftningen. 
 

(25) För att undvika möjliga negativa 

effekter på miljön bör biocidprodukter 

som inte längre lagligen kan 

tillhandahållas på marknaden hanteras i 

enlighet med unionslagstiftningen om 

avfall, i synnerhet Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2008/98/EG av den 

19 november 2008 om avfall (12), samt 

nationell lagstiftning som genomför den 

lagstiftningen. 
 

(26) För att underlätta tillhandahållandet på 

marknaden i hela unionen av vissa 

biocidprodukter med liknande 

användningsvillkor i alla medlemsstater, 

bör ett unionsgodkännande för dessa 

produkter fastställas. För att ge 

kemikaliemyndigheten tid att förse sig 

(26) För att underlätta tillhandahållandet på 

marknaden i hela unionen av vissa 

biocidprodukter med liknande 

användningsvillkor i alla medlemsstater, 

är det lämpligt att fastställa ett 

unionsgodkännande för dessa produkter. 

För att ge kemikaliemyndigheten en viss 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1460983510743&from=SV#ntr10-L_2012167SV.01000101-E0010
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med de resurser och den erfarenhet som 

bedöms som nödvändiga för att 

genomföra detta förfarande är det 

lämpligt att etappvis utöka möjligheten 

att ansöka om unionsgodkännande av 

andra typer av biocidprodukter med 

liknande användningsvillkor i alla 

medlemsstater. 
 

tid att bygga upp nödvändig kapacitet 

och få erfarenhet av detta förfarande, 

bör möjligheten att ansöka om 

unionsgodkännande utvidgas i etapper 

till att omfatta ytterligare 

biocidproduktkategorier med liknande 

användningsvillkor i alla medlemsstater. 
 

(27) Kommissionen bör utvärdera 

erfarenheterna av bestämmelserna om 

unionsgodkännanden och rapportera till 

Europaparlamentet och rådet senast den 

31 december 2017 och vid behov förse 

denna rapport med förslag till ändringar. 
 

(27) Kommissionen bör granska 

erfarenheterna av bestämmelserna om 

unionsgodkännande och rapportera till 

Europaparlamentet och rådet senast den 

31 december 2017 och vid behov lämna 

förslag till ändringar tillsammans med 

denna rapport. 
 

(28) För att endast biocidprodukter som 

uppfyller kraven i denna förordning ska 

tillhandahållas på marknaden, bör 

biocidprodukter godkännas av behöriga 

myndigheter för tillhandahållande på 

marknaden och för användning i hela 

eller delar av en medlemsstats 

territorium, eller av kommissionen för 

tillhandahållande på marknaden och för 

användning i hela unionen. 
 

(28) För att endast biocidprodukter som 

överensstämmer med de relevanta 

bestämmelserna i denna förordning ska 

tillhandahållas på marknaden, bör 

godkännande av biocidprodukter ges 

antingen av behöriga myndigheter, för 

att tillhandahållas på marknaden och 

användas inom hela eller en del av en 

medlemsstats territorium, eller av 

kommissionen, för att tillhandahållas på 

marknaden och användas inom unionen. 
 

(29) För att främja användning av produkter 

som uppvisar bättre effekter för miljön 

eller för människors eller djurs hälsa bör 

man fastställa ett förenklat 

godkännandeförfarande för dessa 

biocidprodukter. När dessa produkter 

har godkänts i åtminstone en 

medlemsstat bör de under vissa villkor 

kunna tillhandahållas på marknaden i 

alla medlemsstater utan krav på ett 

ömsesidigt erkännande. 
 

(29) För att uppmuntra användningen av 

produkter med bättre egenskaper för 

miljön eller för människors eller djurs 

hälsa är det lämpligt att fastställa 

förenklade godkännandeförfaranden för 

sådana biocidprodukter. När de väl har 

godkänts i minst en medlemsstat bör 

dessa produkter kunna tillhandahållas på 

marknaden i alla medlemsstater utan att 

ett ömsesidigt erkännande krävs, på 

vissa villkor. 
 

(30) För att kartlägga de biocidprodukter 

som kan omfattas av ett förenklat 

godkännandeförfarande, är det lämpligt 

att upprätta en exakt förteckning över de 

verksamma ämnen som produkterna kan 

innehålla. Denna förteckning bör 

inledningsvis inkludera ämnen som 

bedöms medföra låga risker enligt 

förordning (EG) nr 1907/2006 eller 

direktiv 98/8/EG, ämnen som fastställts 

som livsmedelstillsatser, feromoner och 

andra ämnen som bedöms ha låg 

toxicitet, exempelvis svaga syror, 

(30) För att fastställa vilka biocidprodukter 

som kan omfattas av förenklade 

godkännandeförfaranden är det lämpligt 

att upprätta en särskild förteckning över 

de verksamma ämnen som dessa 

produkter kan innehålla. Denna 

förteckning bör i ett inledande skede 

innehålla ämnen som fastställts som 

lågriskämnen enligt förordning (EG) 

nr 1907/2006 eller direktiv 98/8/EG, 

ämnen som fastställts som 

livsmedelstillsatser, feromoner och 

andra ämnen som anses ha låg toxicitet, 



 

 

alkoholer och vegetabiliska oljor som 

används i kosmetiska produkter och 

livsmedel. 
 

t.ex. svaga syror, alkoholer och 

vegetabiliska oljor som används i 

kosmetika och livsmedel. 
 

(31) Det är nödvändigt att fastställa 

gemensamma principer för utvärdering 

och godkännande av biocidprodukter för 

att säkerställa ett harmoniserat 

tillvägagångssätt hos behöriga 

myndigheter. 
 

(31) Det är nödvändigt att fastställa 

gemensamma principer för utvärdering 

och godkännande av biocidprodukter för 

att säkerställa ett harmoniserat 

tillvägagångssätt hos de behöriga 

myndigheterna. 
 

(32) För att utvärdera riskerna med 

föreslagna användningsområden av 

biocidprodukter, bör sökande lämna in 

dossierer med nödvändig information. 

Det är nödvändigt att definiera en 

samling uppgifter för verksamma ämnen 

och för biocidprodukter som innehåller 

dessa som sökande ska lämna in, i syfte 

att underlätta både för ansökan av 

produktgodkännanden och för behöriga 

myndigheter som genomför en 

utvärdering för att besluta om 

produktgodkännande. 
 

(32) För att utvärdera riskerna med de 

föreslagna användningarna av 

biocidprodukter bör sökande lämna in 

dossierer med den information som är 

nödvändig. För att underlätta både för 

dem som ansöker om 

produktgodkännande och för behöriga 

myndigheter som gör en utvärdering 

inför beslut om produktgodkännande är 

det nödvändigt att definiera en 

uppsättning data för verksamma ämnen 

och för biocidprodukter som innehåller 

dessa. 
 

(33) På grund av den mångfald av 

verksamma ämnen och biocidprodukter 

som inte omfattas av ett förenklat 

godkännandeförfarande är det 

nödvändigt att de krav som ställs på 

uppgifter och tester anpassas till 

enskilda fall och att de möjliggör en 

heltäckande utvärdering. Följaktligen 

bör sökande i förekommande fall kunna 

anhålla om anpassade uppgiftskrav och 

undantag från uppgiftskrav som inte är 

nödvändiga eller möjliga att lämna in på 

grund av produktens egenskaper eller 

föreslagna användning. Sökande bör i 

dessa fall lämna in lämpliga tekniska 

och vetenskapliga bevishandlingar som 

stöd för sin begäran. 
 

(33) Mot bakgrund av den stora mångfalden 

av både verksamma ämnen och 

biocidprodukter som inte är föremål för 

det förenklade godkännandeförfarandet 

bör uppgifts- och testkraven anpassas 

till förhållandena i det enskilda fallet 

och möjliggöra en samlad 

riskbedömning. Därför bör en sökande 

kunna begära att uppgiftskraven 

anpassas på lämpligt sätt, även genom 

undantag från krav på uppgifter som 

inte är nödvändiga eller som är omöjliga 

att lämna in på grund av produktens 

egenskaper eller föreslagna användning. 

Sökanden bör lämna en lämplig teknisk 

och vetenskaplig motivering till stöd för 

sina begäranden. 
 

(34) För att hjälpa sökande, särskilt små och 

medelstora företag, att uppfylla kraven i 

denna förordning, bör medlemsstaterna 

erbjuda rådgivning, exempelvis genom 

inrättande av tekniska hjälptjänster. 

Denna rådgivning bör tillhandahållas 

utöver operativa vägledningsdokument 

och annan rådgivning från 

kemikaliemyndigheten. 
 

(34) För att hjälpa sökande och särskilt små 

och medelstora företag att uppfylla 

kraven i denna förordning bör 

medlemsstaterna tillhandahålla 

rådgivning, till exempel genom att 

inrätta stöd- och informationspunkter. 

Denna rådgivning bör ske utöver de 

operativa vägledningsdokument och 

annan rådgivning och bistånd som 

kemikaliemyndigheten tillhandahåller. 
 

(35) För att sökande effektivt ska kunna (35) För att sökande effektivt ska kunna 



 

 

utöva sin rätt att anhålla om anpassning 

av uppgiftskraven bör medlemsstaterna 

särskilt tillhandahålla rådgivning om 

denna möjlighet och på vilka grunder en 

sådan begäran kan göras. 
 

utöva rätten att begära anpassning av 

uppgiftskraven, bör medlemsstaterna 

särskilt tillhandahålla rådgivning om 

denna möjlighet och på vilka grunder en 

sådan begäran kan göras. 
 

(36) För att underlätta tillträde till 

marknaden, bör det vara möjligt att 

godkänna en grupp biocidprodukter som 

en biocidproduktfamilj. Biocidprodukter 

som hör till en familj bör ha liknande 

användningsområden och innehålla 

samma verksamma ämnen. Varierande 

sammansättningar eller ersättande av 

icke-verksamma ämnen bör 

specificeras, men får inte ha negativ 

inverkan på risknivån eller avsevärt 

minska produkternas effektivitet. 
 

(36) För att underlätta marknadstillträde bör 

det vara möjligt att godkänna en grupp 

av biocidprodukter som en 

biocidproduktfamilj. Biocidprodukter 

inom en biocidproduktfamilj bör ha 

liknande användningar och samma 

verksamma ämnen. Variationer i 

sammansättning eller ersättande av icke 

verksamma ämnen bör specificeras, men 

får inte negativt påverka risknivån eller 

väsentligt minska produkternas 

effektivitet. 
 

(37) När en biocidprodukt godkänns är det 

nödvändigt att försäkra sig om att 

produkten, när den används på det sätt 

som avses, är tillräckligt effektiv och 

inte medför några oacceptabla effekter 

på målorganismerna, exempelvis 

resistens eller, när det gäller 

ryggradsdjur, onödigt lidande eller 

onödig smärta. Därutöver får den, med 

hänsyn till aktuell vetenskaplig eller 

teknisk kunskap, inte ha några 

oacceptabla effekter på människors eller 

djurs hälsa eller på miljön. Vid behov 

bör gränsvärden för resthalter i 

livsmedel och foder fastställas för 

verksamma ämnen i en biocidprodukt 

för att skydda människors och djurs 

hälsa. Om dessa krav inte uppfylls får 

biocidprodukterna inte godkännas 

såvida deras godkännande inte 

motiveras av oproportionerligt negativa 

effekter för samhället om de inte 

godkänns jämfört med riskerna när de 

används. 
 

(37) När biocidprodukter godkänns är det 

nödvändigt att säkerställa att de, när de 

används på ett riktigt sätt för det 

avsedda syftet, är tillräckligt effektiva 

och inte medför några oacceptabla 

effekter på målorganismerna, 

exempelvis resistens eller, när det gäller 

ryggradsdjur, onödigt lidande och 

onödig smärta. Vidare får de mot 

bakgrund av aktuell vetenskaplig och 

teknisk kunskap inte ha några 

oacceptabla effekter på människors och 

djurs hälsa eller på miljön. När så är 

lämpligt bör gränsvärden för högsta 

tillåtna resthalter för livsmedel och 

foder fastställas avseende verksamma 

ämnen som finns i en biocidprodukt för 

att skydda människors och djurs hälsa. 

Om dessa krav inte uppfylls, ska 

biocidprodukter inte godkännas såvida 

deras godkännande inte är motiverat på 

grund av oproportionerligt negativa 

konsekvenser för samhället om de inte 

godkänns i jämförelse med de risker 

som uppkommer genom användningen 

av dem. 
 

(38) Närvaron av skadliga organismer bör 

om möjligt förhindras genom lämpliga 

förebyggande åtgärder, exempelvis 

genom lämplig lagring av varor, 

hygienstandarder och omedelbart 

bortskaffande av avfall. I möjligaste 

mån bör biocidprodukter med en lägre 

(38) Om det är möjligt bör närvaron av 

skadliga organismer förhindras genom 

lämpliga försiktighetsåtgärder, såsom 

lämplig lagerhållning av varor, 

iakttagande av relevanta 

hygienstandarder och omedelbart 

bortskaffande av avfall. I möjligaste 



 

 

risk för människor, djur och miljö 

användas om de utgör en effektiv 

lösning, och biocidprodukter avsedda att 

skada, avliva eller förinta djur som kan 

känna smärta och ångest bör endast 

användas som en sista utväg. 
 

mån bör biocidprodukter som utgör 

mindre risk för människor, djur och 

miljön användas om de utgör en effektiv 

lösning och biocidprodukter som är 

avsedda att skada, avliva eller förinta 

djur som kan känna smärta och ångest 

bör enbart användas som en sista utväg. 
 

(39) Vissa godkända biocidprodukter kan 

medföra risker om de används av 

allmänheten. Det är därför lämpligt att 

föreskriva att vissa biocidprodukter inte 

bör godkännas för användning av 

allmänheten. 
 

(39) En del godkända biocidprodukter kan 

medföra vissa risker om de används av 

allmänheten. Det är därför lämpligt att 

föreskriva att vissa biocidprodukter i 

regel inte bör godkännas för att 

tillhandahållas på marknaden för 

användning av allmänheten. 
 

(40) För att undvika att 

utvärderingsförfaranden upprepas och 

för att säkerställa att biocidprodukter 

omfattas av den fria rörligheten inom 

unionen, bör man fastställa förfaranden 

för att se till att produkter som godkänns 

i en medlemsstat erkänns även i andra 

medlemsstater. 
 

(40) För att undvika att 

utvärderingsförfaranden upprepas och 

för att säkerställa fri rörlighet för 

biocidprodukter inom unionen bör man 

fastställa förfaranden för att se till att 

produktgodkännanden som beviljas i en 

medlemsstat erkänns i andra 

medlemsstater. 
 

(41) För att möjliggöra för medlemsstaterna 

att samarbeta närmare gällande 

utvärdering av biocidprodukter och för 

att underlätta produkternas tillträde på 

marknaden, bör det vara möjligt att 

inleda ett förfarande för ömsesidigt 

erkännande när den första ansökan om 

nationellt godkännande görs. 
 

(41) För att möjliggöra ett nära samarbete 

mellan medlemsstaterna vid 

utvärderingen av biocidprodukter och 

för att underlätta biocidprodukters 

marknadstillträde bör det vara möjligt 

att inleda förfarandet för ömsesidigt 

erkännande när ansökan om det första 

nationella godkännandet görs. 
 

(42) Förfaranden bör fastställas för 

ömsesidigt erkännande av nationella 

godkännanden och särskilt för att lösa 

eventuella tvister så snabbt som möjligt. 

Om behörig myndighet vägrar att 

erkänna en annan stats 

produktgodkännande eller föreslår 

restriktioner kring detta godkännande 

bör en samordningsgrupp försöka uppnå 

en överenskommelse om vilka åtgärder 

som ska vidtas. Om 

samordningsgruppen inte lyckas uppnå 

en överenskommelse inom en viss tid 

bör kommissionen ha befogenhet att 

fatta ett beslut i frågan. I de fall då 

tekniska eller vetenskapliga frågor 

uppstår, kan kommissionen samråda 

med kemikaliemyndigheten innan ett 

beslut fattas. 
 

(42) Det är lämpligt att fastställa förfaranden 

för det ömsesidiga erkännandet av 

nationella godkännanden och särskilt att 

så snabbt som möjligt lösa eventuella 

tvister. Om en behörig myndighet 

vägrar ett ömsesidigt erkännande av ett 

produktgodkännande eller föreslår en 

begränsning, bör en samordningsgrupp 

försöka nå en överenskommelse om 

vilka åtgärder som ska vidtas. Om 

samordningsgruppen inte lyckas nå en 

överenskommelse inom en angiven 

tidsfrist, bör kommissionen ha 

befogenhet att fatta beslut i frågan. 

Kommissionen får samråda med 

kemikaliemyndigheten om tekniska eller 

vetenskapliga frågor innan den utformar 

sitt beslut. 
 

(43) Överväganden som gäller allmän (43) Överväganden som gäller allmän 



 

 

ordning eller allmän säkerhet, skydd av 

miljö och människors och djurs hälsa, 

skydd av nationella klenoder och 

avsaknad av målorganismer, kan 

emellertid motivera att en medlemsstat, 

efter överenskommelse med sökanden, 

avslår ett produktgodkännande eller en 

begäran om anpassning av villkoren för 

ett produktgodkännande. Om ingen 

överenskommelse kan uppnås med 

sökanden bör kommissionen ha 

befogenhet att fatta ett beslut. 
 

ordning eller allmän säkerhet, 

miljöskydd och skydd av människors 

och djurs hälsa, skydd av nationella 

skatter och avsaknaden av 

målorganismer kan emellertid motivera 

att medlemsstaterna, efter 

överenskommelse med sökanden, avslår 

godkännande eller beslut om anpassning 

av villkoren i det godkännande som ska 

beviljas. Om en överenskommelse med 

sökanden inte kan nås, bör 

kommissionen ha befogenhet att fatta ett 

beslut. 
 

(44) Användning av biocidprodukter som hör 

till vissa produkttyper kan medföra 

bekymmer för djurs välbefinnande. Det 

är därför lämpligt att medlemsstaterna 

har möjlighet att göra undantag från 

principen om ömsesidigt erkännande för 

biocidprodukter av denna typ, så länge 

dessa undantag är berättigade och inte 

motverkar denna förordnings syfte om 

en lämplig skyddsnivå för den inre 

marknaden. 
 

(44) Användningen av biocidprodukter 

tillhörande vissa produkttyper kan ge 

upphov till bekymmer med avseende på 

djurens välbefinnande. Medlemsstaterna 

bör därför tillåtas att göra undantag från 

principen om ömsesidigt erkännande av 

biocidprodukter som ingår i sådana 

produkttyper, om dessa undantag är 

berättigade och inte motverkar denna 

förordnings syfte när det gäller en 

lämplig skyddsnivå för den inre 

marknaden. 
 

(45) För att förenkla förfarandena för 

produktgodkännande och ömsesidigt 

erkännande, är det lämpligt att fastställa 

ett system för ömsesidigt 

informationsutbyte. I detta syfte bör ett 

register över biocidprodukter upprättas. 

Medlemsstaterna, kommissionen och 

kemikaliemyndigheten bör ha tillgång 

till detta register för att sinsemellan 

överföra detaljerad information och 

vetenskaplig dokumentation som läggs 

fram som stöd vid ansökan om 

godkännande av biocidprodukter.  
 

(45) För att förenkla förfarandena för 

produktgodkännande och ömsesidigt 

erkännande är det lämpligt att införa ett 

system för ömsesidigt 

informationsutbyte. För att uppnå detta 

bör det inrättas ett register för 

biocidprodukter. Medlemsstaterna, 

kommissionen och 

kemikaliemyndigheten bör använda 

detta register för att göra de uppgifter 

och den vetenskapliga dokumentation 

som har lagts fram i samband med 

ansökningar om godkännande av 

biocidprodukter tillgängliga för 

varandra. 
 

(46) Om användningen av en biocidprodukt 

ligger i en medlemsstats intresse men 

det inte finns någon sökande som är 

intresserad av att tillhandahålla 

biocidprodukten på marknaden i 

medlemsstaten, bör officiella eller 

vetenskapliga organ ha möjlighet att 

ansöka om produktgodkännande. Om de 

får godkännandet beviljat bör de ha 

samma rättigheter och skyldigheter som 

(46) Om en medlemsstat har intresse av att 

en biocidprodukt används men det inte 

finns någon sökande som är intresserad 

av att tillhandahålla en sådan produkt på 

marknaden i medlemsstaten, bör 

offentliga eller vetenskapliga organ 

kunna ansöka om godkännande. Om 

godkännande beviljas dem bör de ha 

samma rättigheter och skyldigheter som 

alla andra innehavare av ett 



 

 

andra innehavare av ett 

produktgodkännande. 
 

godkännande. 
 

(47) För att ta hänsyn till den vetenskapliga 

och tekniska utvecklingen och till 

behoven hos innehavare av 

produktgodkännanden är det lämpligt att 

precisera enligt vilka villkor ett 

godkännande kan upphävas, omprövas 

eller ändras. Anmälan och utbyte av 

information som kan påverka 

godkännanden är också nödvändiga för 

att behöriga myndigheter och 

kommissionen ska kunna vidta lämpliga 

åtgärder. 
 

(47) För att ta hänsyn till den vetenskapliga 

och tekniska utvecklingen och behoven 

hos innehavare av ett godkännande är 

det lämpligt att fastställa villkor för 

upphävande, omprövning eller ändring 

av godkännanden. Anmälan och utbyte 

av information som kan påverka 

godkännanden är också nödvändiga för 

att behöriga myndigheter och 

kommissionen ska kunna vidta lämpliga 

åtgärder. 
 

(48) Vid en oförutsedd fara som hotar 

folkhälsan eller miljön och som inte kan 

bekämpas på andra sätt, bör 

medlemsstaterna ha befogenhet att 

tillfälligt godkänna biocidprodukter som 

inte uppfyller kraven i denna 

förordning. 
 

(48) Vid oförutsedda faror som hotar 

folkhälsan eller miljön och som inte kan 

avvärjas på annat sätt bör 

medlemsstaterna ha möjlighet att för en 

begränsad tidsperiod tillåta 

tillhandahållande på marknaden av 

biocidprodukter som inte uppfyller 

kraven i denna förordning. 
 

(49) För att främja forskning och utveckling 

kring verksamma ämnen och 

biocidprodukter, är det nödvändigt att 

fastställa regler för tillhandahållande på 

marknaden och användning av icke 

godkända biocidprodukter och icke 

godkända verksamma ämnen i 

forsknings- och utvecklingssyfte. 
 

(49) För att främja forskning och utveckling 

på området verksamma ämnen och 

biocidprodukter är det nödvändigt att 

fastställa regler angående 

tillhandahållande på marknaden och 

användning av icke godkända 

biocidprodukter och icke godkända 

verksamma ämnen för forsknings- och 

utvecklingsändamål. 
 

(50) Med tanke på fördelarna för den inre 

marknaden och för konsumenterna är 

det lämpligt att fastställa harmoniserade 

regler att tillämpa för parallellhandeln 

med identiska biocidprodukter som är 

godkända i olika medlemsstater. 
 

(50) Med tanke på fördelarna för den inre 

marknaden och för konsumenterna är 

det önskvärt att fastställa harmoniserade 

regler för parallellhandel med identiska 

biocidprodukter som är godkända i olika 

medlemsstater. 
 

(51) För att vid behov fastställa likheten 

mellan verksamma ämnen är det 

lämpligt att fastställa regler om teknisk 

ekvivalens. 
 

(51) För att vid behov fastställa likheten 

mellan verksamma ämnen är det 

lämpligt att fastställa regler om teknisk 

ekvivalens. 
 

(52) För att skydda människors och djurs 

hälsa och miljön och för att undvika all 

diskriminering mellan behandlade varor 

med ursprung i unionen och behandlade 

varor importerade från tredjeländer, bör 

alla behandlade varor som släpps ut på 

den inre marknaden innehålla endast 

godkända verksamma ämnen. 
 

(52) För att skydda människors och djurs 

hälsa och miljön och för att undvika 

diskriminering mellan behandlade varor 

med ursprung i unionen och behandlade 

varor som importeras från tredjeländer, 

bör alla behandlade varor som släpps ut 

på den inre marknaden endast innehålla 

godkända verksamma ämnen. 
 

(53) Behandlade varor bör märkas på (53) För att göra det möjligt för 



 

 

lämpligt sätt för att möjliggöra för 

konsumenterna att göra medvetna val, 

underlätta kontroll samt ge en översikt 

av varornas användning. 
 

konsumenterna att göra medvetna val, 

för att underlätta tillämpningen och för 

att ge en översikt av deras användning 

bör behandlade varor märkas på 

lämpligt sätt. 
 

(54) Sökande som har gjort investeringar för 

att få ett verksamt ämne eller en 

biocidprodukt godkänd i enlighet med 

denna förordning eller med direktiv 

98/8/EG, bör ha möjlighet att återfå 

delar av sin investering i form av skälig 

ersättning om den information som de 

äger och som de lämnat som stöd för sin 

ansökan om godkännande används till 

förmån för senare sökande. 
 

(54) Sökande som har haft utgifter för att 

stödja godkännandet av ett verksamt 

ämne eller godkännandet av en 

biocidprodukt i enlighet med denna 

förordning eller i direktiv 98/8/EG bör 

kunna få tillbaka en del av sina utgifter 

genom att få en skälig ersättning om 

skyddad information som de lämnat som 

stöd för sådana godkännanden används 

till förmån för senare sökande. 
 

(55) För att säkerställa skydd av all skyddad 

information som lämnas in som stöd vid 

ansökan om godkännande av ett 

verksamt ämne eller av en 

biocidprodukt så snart den lämnats in 

och för att undvika att viss information 

saknar skydd, bör skyddsperioderna för 

information gälla även för uppgifter som 

lämnas in i enlighet med direktiv 

98/8/EG. 
 

(55) För att se till att all skyddad information 

som lämnas in som stöd för 

godkännande av ett verksamt ämne eller 

godkännande av en biocidprodukt är 

skyddad från och med inlämnandet och 

för att förebygga situationer där viss 

information saknar skydd, bör 

bestämmelserna om skyddsperioder för 

uppgifter gälla även för information som 

lämnas in i enlighet med direktiv 

98/8/EG. 
 

(56) För att främja utvecklingen av nya 

verksamma ämnen och biocidprodukter 

som innehåller dessa ämnen, är det 

nödvändigt att fastställa en 

skyddsperiod för skyddad information 

som lämnas in som stöd vid ansökan om 

godkännande av verksamma ämnen 

eller av biocidprodukter som innehåller 

sådana ämnen; denna skyddsperiod ska 

vara längre än skyddsperioden för 

information om redan existerande 

verksamma ämnen och biocidprodukter 

som innehåller dessa ämnen. 
 

(56) För att stimulera utvecklingen av nya 

verksamma ämnen och biocidprodukter 

som innehåller dessa är det nödvändigt 

att den skyddsperiod som fastställs för 

skyddad information som lämnas in som 

stöd för godkännande av sådana 

verksamma ämnen eller godkännande 

av biocidprodukter som innehåller 

sådana är längre än skyddsperioden för 

information om existerande verksamma 

ämnen och biocidprodukter som 

innehåller dem. 
 

(57) Det är viktigt att minimera antalet 

djurförsök och att endast utföra försök 

med biocidprodukter eller verksamma 

ämnen som dessa produkter innehåller 

om produktens syfte och användning 

kräver det. Istället för att upprepa försök 

på ryggradsdjur bör sökande mot skälig 

ersättning dela med sig av resultaten 

från dessa försök. Om en 

överenskommelse om utbyte av 

information om försök på ryggradsdjur 

(57) Det är viktigt att minimera antalet 

djurförsök och att försök som rör 

biocidprodukter eller verksamma ämnen 

som ingår i biocidprodukter utförs 

endast när produktens ändamål och 

användning så kräver. Sökande bör mot 

rimlig ersättning dela med sig av 

undersökningar på ryggradsdjur, så att 

de inte behöver upprepas. I avsaknad av 

en överenskommelse om utbyte av 

resultat från undersökningar på 



 

 

saknas mellan uppgiftsinnehavaren och 

den presumtive sökanden, bör 

kemikaliemyndigheten godkänna att den 

presumtive sökanden tar del av 

informationen utan att detta påverkar ett 

eventuellt beslut om ersättning som 

fattats av nationella domstolar. Behöriga 

myndigheter och kemikaliemyndigheten 

bör ha tillgång till kontaktuppgifter till 

innehavarna av dessa studier i form av 

ett unionsregister för att kunna 

informera presumtiva sökande. 
 

ryggradsdjur mellan dataägaren och den 

presumtive sökanden bör 

kemikaliemyndigheten tillåta att den 

presumtive sökanden använder 

undersökningarna utan att det påverkar 

ett eventuellt beslut om ersättning som 

fattas av nationella domstolar. Behöriga 

myndigheter och kemikaliemyndigheten 

bör ha tillgång till kontaktuppgifter för 

ägarna till sådana undersökningar via ett 

unionsregister, så att de kan informera 

presumtiva sökande. 
 

(58) Det är lämpligt att snarast möjligt införa 

likvärdiga förhållanden på marknaden 

för existerande verksamma ämnen, med 

hänsyn till de mål som syftar till att 

minimera onödiga försök och kostnader 

särskilt för små och medelstora företag, 

vidare att förhindra uppkomsten av 

monopol, att bevara den fria 

konkurrensen mellan ekonomiska 

aktörer samt att säkerställa skälig 

ersättning för uppgiftsinnehavarnas 

kostnader. 
 

(58) Likvärdiga förhållanden bör införas så 

snart som möjligt på marknaden för 

existerande verksamma ämnen, med 

hänsyn till målsättningarna att reducera 

onödiga försök och kostnader till ett 

minimum, särskilt för små och 

medelstora företag, att förhindra 

inrättande av monopol, att bevara fri 

konkurrens mellan ekonomiska aktörer 

och att utge skälig ersättning till 

dataägare för deras kostnader. 
 

(59) Framtagning av information på andra 

sätt som är likvärdiga med föreskrivna 

försök och försöksmetoder men som 

inte inbegriper djurförsök bör också 

uppmuntras. Dessutom är det lämpligt 

att anpassa uppgiftskrav för att undvika 

kostnader för onödiga försök. 
 

(59) Framtagning av information på andra 

sätt som är likvärdiga med de 

föreskrivna försöken och 

försöksmetoderna men som inte 

innefattar djurförsök bör också 

uppmuntras. Dessutom bör det vara 

möjligt att anpassa uppgiftskrav för att 

undvika onödiga kostnader för försök. 
 

(60) För att säkerställa att de krav som ställs 

på godkända biocidprodukters säkerhet 

och kvalitet är uppfyllda när dessa 

produkter tillhandahålls på marknaden, 

är det nödvändigt att medlemsstaterna 

vidtar lämpliga åtgärder för kontroll och 

tillsyn, och att tillverkarna upprätthåller 

en anpassad och proportionerlig 

kvalitetskontroll. För detta ändamål kan 

det vara lämpligt att medlemsstaterna 

vidtar gemensamma åtgärder. 
 

(60) För att säkerställa att de krav som ställs 

på godkända biocidprodukters säkerhet 

och kvalitet är uppfyllda när dessa 

produkter tillhandahålls på marknaden 

bör medlemsstaterna införa lämpliga 

kontroll- och tillsynsåtgärder och 

tillverkare bör upprätthålla ett lämpligt 

och proportionerligt 

kvalitetskontrollsystem. För detta 

ändamål kan det vara lämpligt att 

medlemsstaterna tillsammans vidtar 

åtgärder. 
 

(61) En effektiv överföring av information 

om risker med biocidprodukter och 

riskhanteringsåtgärder utgör en 

grundläggande del i systemet som 

inrättas genom denna förordning. 

Behöriga myndigheter, 

(61) Effektiv överföring av information om 

risker med biocidprodukter och 

riskhanteringsåtgärder är en viktig del 

av det system som inrättas genom denna 

förordning. Samtidigt som 

informationen görs mer lättillgänglig 



 

 

kemikaliemyndigheten och 

kommissionen bör, samtidigt som de 

underlättar åtkomsten till information, 

respektera principen om konfidentialitet 

och undvika att lämna ut information 

som kan skada den berörda personens 

ekonomiska intressen, utom om detta är 

nödvändigt för att skydda människors 

hälsa, säkerheten eller miljön eller på 

grund av andra tvingande skäl av 

allmänintresse. 
 

bör behöriga myndigheter, 

kemikaliemyndigheten och 

kommissionen iaktta principen om 

konfidentialitet och undvika utlämnande 

av information som kan skada den 

berörda personens kommersiella 

intressen, utom när utlämnandet är 

nödvändigt för skyddet av människors 

hälsa, säkerheten eller miljön eller av 

andra skäl av övervägande 

allmänintresse. 
 

(62) För att åstadkomma en effektivare 

övervakning och kontroll samt för att 

lämna information som är nödvändig för 

biocidprodukters riskhanteringsåtgärder, 

bör innehavare av ett 

produktgodkännande föra register över 

produkter som de släpper ut på 

marknaden.  
 

(62) För att få en effektivare övervakning 

och kontroll och för att ge relevant 

information om hur riskerna med 

biocidprodukter kan bemötas, bör 

innehavare av ett produktgodkännande 

föra register över de produkter de 

släpper ut på marknaden. 
 

(63) Det är nödvändigt att precisera att 

bestämmelserna om 

kemikaliemyndigheten i förordning 

(EG) nr 1907/2006 bör tillämpas i 

enlighet med bestämmelserna om 

verksamma ämnen och biocidprodukter. 

Om det finns anledning att fastställa 

särskilda bestämmelser för 

kemikaliemyndighetens arbetsuppgifter 

och funktionssätt enligt denna 

förordning, bör dessa anges i denna 

förordning. 
 

(63) Det är nödvändigt att ange att 

bestämmelser om 

kemikaliemyndigheten i förordning 

(EG) nr 1907/2006 bör tillämpas på 

motsvarande sätt med avseende på 

biocidprodukter och ingående 

verksamma ämnen. Om det behövs 

särskilda bestämmelser för 

kemikaliemyndighetens arbetsuppgifter 

och funktionssätt enligt denna 

förordning, bör dessa anges i denna 

förordning. 
 

(64) Kostnader för förfaranden i samband 

med att denna förordning tillämpas bör 

tas ut såväl från dem som tillhandahåller 

biocidprodukter på marknaden som från 

dem som önskar göra detta, samt från 

dem som stödjer godkännandet av 

verksamma ämnen. För att säkerställa 

att den inre marknaden fungerar 

effektivt är det lämpligt att fastställa 

gemensamma principer som gäller för 

avgifter som både 

kemikaliemyndigheten och 

medlemsstaternas behöriga myndigheter 

tar ut, men som i förekommande fall 

även tar hänsyn till små och medelstora 

företags särskilda behov. 
 

(64) Kostnaderna för förfaranden i samband 

med tillämpningen av denna förordning 

måste tas ut från dem som 

tillhandahåller biocidprodukter på 

marknaden och dem som önskar att göra 

detta, såväl som från dem som stödjer 

godkännande av verksamma ämnen. För 

att främja en välfungerande inre 

marknad är det lämpligt att införa vissa 

gemensamma principer som är 

tillämpliga på både avgifter som betalas 

till kemikaliemyndigheten och till 

medlemsstaternas behöriga 

myndigheter, inklusive behovet av att i 

förekommande fall ta hänsyn till små 

och medelstora företags särskilda behov. 
 

(65) Det är nödvändigt att införa en 

möjlighet att överklaga vissa av 

kemikaliemyndighetens beslut. Den 

(65) Det är nödvändigt att införa en 

möjlighet att överklaga vissa beslut som 

fattas av kemikaliemyndigheten. Den 



 

 

överklagandenämnd som inrättades 

inom kemikaliemyndigheten genom 

förordning (EG) nr 1907/2006 bör även 

handlägga överklaganden riktade mot 

kemikaliemyndighetens beslut enligt 

denna förordning.  
 

överklagandenämnd som inrättas inom 

kemikaliemyndigheten genom 

förordning (EG) nr 1907/2006 bör även 

handlägga överklaganden mot beslut 

som kemikaliemyndigheten fattar enligt 

den här förordningen. 
 

(66) Det råder vetenskaplig osäkerhet kring 

nanomaterials säkerhet för människors 

och djurs hälsa och för miljön. För att 

kunna säkerställa en hög nivå av 

konsumentskydd, fri rörlighet av varor 

och rättssäkerhet för tillverkare, är det 

nödvändigt att utveckla en enhetlig 

definition av nanomaterial som om 

möjligt baseras på det arbete som 

bedrivs inom ramen för lämpliga 

internationella forum och att precisera 

att godkännandet av ett verksamt ämne 

inte berör dess nanotekniska form, 

såvida detta inte uttryckligen anges. 

Kommissionen bör regelbundet granska 

bestämmelserna om nanomaterial mot 

bakgrund av den vetenskapliga 

utvecklingen. 
 

(66) Det råder vetenskaplig osäkerhet om 

nanomaterialens säkerhet för 

människors och djurs hälsa och miljön. 

För att kunna säkerställa en hög 

konsumentskyddsnivå, fri rörlighet för 

varor och rättslig säkerhet för tillverkare 

är det nödvändigt att utarbeta en 

enhetlig definition av nanomaterial, om 

möjligt på grundval av det arbete som 

görs inom lämpliga internationella 

forum, och att precisera att 

godkännandet av ett verksamt ämne inte 

inbegriper samma ämne i nanoform om 

så inte uttryckligen anges. 

Kommissionen bör regelbundet se över 

bestämmelserna om nanomaterial mot 

bakgrund av den vetenskapliga 

utvecklingen. 
 

(67) För att underlätta övergången är det 

lämpligt att senarelägga tillämpningen 

av denna förordning och att införa 

särskilda åtgärder för bedömning av 

ansökningar om godkännande av 

verksamma ämnen och biocidprodukter 

som lämnats in innan denna förordning 

träder i kraft. 
 

(67) För att säkerställa en smidig övergång är 

det lämpligt att skjuta upp tillämpningen 

av denna förordning och att fastställa 

särskilda åtgärder för bedömning av 

ansökningar om godkännande av 

verksamma ämnen och godkännande av 

biocidprodukter, som inlämnats innan 

denna förordning börjar tillämpas. 
 

(68) Kemikaliemyndigheten bör ansvara för 

att samordna och underlätta arbetet med 

nya ansökningar om godkännande av 

verksamma ämnen från den dag denna 

förordning träder i kraft. På grund av det 

stora antal tidigare ansökningar bör 

kemikaliemyndigheten ges tid att 

förbereda sig för de nya arbetsuppgifter 

som rör ansökningar inlämnade i 

enlighet med direktiv 98/8/EG. 
 

(68) Kemikaliemyndigheten bör ta över 

arbetet med samordning och assistans 

för nya ansökningar om godkännande av 

verksamma ämnen från och med den 

dag då denna förordning blir tillämplig. 

Eftersom det finns ett stort antal tidigare 

ansökningar är det lämpligt att 

kemikaliemyndigheten ges tid att 

förbereda sig för de nya arbetsuppgifter 

som rör ansökningar inlämnade enligt 

direktiv 98/8/EG. 
 

(69) För att uppfylla företagens berättigade 

förväntningar om utsläppande på 

marknaden och användning av 

biocidprodukter med låg risknivå enligt 

direktiv 98/8/EG, bör företagen tillåtas 

att tillhandahålla sådana produkter på 

marknaden om de uppfyller kraven om 

(69) Med hänsyn till företags berättigade 

förväntningar om utsläppande på 

marknaden och användning av 

lågriskbiocidprodukter som omfattas av 

direktiv 98/8/EG, bör dessa företag få 

tillhandahålla sådana produkter på 

marknaden om de följer reglerna för 



 

 

registrering av biocidprodukter med låg 

risknivå i enlighet med det direktivet. 

Denna förordning bör emellertid 

tillämpas efter utgången av den första 

registreringen. 
 

registrering av lågriskbiocidprodukter 

enligt det direktivet. Denna förordning 

bör dock tillämpas efter utgången av 

den första registreringen. 
 

(70) På grund av att vissa produkter inte 

omfattades av gemenskapens 

lagstiftning om biocidprodukter, bör en 

övergångsperiod för dessa produkter 

och behandlade varor fastställas. 
 

(70) Eftersom vissa produkter inte 

omfattades av gemenskapens 

lagstiftning om biocidprodukter, är det 

lämpligt att föreskriva 

övergångsperioder för sådana produkter 

och behandlade varor. 
 

(71) Denna förordning bör i förekommande 

fall ta hänsyn till andra arbetsprogram 

som rör granskning och godkännande av 

ämnen och produkter, eller ta hänsyn till 

lämpliga internationella konventioner. 

Förordningen bör i synnerhet bidra till 

att förverkliga strategin för 

internationell kemikaliehantering som 

antogs den 6 februari 2006 i Dubai. 
 

(71) Denna förordning bör om så är lämpligt 

ta hänsyn till andra arbetsprogram som 

rör granskning eller godkännande av 

ämnen och produkter, eller relevanta 

internationella konventioner. Den bör 

särskilt bidra till att förverkliga strategin 

för internationell kemikaliehantering 

som antogs den 6 februari 2006 i Dubai. 
 

(72) För att göra tillägg eller ändringar i 

denna förordning är det lämpligt att 

kommissionen delegeras befogenheten 

att anta akter i enlighet med artikel 290 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt gällande vissa icke-

väsentliga delar i denna förordning. Det 

är särskilt viktigt att kommissionen 

genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på 

expertnivå. När kommissionen 

förbereder och behandlar delegerade 

akter bör den se till att relevanta 

handlingar skickas samtidigt, i god tid 

och på lämpligt sätt till 

Europaparlamentet och rådet. 
 

(72) I syfte att göra tillägg till eller ändra 

denna förordning, bör befogenheten att 

anta akter i enlighet med artikel 290 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt delegeras till 

kommissionen med avseende på vissa 

icke-väsentliga delar av denna 

förordning. Det är av särskild betydelse 

att kommissionen genomför lämpliga 

samråd under sitt förberedande arbete, 

inklusive på expertnivå. Kommissionen 

bör, då den förbereder och utarbetar 

delegerade akter, se till att relevanta 

handlingar översänds samtidigt till 

Europaparlamentet och rådet och att 

detta sker så snabbt som möjligt och på 

lämpligt sätt. 
 

(73) Kommissionen bör anta delegerade 

akter gällande restriktioner av ett 

verksamt ämne i bilaga I eller strykning 

av ett verksamt ämne från den bilagan 

med omedelbar verkan vid 

vederbörligen motiverade och tvingande 

skäl till skyndsamhet. 
 

(73) Vid vederbörligen motiverade och 

tvingande skäl till skyndsamhet bör 

kommissionen anta delegerade akter 

med omedelbar verkan med avseende på 

begränsning av ett verksamt ämne i 

bilaga I eller stryka ett verksamt ämne 

från den bilagan. 
 

(74) För att säkerställa enhetliga villkor för 

genomförandet av denna förordning, bör 

kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter. Dessa 

genomförandebefogenheter bör 

verkställas i enlighet med 

(74) För att säkerställa enhetliga villkor för 

genomförandet av denna förordning bör 

kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter. Dessa 

genomförandebefogenheter bör utövas i 

enlighet med Europaparlamentets och 



 

 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 

februari 2011 om fastställande av 

allmänna regler och principer för 

medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter. 
 

rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 

den 16 februari 2011 om fastställande 

av allmänna regler och principer för 

medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (13). 
 

(75) Kommissionen bör anta 

genomförandeakter gällande 

godkännande av ett verksamt ämne eller 

upphävande av ett godkännande med 

omedelbar verkan vid vederbörligen 

motiverade och tvingande skäl till 

skyndsamhet. 
 

(75) Kommissionen bör anta 

genomförandeakter med omedelbar 

verkan om det, i vederbörligen 

motiverade fall med avseende på 

godkännande av ett verksamt ämne eller 

upphävande av ett godkännande, är 

nödvändigt på grund av tvingande skäl 

till skyndsamhet. 
 

(76) Eftersom målet för denna förordning, 

nämligen att förbättra den inre 

marknadens funktion för 

biocidprodukter och att samtidigt 

säkerställa en hög skyddsnivå för 

människors och djurs hälsa och för 

miljön, inte kan uppnås i tillräcklig 

utsträckning av medlemsstaterna och 

detta mål därför, på grund av dess 

omfattning och verkningar, bättre kan 

uppnås på unionsnivå, kan unionen 

vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 

enlighet med proportionalitetsprincipen 

som föreskrivs enligt den artikeln, 

överskrider denna förordning inte det 

som krävs för att uppnå detta mål. 
 

(76) Eftersom målet för denna förordning, 

nämligen att förbättra den inre 

marknadens funktion för 

biocidprodukter och samtidigt 

säkerställa en hög skyddsnivå både för 

människors och djurs hälsa och för 

miljön, inte i tillräcklig utsträckning kan 

uppnås av medlemsstaterna och det 

därför, på grund av dess omfattning och 

verkningar, bättre kan uppnås på 

unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i 

enlighet med subsidiaritetsprincipen i 

artikel 5 i fördraget om Europeiska 

unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma 

artikel går denna förordning inte utöver 

vad som är nödvändigt för att uppnå 

detta mål. 
 

HÄRIGENOM FÖRESRKIVS 

FÖLJANDE. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS 

FÖLJANDE. 

KAPITEL I KAPITEL I 

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH 

DEFINITIONER 

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH 

DEFINITIONER 

Artikel 1 Artikel 1 

Syfte Syfte och innehåll 

1. Denna förordning syftar till att förbättra 

den inre marknadens funktionssätt genom att 

harmonisera reglerna kring tillhandahållande 

på marknaden och användning av 

biocidprodukter, samtidigt som en hög 

skyddsnivå för människors och djurs hälsa 

och för miljön säkerställs. Bestämmelserna i 

denna förordning baseras på 

försiktighetsprincipen vars mål är att skydda 

människors och djurs hälsa och miljön. Det 

1.   Syftet med denna förordning är att 

förbättra den inre marknadens funktion 

genom att harmonisera reglerna för 

tillhandahållande på marknaden och 

användning av biocidprodukter och 

samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå 

både för människors och djurs hälsa och för 

miljön. Bestämmelserna i denna förordning 

bygger på försiktighetsprincipen, vars syfte 

är att skydda människors och djurs hälsa 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1460983510743&from=SV#ntr13-L_2012167SV.01000101-E0013


 

 

är nödvändigt att ägna särskild 

uppmärksamhet åt sårbara 

befolkningsgrupper. 

samt miljön. Skyddet av känsliga 

befolkningsgrupper ska särskilt 

uppmärksammas. 

2. Denna förordning fastställer regler om 2.   Denna förordning innehåller regler om 

a) upprättande på unionsnivå av en 

förteckning över verksamma ämnen som 

tillåts för användning i biocidprodukter, 

a)  upprättande på unionsnivå av en 

förteckning över verksamma ämnen som 

får användas i biocidprodukter, 
 

b) godkännande av biocidprodukter, b) godkännande av biocidprodukter, 
 

c) ömsesidigt erkännande av 

produktgodkännanden inom unionen, 

c)  ömsesidigt erkännande av 

produktgodkännanden inom unionen, 
 

d) tillhandahållande på marknaden och 

användning av biocidprodukter i en eller 

flera medlemsstater eller i unionen, 

d)  tillhandahållande på marknaden och 

användning av biocidprodukter i en eller 

flera medlemsstater eller unionen, 
 

e) utsläppande på marknaden av behandlade 

varor. 

e)  utsläppande på marknaden av behandlade 

varor. 
 

Artikel 2 Artikel 2 

Tillämpningsområde Tillämpningsområde 

1. Denna förordning ska tillämpas på 

biocidprodukter och behandlade varor. En 

förteckning över biocidprodukter som 

omfattas av denna förordning samt 

beskrivningar av dessa finns i bilaga V. 

1.   Denna förordning ska tillämpas på 

biocidprodukter och behandlade varor. En 

förteckning över de typer av biocidprodukter 

som omfattas av denna förordning samt en 

beskrivning av dessa finns i bilaga V. 

2. Såvida inget annat uttryckligen anges i 

denna förordning eller i unionens övriga 

rättsakter ska denna förordning inte 

tillämpas på biocidprodukter och 

behandlade varor som omfattas av följande 

rättsakter: 

2.   Om inget annat uttryckligen föreskrivs i 

denna förordning eller annan 

unionslagstiftning, ska denna förordning inte 

tillämpas på biocidprodukter eller 

behandlade varor som faller inom 

tillämpningsområdet för följande rättsakter: 

a) Rådets direktiv 90/167/EEG av den 26 

mars 1990 om fastställande av villkor för 

framställning, utsläppande på marknaden 

och användning av foderläkemedel inom 

gemenskapen. 

a)  Rådets direktiv 90/167/EEG av den 26 

mars 1990 om fastställande av villkor för 

framställning, utsläppande på marknaden 

och användning av foderläkemedel inom 

gemenskapen (14). 
 

b) Direktiv 90/385/EEG, direktiv 

93/42/EEG och direktiv 98/79/EG. 

b)  Direktiv 90/385/EEG, direktiv 

93/42/EEG och direktiv 98/79/EG. 
 

c) Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/82/EG av den 6 november 2001 om 

upprättande av gemenskapsregler för 

veterinärmedicinska läkemedel, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/83/EG av den 6 november 2001 om 

upprättande av gemenskapsregler för 

humanläkemedel och Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av 

den 31 mars 2004 om inrättande av 

gemenskapsförfaranden för godkännande av 

och tillsyn över humanläkemedel och 

veterinärmedicinska läkemedel samt om 

inrättande av en europeisk 

läkemedelsmyndighet. 

c)  Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/82/EG av den 6 november 2001 om 

upprättande av gemenskapsregler för 

veterinärmedicinska läkemedel (15), 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/83/EG av den 6 november 2001 om 

upprättande av gemenskapsregler för 

humanläkemedel (16) samt 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 

om inrättande av gemenskapsförfaranden 

för godkännande av och tillsyn över 

humanläkemedel och veterinärmedicinska 

läkemedel samt om inrättande av en 

europeisk läkemedelsmyndighet (17). 
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d) Förordning (EG) nr 1831/2003. d) Förordning (EG) nr 1831/2003. 
 

e) Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om 

livsmedelshygien och Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av 

den 29 april 2004 om fastställande av 

särskilda hygienregler för livsmedel av 

animaliskt ursprung. 

e) Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om 

livsmedelshygien (18) och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om 

fastställande av särskilda hygienregler för 

livsmedel av animaliskt ursprung (19). 
 

f) Förordning (EG) nr 1333/2008. f) Förordning (EG) nr 1333/2008. 
 

g) Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1334/2008 av den 16 december 

2008 om aromer och vissa 

livsmedelsingredienser med aromgivande 

egenskaper för användning i och på 

livsmedel. 

g)  Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1334/2008 av den 16 december 

2008 om aromer och vissa 

livsmedelsingredienser med aromgivande 

egenskaper för användning i och på 

livsmedel (20). 
 

h) Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om 

utsläppande på marknaden och användning 

av foder. 

h)  Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om 

utsläppande på marknaden och 

användning av foder (21). 
 

i) Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 

om utsläppande av växtskyddsmedel på 

marknaden. 

i)  Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 

om utsläppande av växtskyddsmedel på 

marknaden (22). 
 

j) Förordning (EG) nr 1223/2009. j) Förordning (EG) nr 1223/2009; 
 

k) Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/48/EG av den 18 juni 2009 om 

leksakers säkerhet. 

k)  Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/48/EG av den 18 juni 2009 om 

leksakers säkerhet (23). 
 

Utan hinder av första stycket ska denna 

förordning tillämpas på biocidprodukter som 

omfattas av någon av ovan nämnda 

rättsakter, men som används på annat sätt än 

det som förutses i de rättsakterna, i den mån 

som produkternas användningsområden inte 

omfattas av de rättsakterna. 

Utan hinder av första stycket ska denna 

förordning tillämpas även på en 

biocidprodukt som omfattas av något av 

dessa instrument och är avsedd att användas 

för ändamål som inte omfattas av de 

instrumenten, till den del som 

användningsändamålen i fråga inte omfattas 

av de instrumenten. 

3. Såvida inget annat uttryckligen anges i 

denna förordning eller i unionens övriga 

rättsakter ska denna förordning tillämpas 

utan att den påverkar följande rättsakter:  

3.   Om inget annat uttryckligen föreskrivs i 

denna förordning eller annan 

unionslagstiftning, ska denna förordning inte 

påverka tillämpningen av följande rättsakter: 

a) Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 

juni 1967 om tillnärmning av lagar och 

andra författningar om klassificering, 

förpackning och märkning av farliga ämnen. 

a)  Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 

juni 1967 om tillnärmning av lagar och 

andra författningar om klassificering, 

förpackning och märkning av farliga 

ämnen (24). 
 

b) Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 

juni 1989 om åtgärder för att främja 

förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och 

hälsa i arbetet. 

b)  Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 

juni 1989 om åtgärder för att främja 

förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 

och hälsa i arbetet (25). 
 

c) Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 

1998 om skydd av arbetstagares hälsa och 

c)  Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 

1998 om skydd av arbetstagares hälsa och 
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säkerhet mot risker som har samband med 

kemiska agenser i arbetet. 

säkerhet mot risker som har samband med 

kemiska agenser i arbetet (26). 
 

d) Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 

november 1998 om kvaliteten på 

dricksvatten. 

d)  Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 

november 1998 om kvaliteten på 

dricksvatten (27). 
 

e) Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/45/EG av den 31 maj 1999 om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om klassificering, 

förpackning och märkning av farliga 

preparat. 

e)  Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/45/EG av den 31 maj 1999 om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagar 

och andra författningar om klassificering, 

förpackning och märkning av farliga 

preparat (28). 
 

f) Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/54/EG av den 18 september 2000 om 

skydd för arbetstagare mot risker vid 

exponering för biologiska agens i arbetet. 

f)  Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/54/EG av den 18 september 2000 om 

skydd för arbetstagare mot risker vid 

exponering för biologiska agens i 

arbetet (29). 
 

g) Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 

upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område. 

g)  Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 

upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område (30). 
 

h) Europaparlamentets och rådets direktiv 

2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd 

för arbetstagare mot risker vid exponering 

för carcinogener eller mutagena ämnen i 

arbetet. 

h)  Europaparlamentets och rådets direktiv 

2004/37/EG av den 29 april 2004 om 

skydd för arbetstagare mot risker vid 

exponering för carcinogener eller 

mutagena ämnen i arbetet (31). 
 

i) Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om 

långlivade organiska föroreningar. 

i)  Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om 

långlivade organiska föroreningar (32). 
 

j) Förordning (EG) nr 1907/2006. j) Förordning (EG) nr 1907/2006. 
 

k) Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/114/EG av den 12 december 2006 om 

vilseledande och jämförande reklam. 

k)  Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/114/EG av den 12 december 2006 

om vilseledande och jämförande 

reklam (33). 
 

l) Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 689/2008 av den 17 juni 2008 om 

export och import av farliga kemikalier. 

l)  Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 689/2008 av den 17 juni 2008 om 

export och import av farliga 

kemikalier (34). 
 

m) Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 

december 2008 klassificering, märkning och 

förpackning av ämnen och blandningar. 

m)  Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 

december 2008 om klassificering, 

märkning och förpackning av ämnen och 

blandningar (35). 
 

n) Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om 

upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder för att uppnå en hållbar användning 

av bekämpningsmedel. 

n)  Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om 

upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder för att uppnå en hållbar 

användning av bekämpningsmedel (36). 
 

o) Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1005/2009 av den 16 september 

2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet. 

o)  Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1005/2009 av den 16 september 

2009 om ämnen som bryter ned 
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ozonskiktet (37). 
 

p) Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/63/EU av den 22 september 2010 om 

skydd av djur som används för 

vetenskapliga ändamål. 

p)  Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/63/EU av den 22 september 2010 

om skydd av djur som används för 

vetenskapliga ändamål (38). 
 

q) Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/75/EU av den 24 november 2010 om 

industriutsläpp. 

q)  Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/75/EU av den 24 november 2010 om 

industriutsläpp (39). 
 

4.   Artikel 69 ska inte tillämpas på transport 

av biocidprodukter på järnväg, väg eller inre 

vattenvägar, till havs eller med flyg. 

4.   Artikel 69 gäller inte för transport av 

biocidprodukter på järnväg, väg eller inre 

vattenvägar, till havs eller med flyg. 

5.   Denna förordning ska inte tillämpas på 5.   Denna förordning gäller inte för 

a) livsmedel eller foder som används som 

avskräckande medel eller lockbete, 

a)  livsmedel eller foder som används som 

avskräckande eller tilldragande medel, 
 

b) biocidprodukter när de används som 

processhjälpmedel. 

b)  biocidprodukter när de används som 

processhjälpmedel. 
 

6.   Biocidprodukter som fått ett slutligt 

godkännande i enlighet med den 

internationella konventionen om kontroll 

och hantering av fartygs barlastvatten och 

sediment ska bedömas som godkända i 

enlighet med kapitel VIII i denna 

förordning. Artiklarna 47 och 68 ska 

tillämpas i enlighet med denna bestämmelse. 

6.   Biocidprodukter som får ett slutligt 

godkännande enligt den internationella 

konventionen om kontroll och hantering av 

fartygs barlastvatten och sediment ska anses 

vara godkända enligt kapitel VIII i denna 

förordning. Artiklarna 47 och 68 ska 

tillämpas i överensstämmelse med detta. 

7.   Ingen av bestämmelserna i denna 

förordning hindrar medlemsstaterna från att 

begränsa eller förbjuda användningen av 

biocidprodukter i den allmänna 

dricksvattenförsörjningen. 

7.   Ingenting i denna förordning ska hindra 

medlemsstaterna från att begränsa eller 

förbjuda användningen av biocidprodukter i 

den allmänna dricksvattenförsörjningen. 

8.   Medlemsstaterna kan i vissa fall 

fastställa undantag för särskilda 

biocidprodukter, antingen som de är eller 

som beståndsdelar i en behandlad vara, om 

detta bedöms som nödvändigt av 

försvarsintressen. 

8.   Medlemsstaterna får i särskilda fall 

tillåta undantag från denna förordning för 

vissa biocidprodukter – som sådana eller 

ingående i en behandlad vara – när det är 

nödvändigt på grund av försvarsintressen. 

9. Bortskaffande av verksamma ämnen och 

biocidprodukter ska ske i enlighet med 

gällande unionslagstiftning och nationell 

lagstiftning om avfall. 

9.   Verksamma ämnen och biocidprodukter 

ska bortskaffas i enlighet med gällande 

unionslagstiftning och nationell lagstiftning 

om avfall. 

Artikel 3 Artikel 3 

Definitioner Definitioner 

1. I denna förordning gäller följande 

definitioner: 

1.   I denna förordning gäller följande 

definitioner: 

a) biocidprodukt: a) biocidprodukt: 

– varje ämne eller blandning som, i den 

form i vilken det eller den levereras till 

användaren, består av, innehåller eller 

genererar ett eller flera verksamma ämnen 

avsedda att förstöra, stöta bort, 

oskadliggöra, förhindra verkningarna av 

— varje ämne eller blandning som i den 

form det eller den levereras till 

användaren består av, innehåller eller 

genererar ett eller flera verksamma ämnen 

avsedda att förstöra, hindra, oskadliggöra, 

förhindra verkningarna av eller på något 
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eller på annat sätt än genom fysisk eller 

mekanisk åtgärd bekämpa skadliga 

organismer. 

annat sätt utöva kontroll över skadliga 

organismer på annat sätt än enbart genom 

fysisk eller mekanisk inverkan. 
 

– varje ämne eller blandning som genereras 

från ämnen eller blandningar som inte 

omfattas av första strecksatsen och som är 

avsedda att förstöra, stöta bort, 

oskadliggöra, förhindra verkningarna av 

eller på annat sätt än genom fysisk eller 

mekanisk åtgärd bekämpa skadliga 

organismer. 

— varje ämne eller blandning som genereras 

från ämnen eller blandningar som inte 

omfattas av första strecksatsen, och som 

är avsedda att användas för att förstöra, 

avskräcka, oskadliggöra, förhindra 

verkningarna av eller på något annat sätt 

utöva kontroll över någon skadlig 

organism på annat sätt än enbart genom 

fysisk eller mekanisk inverkan. 
 

En behandlad vara som har en huvudsaklig 

biocidfunktion ska klassificeras som 

biocidprodukt. 

En behandlad vara som i första hand har en 

biocidfunktion ska anses som biocidprodukt. 

b) mikroorganism: varje mikrobiologisk 

enhet, cellulär eller icke-cellulär, med 

möjligheten att föröka sig eller överföra 

genetiskt material, däribland lägre svampar, 

virus, bakterier, jästsvampar, mögelsvampar, 

alger, protozoer och mikroskopiska 

parasitiska svampar. 

b) mikroorganism: varje mikrobiologisk 

enhet, cellulär eller icke-cellulär, som kan 

föröka sig eller överföra genetiskt material, 

inbegripet lägre svampar, virus, bakterier, 

jästsvampar, mögelsvampar, alger, 

protozoer och mikroskopiska parasitiska 

maskar. 

c) verksamt ämne: ett ämne eller en 

mikroorganism som inverkar på eller 

motverkar skadliga organismer. 

c) verksamt ämne: ett ämne eller en 

mikroorganism som inverkar på eller 

motverkar skadliga organismer. 

d) befintligt verksamt ämne: ett ämne som 

fanns på marknaden den 14 maj 2000 i form 

av ett verksamt ämne i en biocidprodukt 

avsedd att användas för andra ändamål än 

vetenskaplig eller produkt- och 

processinriktad forskning och utveckling. 

d) existerande verksamt ämne: ett ämne som 

fanns på marknaden den 14 maj 2000 som 

ett verksamt ämne i en biocidprodukt för 

andra ändamål än vetenskaplig eller 

produkt- och processinriktad forskning och 

utveckling. 

e) nytt verksamt ämne: ett ämne som ännu 

inte fanns på marknaden den 14 maj 2000 i 

form av ett verksamt ämne i en 

biocidprodukt avsedd att användas för andra 

ändamål än vetenskaplig eller produkt- och 

processinriktad forskning och utveckling. 

e) nytt verksamt ämne: ett ämne som inte 

fanns på marknaden den 14 maj 2000 som 

ett verksamt ämne i en biocidprodukt för 

andra ändamål än vetenskaplig eller 

produkt- och processinriktad forskning och 

utveckling. 

f) vanskligt ämne: varje ämne annat än ett 

verksamt ämne som på kortare eller längre 

sikt kan medföra skadliga effekter för 

människor, i synnerhet för sårbara 

befolkningsgrupper, för djur eller för miljön, 

och som ingår i eller genereras av en 

biocidprodukt i tillräckligt hög 

koncentration för att medföra sådana risker. 

f) ämnen som inger betänkligheter: andra 

ämnen än det verksamma ämnet, som har 

den egenskapen att de kan ha omedelbara 

eller på sikt skadliga effekter på människor, 

särskilt känsliga befolkningsgrupper, djur 

eller miljön, och som finns eller bildas i en 

biocidprodukt i tillräckligt hög 

koncentration för att innebära en risk för 

sådana effekter. 

Förutsatt att det inte finns andra 

riskbedömningar avses med detta ämne 

Förutsatt att det inte finns någon annan 

grund för betänkligheter, avses normalt med 

ett ämne av nämnda slag 

– ett ämne som klassificerats som farligt ett ämne som klassificerats som farligt eller 



 

 

eller som uppfyller kriterierna för att 

klassificeras som farligt enligt direktiv 

67/548/EEG och som ingår i en 

biocidprodukt i en sådan koncentration som 

gör att ämnet måste anses vara farligt enligt 

artiklarna 5, 6 och 7 i direktiv 1999/45/EG, 

eller 

som uppfyller kriterierna för att klassificeras 

som farligt enligt direktiv 67/548/EEG och 

som finns i biocidprodukten i en sådan 

koncentration som medför att produkten 

anses farlig i den mening som avses i 

artiklarna 5, 6 och 7 i direktiv 1999/45/EG, 

eller 

– ett ämne som klassificerats som farligt 

eller som uppfyller kriterierna för att klassas 

som farligt enligt förordning (EG) nr 

1272/2008 och som ingår i en biocidprodukt 

i en sådan koncentration som gör att ämnet 

måste anses som farligt enligt den 

förordningen, eller 

ett ämne som klassificerats som farligt eller 

som uppfyller kriterierna för att klassificeras 

som farligt enligt förordning (EG) nr 

1272/2008 och som finns i biocidprodukten 

i en sådan koncentration att produkten anses 

farlig i den mening som avses i den 

förordningen, 

– ett ämne som uppfyller kriterierna för att 

klassificeras som en långlivad organisk 

förorening (POP) i enlighet med förordning 

(EG) nr 850/2004 eller som uppfyller 

kriterierna för att klassificeras som ett 

långlivat, bioackumulerande och toxiskt 

ämne (PBT-ämne), eller som ett mycket 

långlivat och mycket bioackumulerande 

ämne (vPvB-ämne) enligt bilaga XIII till 

förordning (EG) nr 1907/2006. 

ett ämne som uppfyller kriterierna för att 

anses som en långlivad organisk förorening 

(POP) enligt förordning (EG) nr 850/2004, 

eller som uppfyller kriterierna för att vara 

långlivat, bioackumulerande och toxiskt 

(PBT) eller mycket långlivat och mycket 

bioackumulerande (vPvB) i enlighet med 

bilaga XIII till förordning (EG) nr 

1907/2006. 

g) skadlig organism: en organism, däribland 

patogener, vars närvaro är oönskad eller 

skadlig för människor, mänskliga aktiviteter 

eller produkter som människan använder 

eller producerar, eller för djur eller för 

miljön. 

g) skadlig organism: organism, inbegripet 

patogener, vars närvaro är oönskad eller 

skadlig för människor, mänsklig verksamhet 

eller produkter som människor använder 

eller producerar eller för djur eller för 

miljön. 

h) restämne: ett ämne som härstammar från 

produkter av vegetabiliskt eller animaliskt 

ursprung, i vattenresurser, i dricksvatten, i 

livsmedel, i foder eller i miljön i övrigt, och 

vars närvaro är ett resultat av användning av 

en biocidprodukt, däribland ett sådant ämnes 

metaboliter och nedbrytnings- eller 

reaktionsprodukter. 

h) resthalt: ämne som förekommer i eller på 

produkter som härrör från växter eller djur, i 

vattenresurser, i dricksvatten, i eller på 

livsmedel och foder eller i miljön i övrigt, 

inklusive ett sådant ämnes metaboliter och 

nedbrytnings- eller reaktionsprodukter. 

i) tillhandahållande på marknaden: varje 

utbud av en biocidprodukt eller en 

behandlad vara avsedd att distribueras eller 

användas inom ramen för kommersiell 

verksamhet, antingen mot betalning eller 

kostnadsfritt. 

i) tillhandahållande på marknaden: varje 

leverans av en biocidprodukt eller en 

behandlad vara för distribution eller 

användning i samband med kommersiell 

verksamhet, mot betalning eller gratis. 

j) utsläppande på marknaden: första 

tillhandahållandet på marknaden av en 

biocidprodukt eller en behandlad vara. 

j) utsläppande på marknaden: 

tillhandahållande för första gången på 

marknaden av en biocidprodukt eller en 

behandlad vara. 

k) användning: all verksamhet som utförs 

med en biocidprodukt, däribland lagring, 

k) användning: alla operationer som utförs 

med en biocidprodukt, t.ex. lagring, 



 

 

hantering, blandning och tillämpning, utom 

sådan verksamhet som utförs i syfte att 

exportera biocidprodukten eller den 

behandlade varan från unionen. 

hantering, blandning och spridning, utom 

sådana operationer som utförs i syfte att 

exportera biocidprodukten eller den 

behandlade varan från unionen. 

l) behandlad vara: varje ämne, blandning 

eller vara som har behandlats med eller som 

avsiktligen innehåller en eller flera 

biocidprodukter. 

l) behandlad vara: varje ämne, blandning, 

eller vara som har behandlats med eller som 

avsiktligen innehåller en eller flera 

biocidprodukter. 

m) nationellt godkännande: ett 

administrativt beslut som fattas av den 

behöriga myndigheten i en medlemsstat och 

som syftar till att godkänna 

tillhandahållande på marknaden och 

användning av en biocidprodukt eller en 

biocidproduktfamilj inom hela eller delar av 

statens territorium. 

m) nationellt godkännande: ett 

administrativt beslut genom vilket den 

behöriga myndigheten i en medlemsstat 

godkänner att en biocidprodukt eller en 

biocidproduktfamilj tillhandahålls på 

marknaden och används inom statens 

territorium eller en del därav. 

n) unionsgodkännande: ett administrativt 

beslut som fattas av kommissionen och som 

syftar till att godkänna tillhandahållande på 

marknaden och användning av en 

biocidprodukt eller en biocidproduktfamilj 

inom hela eller delar av unionens 

territorium. 

n) unionsgodkännande: ett administrativt 

beslut genom vilket kommissionen 

godkänner att en biocidprodukt eller en 

biocidproduktfamilj tillhandahålls på 

marknaden och används inom unionens 

territorium eller en del därav. 

o) godkännande: nationellt godkännande, 

unionsgodkännande eller godkännande 

enligt artikel 26. 

o) produktgodkännande: ett nationellt 

godkännande, ett unionsgodkännande eller 

ett godkännande i enlighet med artikel 26. 

p) innehavare av ett godkännande: den inom 

unionen etablerade person som ansvarar för 

utsläppandet av en biocidprodukt på 

marknaden i en viss medlemsstat eller i 

unionen och som anges i godkännandet. 

p) innehavare av ett produktgodkännande: 

den inom unionen etablerade person som 

ansvarar för utsläppandet på marknaden av 

en biocidprodukt i en särskild medlemsstat 

eller i unionen och som anges i 

godkännandet. 

q) produkttyp: en av produkttyperna som 

anges i bilaga V. 

q) produkttyp: en av de produkttyper som 

anges i bilaga V. 

r) enstaka biocidprodukt: en biocidprodukt 

som inte får innehålla avsiktliga variationer i 

dess procentuella andel av verksamma eller 

icke verksamma ämnen. 

r) en enstaka biocidprodukt: en 

biocidprodukt utan avsiktliga variationer i 

den procentuella andelen av de verksamma 

eller icke verksamma ämnen den innehåller. 

s) biocidproduktfamilj: en grupp 

biocidprodukter som har liknande 

användningsområden, vars verksamma 

ämnen har samma specifikationer och vars 

sammansättning varierar på ett specifikt sätt 

utan att dessa variationer har en negativ 

inverkan på produkternas risknivå eller 

avsevärt minskar deras effektivitet. 

s) biocidproduktfamilj: en grupp 

biocidprodukter med liknande 

användningar, vars verksamma ämnen har 

samma specifikationer, och med 

specificerad variation i sin sammansättning 

som inte negativt påverkar produkternas 

risknivå eller i betydande utsträckning 

minskar deras effektivitet. 

t) tillstånd om tillgång: en originalhandling 

undertecknad av ägaren till information eller 

av dennes ombud, och som anger att 

informationen får användas av behöriga 

t) tillstånd om tillgång: en originalhandling 

som är undertecknad av dataägaren eller av 

dennes företrädare, i vilken anges att 

informationen får användas till förmån för 



 

 

myndigheter, av kemikaliemyndigheten eller 

av kommissionen till förmån för tredje part i 

enlighet med denna förordning. 

en tredje part av de behöriga myndigheterna, 

kemikaliemyndigheten eller kommissionen 

för tillämpningen av denna förordning. 

u) livsmedel och foder: livsmedel enligt 

definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 

178/2002 och foder enligt definitionen i 

artikel 3.4 i den förordningen. 

u) livsmedel och foder: livsmedel enligt 

definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 

178/2002, och foder enligt definitionen i 

artikel 3.4 i den förordningen. 

v) processhjälpmedel: varje ämne som 

omfattas av definitionen i artikel 3.2 b i 

förordning (EG) nr 1333/2008 eller i artikel 

2.2 h i förordning (EG) nr 1831/2003. 

v) processhjälpmedel: varje ämne som 

omfattas av definitionen i artikel 3.2 b i 

förordning (EG) nr 1333/2008 eller artikel 

2.2 h i förordning (EG) nr 1831/2003. 

w) teknisk ekvivalens: likhet i kemisk 

sammansättning och riskprofil mellan ett 

ämne med annat ursprung än referenskällan, 

eller ett ämne med ursprung i referenskällan 

men med ett annorlunda tillverkningssätt 

eller en annan tillverkningsplats, och ämnet 

med ursprung i referenskällan för vilken den 

ursprungliga riskbedömningen genomförts i 

enlighet med artikel 54. 

w) teknisk ekvivalens: likhet i fråga om 

kemisk sammansättning och riskprofil 

mellan ett ämne som producerats antingen 

från en annan framställningskälla än 

referenskällan eller från referenskällan men 

efter det att tillverkningsprocessen och/eller 

tillverkningsorten ändrats, och ämnet från 

den referenskälla för vilken den 

ursprungliga riskbedömningen genomfördes, 

i enlighet med artikel 54. 

x) kemikaliemyndigheten: Europeiska 

kemikaliemyndigheten som inrättats genom 

förordning (EG) nr 1907/2006. 

x) kemikaliemyndigheten: Europeiska 

kemikaliemyndigheten som inrättades 

genom förordning (EG) nr 1907/2006. 

y) reklam: ett medel för att främja 

försäljning eller användning av 

biocidprodukter med hjälp av tryckta, 

elektroniska eller andra medier. 

y) reklam: ett medel för att främja 

försäljningen eller användningen av 

biocidprodukter genom tryckta, elektroniska 

eller andra medier. 

z) nanomaterial: ett verksamt eller icke 

verksamt ämne, naturligt eller tillverkat, 

som innehåller fria partiklar i aggregatform 

eller i agglomeratform, i vilket minst 50 

procent av partiklarna i storleksfördelningen 

har en eller flera yttre dimensioner på 1–100 

nm. 

z) nanomaterial: ett naturligt eller tillverkat 

verksamt ämne eller ett icke-verksamt ämne 

som innehåller partiklar, i fritt tillstånd eller 

i form av aggregerat eller agglomerat och 

där minst 50 % av partiklarna i 

antalsstorleksfördelningen, en eller flera 

yttre dimensioner är i storleksintervallet 1–

100 nm. 

Fullerener, grafenflagor och kolnanorör med 

enkel vägg som har en eller flera yttre 

dimensioner under 1 nm ska betraktas som 

nanomaterial. 

Fullerener, grafenflagor och kolnanorör med 

enkel vägg med en eller flera yttre 

dimensioner under 1 nm ska betraktas som 

nanomaterial. 

Vid tillämpningen av definitionen av 

nanomaterial gäller följande definitioner för 

partikel, agglomerat och aggregat: 

Vid tillämpning av definitionen av 

nanomaterial gäller följande definitioner för 

”partikel”, ”agglomerat” och ”aggregat” 

– partikel: ett mycket litet ämnesfragment 

med väl definierade fysiska gränser. 

— partikel: ett mycket litet stycke materia 

med definierade fysikaliska gränser. 

– agglomerat: en samling svagt 

sammanhållna partiklar eller aggregat vars 

totala ytarea motsvarar summan av alla 

beståndsdelarnas ytareor. 

— agglomerat: en samling svagt 

sammanhållna partiklar eller aggregat där 

den yttre ytarean är ungefär lika med 

summan av de enskilda komponenternas 

ytarea. 



 

 

– aggregat: en partikel som består av starkt 

sammanhållna eller förenade partiklar. 

— aggregat: en partikel bestående av starkt 

sammanhållna eller förenade partiklar. 

aa) administrativ ändring: en ändring av ett 

befintligt godkännande som är av rent 

administrativ karaktär och som inte medför 

någon ändring av egenskaperna eller 

effektiviteten hos biocidprodukten eller 

biocidproduktfamiljen. 

aa) administrativ ändring: en ändring av ett 

befintligt godkännande av rent administrativ 

karaktär som inte medför någon ändring av 

biocidproduktens eller 

biocidproduktfamiljens egenskaper eller 

effektivitet. 

ab) mindre ändring: en ändring av ett 

befintligt godkännande som inte är av rent 

administrativ karaktär och som endast 

förutsätter en begränsad omprövning av 

egenskaperna eller effektiviteten hos en 

biocidprodukt eller en biocidproduktfamilj. 

ab) mindre ändring: en ändring av ett 

befintligt godkännande som inte är av rent 

administrativ karaktär och som endast 

förutsätter en begränsad omprövning av 

biocidproduktens eller 

biocidproduktfamiljens egenskaper eller 

effektivitet. 

ac) större ändring: en ändring av ett 

befintligt godkännande som varken är en 

administrativ ändring eller en mindre 

ändring. 

ac) större ändring: en ändring av ett 

befintligt godkännande som varken är en 

administrativ ändring eller en mindre 

ändring. 

ad) sårbara befolkningsgrupper: personer 

som man måste ta särskild hänsyn till vid 

bedömningen av biocidprodukters akuta och 

kroniska hälsoeffekter. Till denna grupp hör 

bland annat gravida och ammande kvinnor, 

ofödda, spädbarn och barn, äldre personer 

samt, vid hög och långvarig exponering för 

biocidprodukter, arbetstagare och boende. 

ad) känsliga befolkningsgrupper: personer 

som det måste tas särskild hänsyn till vid 

bedömningen av biocidprodukternas akuta 

och kroniska effekter på hälsan. Det rör sig 

bland annat om gravida och ammande 

kvinnor, ofödda, spädbarn och barn, äldre 

personer samt, vid hög långvarig exponering 

för biocidprodukter, arbetstagare och 

boende. 

ae) små och medelstora företag: små och 

medelstora företag enligt definitionen i 

kommissionens rekommendation 

2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 

definitionen av mikroföretag samt små och 

medelstora företag. 

ae) små och medelstora företag: små och 

medelstora företag enligt definitionen i 

kommissionens rekommendation 

2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 

definitionen av mikroföretag samt små och 

medelstora företag (40). 

2. I denna förordning ska definitionerna i 

artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 

gälla för följande termer: 

2.   I denna förordning ska definitionerna i 

artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 

gälla för följande termer: 

a) ämne, a) ämne, 

b) blandning, b) blandning, 

c) vara, c) vara, 

d) produkt- och processorienterad forskning 

och utveckling, 

d) produkt- och processinriktad forskning 

och utveckling, 

e) vetenskaplig forskning och utveckling. e) vetenskaplig forskning och utveckling. 

3. Kommissionen kan, på begäran av en 

medlemsstat, med hjälp av 

genomförandeakter besluta huruvida ett 

ämne är ett nanomaterial, med särskild 

hänsyn till kommissionens rekommendation 

2011/696/EU av den 18 oktober 2011 om 

definitionen av nanomaterial, samt huruvida 

3.   Kommissionen får, på en medlemsstats 

begäran, genom genomförandeakter besluta 

huruvida ett ämne är ett nanomaterial, med 

särskild hänsyn till kommissionens 

rekommendation 2011/696/EU av den 18 

oktober 2011 om definitionen av 

nanomaterial (41), och huruvida en särskild 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1460983510743&from=SV#ntr40-L_2012167SV.01000101-E0040
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0528&qid=1460983510743&from=SV#ntr41-L_2012167SV.01000101-E0041


 

 

en särskild produkt eller produktgrupp utgör 

en biocidprodukt, en behandlad vara eller 

ingetdera. Dessa genomförandeakter ska 

antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 

82.3. 

produkt eller en grupp av produkter är en 

biocidprodukt eller en behandlad vara eller 

ingetdera. Dessa genomförandeakter ska 

antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 

82.3. 

4. Kommissionen har, i enlighet med artikel 

83, befogenhet att anta delegerade akter för 

att anpassa definitionen av nanomaterial 

som fastställts i punkt 1 z i denna artikel, 

mot bakgrund av den vetenskapliga och 

tekniska utvecklingen och med hänsyn till 

rekommendation 2011/696/EU. 

4.   Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med artikel 

83 för att anpassa definitionen av 

nanomaterial som fastställs i punkt 1 z i den 

här artikeln mot bakgrund av den 

vetenskapliga och tekniska utvecklingen och 

ta hänsyn till rekommendation 

2011/696/EU. 
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