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Beslut 
Kemikalieinspektionen beslutar om anståndsperiod för nedanstående biocidprodukt. 

Produktnamn Boracol 20 
Regnr 5322 
Produkttyp PT 8 
Godkännandet t.o.m. 2021-08-31 
Innehavare KRS ApS 

Mandal Alle 9A 
DK-5500 Middelfart 
DANMARK 

Följande anståndsperioder för produkten gäller enligt artikel 6 i kommissionens 
delegerade förordning (EU) nr 492/20141  (förordning (EU) nr 492/2014). 

Anstånd t.o.m. 
Befintliga lager av produkten i Sverige får överlåtas 2022-02-27 

Produkten får lagras, bortskaffas och användas 2022-08-26 
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Beskrivning av ärendet 
Boracol 20 är en biocidprodukt som innehåller det verksamma ämnet 
dinatriumoktaborat tetrahydrat (CAS-nummer 12280-03-4). Produkten är godkänd 
till och med 2021-08-31. Innehavaren har inte ansökt om förnyat godkännande för 
produkten. 

Enligt artikel 31 i förordning (EU) nr 528/20122  (EU:s biocidförordning), ska en 
ansökan om förnyat produktgodkännande för en existerande biocidprodukt lämnas 
in senast 550 dagar innan produktgodkännandet löper ut. 

1  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 492/2014 av den 7 mars 2014 om komplettering av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 vad gäller regler för förnyelse av 
produktgodkännanden av biocidprodukter som är föremål för ömsesidigt erkännande 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om 
tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter). 
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3 	Skäl 
På grund av att ingen ansökan om förnyat godkännande för produkten har inkommit 
upphör godkännandet att gälla. Kemikalieinspektionen beslutar därmed om 
anståndstid för produkten enligt artikel 6 i förordning (EU) nr 492/2014. 

Enligt artikel 6 i förordning (EU) nr 492/2014 ska artikel 52 i EU:s biocidförordning 
tillämpas på kvarvarande lager av biocidprodukter som är tillgängliga på marknaden i 
en medlemsstat till vilken ingen ansökan om förnyelse har lämnats in eller som har 
avslagit en ansökan i enlighet med artikel 3.3 i denna förordning. 

Anstånd medges därmed för överlåtelse av kvarvarande lager av produkten, befintliga 
i Sverige, i 180 dagar, dvs till och med 2022-02-27. Anstånd för användning av 
kvarvarande lager av produkten medges för ytterligare 180 dagar, dvs till och med 
den 2022-08-26. 

4 	Hur man överklagar 
Detta beslut får överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Ett 
skriftligt överklagande ställt till mark- och miljödomstolen ska i så fall ha kommit till 
Kemikalieinspektionen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av 
beslutet. 

I detta ärende har regelsamordnaren Katarina Malmberg beslutat. Lisa Stoltz har varit 
föredragande. 

kot44-4,t-eAt 
Katarina Malmberg 

Lisa Stolta 

Beslutet är på grund av rådande situation med eoronaviruset inte kontrasignerat 
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Courtesy translation 
The authorisation of Boracol 20 expires 2021-08-31. The Swedish Chemicals Agency 
has determined a period of grace for this product in accordance to article 6 of the 
Commission delegated Regulation (EU) No 492/20143: 

r— 
F  Until 

Existing stocks of the product in Sweden can be F 2022-02-27 
made available 
The product may be stored, disposed of and used ' 2022-08-26 

Period of grace 

This decision can be appealed against at the Land and Enyironment Court, Nacka 
District Court. A written appeal to the Court shall be submitted to the Swedish 
Chemicals Agency within three weeks from the date when the complainant took part 
of the decision.. 

3 Commission delegated Regulation (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation 
(EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the rules for the 
renewal of authorisations of biocidal products subject to mutual recognition 
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