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Ändringsförslag 18
Julie Girling, Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 19.4 c i förordning (EU) 
nr 528/2012 får biocidprodukter inte 
godkännas för tillhandahållande på 
marknaden för användning av allmänheten 
om de uppfyller kriterierna för att anses 
vara långlivade, bioackumulerande och 
toxiska (PBT), eller mycket långlivade och 
mycket bioackumulerande (vPvB) i 
enlighet med bilaga XIII till förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 
2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach), inrättande av en 
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 
direktiv 1999/45/EG och upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1488/94 samt rådets direktiv 
76/769/EEG och kommissionens direktiv 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 
2000/21/EG. Dock gäller dessa kriterier 
endast för ämnen, medan biocidprodukter 
ofta är blandningar och ibland varor. 
Artikel 19.4 c i förordning (EU) 
nr 528/2012 bör därför hänvisa till 
biocidprodukter som består av, innehåller 
eller bildar ämnen som uppfyller dessa 
kriterier.

(1) Enligt artikel 19.4 c i förordning (EU) 
nr 528/2012 får biocidprodukter inte 
godkännas för tillhandahållande på 
marknaden för användning av allmänheten 
om de uppfyller kriterierna för att anses 
vara långlivade, bioackumulerande och 
toxiska (PBT), eller mycket långlivade och 
mycket bioackumulerande (vPvB) i 
enlighet med bilaga XIII till förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 
2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach), inrättande av en 
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 
direktiv 1999/45/EG och upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning 
(EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 
76/769/EEG och kommissionens direktiv 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 
2000/21/EG. Dock gäller dessa kriterier 
endast för ämnen, medan biocidprodukter 
ofta är blandningar och ibland varor. 
Artikel 19.4 c i förordning 
(EU) nr 528/2012 bör därför hänvisa till 
biocidprodukter som består av, innehåller 
eller bildar ämnen som uppfyller dessa 
kriterier, i en koncentration på
0,1 viktprocent eller högre.

__________________ __________________
2 EUT L 167, 27.6.2012, s. 1. 2 EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.
3 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. 3 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

Or. en
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Motivering

Denna ändring gör att texten stämmer överens med Reach-förordningen.

Ändringsförslag 19
Julie Girling, Gaston Franco

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Artikel 3.1 s bör ändras så att det blir 
möjligt för biocidprodukter med mindre 
sträng klassificering att ingå i en 
produktfamilj med högre 
riskformuleringar om de har liknande 
sammansättning, exponeringsnivåer och 
bevisad verkan.

Or. en

(Se även ändringsförslag till artiklarna 3.1 s och 19.6 om biocidproduktfamilj.)

Ändringsförslag 20
Julie Girling, Gaston Franco

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 19.6 bör ändras så att det blir 
möjligt för biocidprodukter med mindre 
sträng klassificering att ingå i en 
produktfamilj med högre 
riskformuleringar om de har liknande 
sammansättning, exponeringsnivåer och 
bevisad verkan.

Or. en

(Se även ändringsförslag till artiklarna 3.1 s och 19.6 om biocidproduktfamilj.)
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Ändringsförslag 21
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att underlätta samarbetet, 
samordningen och informationsutbytet
mellan medlemsstaterna, 
kemikaliemyndigheten och kommissionen 
när det gäller tillämpningen och för att 
befintliga strukturer ska kunna utnyttjas 
bör kemikaliemyndigheten även ges i 
uppgift att stödja och bistå 
medlemsstaterna när det gäller kontroll-
och tillsynsåtgärder, i synnerhet via det 
s.k. forumet.

Or. en

Motivering

Inom ramen för Reach har ett forum inrättats för att med stöd från kemikaliemyndigheten och 
kommissionen samordna tillämpningen i medlemsstaterna. Detta forum borde också 
användas för att underlätta tillämpningen av biocidförordningen.

Ändringsförslag 22
Matthias Groote, Christa Klaß, Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att det system som inrättas 
genom denna förordning ska fungera 
effektivt bör det finnas ett gott samarbete, 
samordning och informationsutbyte 
mellan medlemsstaterna, 
kemikaliemyndigheten och kommissionen 
när det gäller tillämpningen.

Or. en
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Ändringsförslag 23
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att det system som inrättas 
genom denna förordning ska fungera 
effektivt bör det finnas gott samarbete, 
samordning och informationsutbyte 
mellan medlemsstaterna, 
kemikaliemyndigheten och kommissionen 
när det gäller tillämpningen.

Or. en

Ändringsförslag 24
Julie Girling, Gaston Franco

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Artikel 89.4 och artikel 93.2 i 
förordning (EU) nr 528/2012 föreskriver 
utfasningsperioder för biocidprodukter för 
vilka godkännande inte beviljas. Samma 
perioder bör gälla för utfasning av den 
existerande formen av en produkt som 
redan finns på marknaden, om ett 
godkännande beviljas men villkoren för 
godkännandet kräver att produkten 
ändras.

(12) Artikel 89.4 och artikel 93.2 i 
förordning (EU) nr 528/2012 föreskriver 
utfasningsperioder för biocidprodukter för 
vilka godkännande inte beviljas. Olika 
utfasningsperioder bör gälla för 
produkterna beroende på huruvida 
märkningsändringarna påverkar 
produktens säkerhet vid användning 
och/eller produktens effektivitet.

Or. en

Motivering

När det gäller märkningsändringar som varken påverkar produktens säkerhet vid användning 
eller produktens effektivitet vore det bra med en längre utfasningsperiod.
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Ändringsförslag 25
Matthias Groote

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Artikel 94.1 i förordning (EU) 
nr 528/2012 gäller endast behandlade varor 
som redan har släppts ut på marknaden och 
kommer därför att införa ett oavsiktligt 
förbud mot de flesta nya behandlade varor, 
som skulle bestå från och med den 1 
september 2013 fram till godkännandet av 
det sista verksamma ämnet som ingår i 
varorna. Dess räckvidd bör därför utvidgas 
till att omfatta nya behandlade varor. 
Artikel 94.1 bör också föreskriva en 
utfasningsperiod för behandlade varor för 
vilka en ansökan om godkännande av det 
verksamma ämnet för den relevanta 
produkttypen inte kommer att lämnas in 
senast den 1 september 2016. I 
förenklingssyfte bör artikel 94.2 slås 
samman med artikel 94.1.

(15) Artikel 94.1 i förordning (EU) 
nr 528/2012 gäller endast behandlade varor 
som redan har släppts ut på marknaden och 
kommer därför att införa ett oavsiktligt 
förbud mot de flesta nya behandlade varor, 
som skulle bestå från och med den 1 
september 2013 fram till godkännandet av 
det sista verksamma ämnet som ingår i 
varorna. Dess räckvidd bör därför utvidgas 
till att omfatta nya behandlade varor. 
Artikel 94.1 bör också föreskriva en 
utfasningsperiod för behandlade varor för 
vilka en ansökan om godkännande av det 
verksamma ämnet för den relevanta 
produkttypen inte kommer att lämnas in 
senast den 1 september 2016. I 
förenklingssyfte bör artikel 94.2 slås 
samman med artikel 94.1. För att 
eventuella skadliga effekter för de
ekonomiska aktörerna ska kunna 
förhindras bör det fastställas att dessa 
ändringar ska börja gälla från och med 
den 1 september 2013.

Or. en

Ändringsförslag 26
Julie Girling, Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Artikel 95.1 tredje stycket i 
förordning (EU) nr 528/2012 syftar till att 

utgår
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utvidga rätten att hänvisa till uppgifter 
som anges i artikel 63.3 andra stycket för 
alla studier som behövs för bedömningen 
av risker för människors hälsa och 
miljön, så att presumtiva relevanta 
personer kan föras in i den förteckning 
som avses i artikel 95.2. Utan denna rätt 
att hänvisa kommer många presumtiva 
relevanta personer inte att hinna uppfylla 
artikel 95.1 inom den tid som krävs för att 
tas upp i förteckningen senast den dag 
som avses i artikel 95.3. Artikel 95.1 tredje 
stycket inkluderar dock inte 
undersökningar om omvandling, 
spridning och fördelning i miljön. 
Eftersom presumtiva relevanta personer 
kommer att betala för rätten att hänvisa i 
enlighet med artikel 63.3, bör de också ha 
möjlighet att fullt ut kunna utnyttja denna 
rätt genom att överlåta den till dem som 
ansöker om produktgodkännande. 
Artikeln bör därför ändras i enlighet med 
detta.

Or. en

Motivering

Vid andra behandlingen nåddes en slutlig politisk överenskommelse som innebär att 
datadelning ska vara obligatoriskt för försök på ryggradsdjur men inte för försök på 
ryggradslösa djur (evertebrater). Detta tillägg utgör således inte någon teknisk ändring, utan 
en politisk sådan. Texten bör behållas som den är, dvs. utan detta tillägg i artikel 95.3.

Ändringsförslag 27
Julie Girling, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning 528/2012/EU
Artikel 3 – punkt 1 – led s

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1) Artikel 3.1 s ska ersättas med 
följande:

s) biocidproduktfamilj: en grupp ”s) biocidproduktfamilj: en grupp 
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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.

biocidprodukter med liknande 
användningar och liknande 
sammansättning med specificerad 
variation, som inte negativt påverkar 
produkternas risknivå eller i betydande 
utsträckning minskar deras effektivitet och 
vars verksamma ämnen har samma 
specifikationer.”

Or. en

Motivering

Förordning 528/2012/EU bör tillåta att biocidprodukter med mindre sträng klassificering 
ingår i en produktfamilj med högre riskformuleringar om de har liknande sammansättning, 
exponeringsnivåer och bevisad verkan.

Ändringsförslag 28
Julie Girling, Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led b
Förordning 528/2012/EU
Artikel 19 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”c) den består av, innehåller eller bildar ett 
ämne som uppfyller kriterierna för att 
anses vara PBT eller vPvB i enlighet med 
bilaga XIII till förordning (EG) 
nr 1907/2006,”

”c) den består av, innehåller eller bildar ett 
ämne som uppfyller kriterierna för att 
anses vara PBT eller vPvB i enlighet med 
bilaga XIII till förordning (EG) 
nr 1907/2006 i en koncentration på 
0,1 viktprocent eller högre,”

Or. en

Motivering

Denna ändring gör att texten blir stämmer överens med Reach-förordningen.

Ändringsförslag 29
Julie Girling, Gaston Franco
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Förordning 528/2012/EU
Artikel 19 – punkt 6

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

ba) Artikel 19.6 ska ersättas med följande:
6. För en biocidproduktfamilj får en 
minskad procentandel av ett eller flera 
verksamma ämnen medges, och/eller en 
variation i procentandelen av ett eller flera 
icke verksamma ämnen, och/eller 
ersättning av ett eller flera icke verksamma 
ämnen med andra specificerade ämnen som 
medför likvärdig eller mindre risk. 
Klassificering samt faro-
och skyddsangivelser ska vara desamma
för varje produkt inom 
biocidproduktfamiljen (med undantag för 
biocidproduktfamiljer som innehåller ett 
koncentrat för yrkesmässig användning 
och produkter som är färdiga för 
användning och som har erhållits genom 
utspädning av det koncentratet).

”6. För en biocidproduktfamilj får en 
minskad procentandel av ett eller flera 
verksamma ämnen medges, och/eller en 
variation i procentandelen av ett eller flera 
icke verksamma ämnen, och/eller 
ersättning av ett eller flera icke verksamma 
ämnen med andra specificerade ämnen som 
medför likvärdig eller mindre risk. Den 
riskbedömning av biocidproduktfamiljen 
som utförs enligt de gemensamma 
principer som anges i bilaga VI ska 
baseras på den sammansättning(ar) och 
användning(ar) som innebär störst risk 
för människors och djurs hälsa respektive 
för miljön. För varje produkt inom 
biocidproduktfamiljen ska klassificering 
samt faro- och skyddsangivelser vara 
desamma eller lägre än den värsta-fall-
sammansättning(ar) som har utvärderats i 
riskbedömningen, och 
exponeringsnivåerna ska vara desamma 
eller lägre än den värsta-fall-
användning(ar) som har utvärderats i den 
bedömningen.

En biocidproduktfamilj ska godkännas 
endast om samtliga biocidprodukter som 
ingår i den, med beaktande av de tillåtna 
variationer som avses i första stycket,
förväntas uppfylla villkoren i punkt 1.

En biocidproduktfamilj ska godkännas 
endast om de tillåtna variationer i 
sammansättning och användning som 
avses i första stycket är lätta att identifiera 
i ansökan tillsammans med deras 
respektive klassificering, faro-
och skyddsangivelser samt eventuella 

lämpliga riskbegränsande åtgärder, och 
om alla biocidprodukter i denna 
produktfamilj förväntas uppfylla villkoren 
i punkt 1.”

Or. en
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Motivering

Förordning 528/2012/EU bör tillåta att biocidprodukter med mindre sträng klassificering 
ingår i en produktfamilj med högre riskformuleringar om de har liknande sammansättning, 
exponeringsnivåer och bevisad verkan.

Ändringsförslag 30
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning 528/2012/EU
Artikel 22 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 22.2 ska led i strykas.

Or. fr

Motivering

Led i) ”Faro- och skyddsangivelser” stryks och led l)”Dosering och bruksanvisning” ändras. 
Information om en produkts faror hör hemma i den produktklassificering som anges i CLP-
förordningen nr 1272/2008. Detta är således industrins ansvar, inte medlemsstaternas. Den 
nuvarande formuleringen kan leda till inkonsekventa riskhanteringsåtgärder.

Ändringsförslag 31
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning 528/2012/EU
Artikel 22 – punkt 2 – led l

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1a) I artikel 22.2 ska led l ersättas med 
följande:

l) Dosering och bruksanvisning. ”l) Dosering och bruksanvisning, särskilt
skyddsangivelser.”

Or. fr
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Motivering

Led i) ”Faro- och skyddsangivelser” stryks och led l)”Dosering och bruksanvisning” ändras. 
Information om faror hör hemma I den produktklassificering som anges i CLP-förordningen
nr 1272/2008. Detta är således industrins ansvar, inte medlemsstaternas. Den nuvarande 
formuleringen kan leda till inkonsekventa riskhanteringsåtgärder.

Ändringsförslag 32
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning 528/2012/EU
Artikel 22 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
(1a) I artikel 22.2 ska led i strykas.

Or. fr

Motivering

Les dispositions actuelles du règlement (UE) n° 528/2012 introduisent un transfert de 
responsabilité de la classification de l’industriel vers l’État membre qui autorise le produit.
Ce transfert menace l’équilibre global du système, en multipliant significativement le nombre 
d’autorisations de produits à délivrer ou modifier, sans apporter aucune amélioration pour la 
protection de l’homme ou de l’environnement. Les règles de classification des dangers qui 
s’appliquent aux produits biocides, comme toute substance chimique, sont celles du règlement 
CLP (classification, labelling, packaging : Règlement (CE) n° 1272/2008). Ce règlement 
mentionne dans son article 4 que les fournisseurs doivent classer les substances et les 
mélanges avant de les mettre sur le marché. Ils sont donc responsables de la classification de 
leur produit. Or, les articles 22-2 et 69 du règlement biocide disposent que la classification 
devant apparaître sur l’étiquette est celle mentionnée dans l’autorisation délivrée. La mise à 
jour de la classification sur les étiquettes - suite à la publication d’une Adaptation au Progrès 
Technique du règlement CLP concernant des constituants ou en 2015, lorsque l’ensemble des 
mélanges devront être classés selon le Règlement CLP - nécessitera donc de réviser toutes les 
autorisations nationales, impliquant des délais pour que les étiquetages soient mis à jour et 
une augmentation significative des autorisations à délivrer, impactant les délais de délivrance 
des autres autorisations (première autorisation ou reconnaissance mutuelle).

Ändringsförslag 33
Gilles Pargneaux
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning 528/2012/EU
Artikel 22 – punkt 2 – led l

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 1a
(1a) I artikel 22.2 ska led l ersättas med 
följande:

l) Dosering och bruksanvisning. ”l) Dosering och bruksanvisning, särskilt
skyddsangivelser.”

Or. fr

Motivering

Les dispositions actuelles du règlement (UE) n° 528/2012 introduisent un transfert de 
responsabilité de la classification de l’industriel vers l’État membre qui autorise le produit. 
Ce transfert menace l’équilibre global du système, en multipliant significativement le nombre 
d’autorisations de produits à délivrer ou modifier, sans apporter aucune amélioration pour la 
protection de l’homme ou de l’environnement. Les règles de classification des dangers qui 
s’appliquent aux produits biocides, comme toute substance chimique, sont celles du règlement 
CLP (classification, labelling, packaging : Règlement (CE) n° 1272/2008). Ce règlement 
mentionne dans son article 4 que les fournisseurs doivent classer les substances et les 
mélanges avant de les mettre sur le marché. Ils sont donc responsables de la classification de 
leur produit. Or, les articles 22-2 et 69 du règlement biocide disposent que la classification 
devant apparaître sur l’étiquette est celle mentionnée dans l’autorisation délivrée. La mise à 
jour de la classification sur les étiquettes - suite à la publication d’une Adaptation au Progrès 
Technique du règlement CLP concernant des constituants ou en 2015, lorsque l’ensemble des 
mélanges devront être classés selon le Règlement CLP - nécessitera donc de réviser toutes les 
autorisations nationales, impliquant des délais pour que les étiquetages soient mis à jour et 
une augmentation significative des autorisations à délivrer, impactant les délais de délivrance 
des autres autorisations (première autorisation ou reconnaissance mutuelle).

Ändringsförslag 34
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning 528/2012/EU
Artikel 69 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I artikel 69.1 ska andra stycket 
strykas. 

Or. fr

Ändringsförslag 35
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning 528/2012/EU
Artikel 69 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(8a) Artikel 69.1 ska ersättas med 
följande:

Innehavare av produktgodkännanden ska 
se till att biocidprodukter klassificeras, 
förpackas och märks i enlighet med den 
godkända sammanfattningen av 
biocidproduktens egenskaper, särskilt de 
faro- och skyddsangivelser som avses i 
artikel 22.2 led i och i enlighet med
direktiv 1999/45/EG och, i tillämpliga fall, 
förordning (EG) nr 1272/2008.

”Innehavare av produktgodkännanden ska 
se till att biocidprodukter klassificeras, 
förpackas och märks i enlighet med 
direktiv 1999/45/EG och, i tillämpliga fall,
förordning (EG) nr°1272/2008.”

Or. fr

Motivering

Kravet om överensstämmelse med sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper ska tas 
bort, särskilt vad gäller faro- och skyddsangivelserna i artikel 22.2 led i. Information om
faror hör hemma i den produktklassificering som anges i CLP-förordningen nr 1272/2008. 
Detta är således industrins ansvar, inte medlemsstaternas. Den nuvarande formuleringen kan 
leda till inkonsekventa riskhanteringsåtgärder.

Ändringsförslag 36
Michèle Rivasi
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning 528/2012/EU
Artikel 74 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(8a) I artikel 74 ska punkt 2 ändras på 
följande sätt:

2. Artiklarna 78–84, 89 och 90 i 
förordning (EG) nr 1907/2006 ska gälla i 
tillämpliga delar med beaktande av 
kemikaliemyndighetens roll med avseende 
på den här förordningen.

”2. Artiklarna 77.4, 78–84, 86, 89 och 90 i 
förordning (EG) nr 1907/2006 ska gälla i 
tillämpliga delar med beaktande av 
kemikaliemyndighetens roll med avseende 
på den här förordningen.”

Or. en

Motivering

Verksamhetsområdet för det forum som har inrättats genom Reach bör utökas till att även 
innefatta biocidförordningen. Detta skulle underlätta samordningen av biocidförordningens 
tillämpning på nationell nivå. Eftersom detta forum redan har inrättats genom Reach och 
dess verksamhet nu också omfattar PIC-förordningen bör det även utnyttjas i samband med 
biocidförordningen i syfte att stärka samordningseffekterna mellan Europeiska 
kemikaliemyndigheten och medlemsstaterna när det gäller tillämpningen av dessa tre 
förordningar.

Ändringsförslag 37
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning 528/2012/EU
Artikel 74 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(8a) I artikel 74 ska punkt 2 ändras på 
följande sätt:

Artiklarna 78–84, 89 och 90 i 
förordning (EG) nr 1907/2006 ska gälla i 
tillämpliga delar med beaktande av 
kemikaliemyndighetens roll med avseende 
på den här förordningen.

”Artiklarna 77.4, 78–84, 86, 89 och 90 i 
förordning (EG) nr 1907/2006 ska gälla i 
tillämpliga delar med beaktande av 
kemikaliemyndighetens roll med avseende 
på den här förordningen.”
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Or. en

Motivering

Verksamhetsområdet för det forum för informationsutbyte som har inrättats genom Reach bör 
utökas till att även innefatta biocidförordningen, för att underlätta samordningen av 
biocidförordningens tillämpning på nationell nivå, dvs. när det gäller att bevilja eller dra in 
nationella godkännanden av biocidprodukter. Eftersom detta forum redan har inrättats 
genom Reach och dess verksamhet nu också omfattar PIC-förordningen bör det även utnyttjas 
i samband med biocidförordningen i syfte att stärka samverkanseffekterna mellan Europeiska 
kemikaliemyndigheten och medlemsstaterna.

Ändringsförslag 38
Matthias Groote, Christa Klaß, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8b (nytt)
Förordning 528/2012/EU
Artikel 74 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(8b) I artikel 74 ska punkt 2 ändras på
följande sätt:

Artiklarna 78–84, 89 och 90 i 
förordning (EG) nr 1907/2006 ska gälla i 
tillämpliga delar med beaktande av 
kemikaliemyndighetens roll med avseende 
på den här förordningen.

”Artiklarna 77.4, 78–84, 86, 89 och 90 i 
förordning (EG) nr 1907/2006 ska gälla i 
tillämpliga delar med beaktande av 
kemikaliemyndighetens och de nationella 
myndigheternas roll med avseende på den 
här förordningen.”

Or. en

Motivering

Verksamhetsområdet för det forum som har inrättats genom Reach-förordningen bör utökas 
till att även innefatta biocidförordningen. Detta för att underlätta samordningen av 
biocidförordningens tillämpning på nationell nivå, t.ex. när det gäller att bevilja eller dra in 
nationella godkännanden av biocidprodukter. Eftersom detta forum redan har inrättats 
genom Reach och verksamheten nu även omfattar PIC-förordningen, som också övervakas av 
kemikaliemyndigheten, vore det logiskt att bygga vidare på befintliga möjligheter att stärka
samverkanseffekterna mellan Europeiska kemikaliemyndigheten och medlemsstaterna när det 
gäller tillämpningen av dessa tre förordningar. Dessutom har medlemsstaternas behöriga 
myndigheter och kommissionen begärt att kemikaliemyndigheten ska bistå
tillsynsmyndigheterna genom att de nationella tillsynsmyndigheterna får tillgång till de av 
kemikaliemyndighetens verktyg som de har behov av och som kan underlätta samarbetet med 
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kemikaliemyndigheten. Med tanke på att det i de flesta, för att inte säga inte i alla, 
medlemsstater är samma myndigheter som utövar tillsyn över dessa tre förordningar torde 
det vara effektivast att utöka forumets behörighet till att även innefatta biocidförordningen, 
vilket skulle göra att även kemikaliemyndighetens kontrollverktyg för Reach (RIPE) skulle 
kunna utökas till att även innefatta biociduppgifter.

Ändringsförslag 39
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8b (nytt)
Förordning 528/2012/EU
Artikel 76 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) I artikel 76.1 ska följande led ka 
införas:
ka) Stödja och bistå medlemsstaterna när 
det gäller kontroll- och tillsynsåtgärder, 
framför allt genom det forum som har 
inrättats i enlighet med artikel 86 i 
förordning (EG) nr 1907/2006.

Or. en

Motivering

För att underlätta samarbetet, samordningen och informationsutbytet mellan 
medlemsstaterna, kemikaliemyndigheten och kommissionen när det gäller tillämpningen och 
för att kunna utnyttja befintliga strukturer, bör kemikaliemyndigheten även ges i uppgift att 
stödja och bistå medlemsstaterna när det gäller kontroll- och tillsynsåtgärder, i synnerhet 
genom Reach-forumet.

Ändringsförslag 40
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8b (nytt)
Förordning 528/2012/EU
Artikel 76 – punkt 1 – led ka (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) ka) Stödja och bistå medlemsstaterna
när det gäller kontroll- och 
tillsynsåtgärder.

Or. en

Motivering

På detta sätt utökas kemikaliemyndighetens behörighet till att även omfatta stöd och bistånd 
till medlemsstaterna när det gäller kontroll- och tillsynsåtgärder. Med tanke på den viktiga 
roll som kemikaliemyndigheten har när det gäller biocidförordningen vore det logiskt om 
myndighetens behörighet utökades till att även innefatta stöd i samband med 
medlemsstaternas tillsynsåtgärder.

Ändringsförslag 41
Matthias Groote, Christa Klaß, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Förordning 528/2012/EU
Artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I artikel 78 ska punkt 2 utgå.

Or. en

Motivering

This amendment deletes the second paragraph of Article 78(2) of the current regulation (EU) 
Nr. 528/2012. Article 78(2) imposes a strict separation of budgets between ECHA’s mandate 
under the REACH Regulation and the BPR. It is proposed to release this separation to some 
extent by deleting the 2nd paragraph of the Article. The reason is that ECHA has noticed 
almost instantly after starting to work on Biocides (preparatory) tasks that the strict 
separation leads to unnecessary bureaucratic burden and is counterproductive towards 
finding synergies between the different mandates of the Agency. With more flexibility ECHA 
would be better in the position to deliver efficiencies and save resources. The accounts and 
budgets can be handled with separately also without the inflexible current provision of Article 
78.Deleting Article 78 would, furthermore, achieve that ECHA is treated equally to other 
agencies that manage different mandates and which are not asked for a similarly strict 
separation. This could also lead to savings in the area of pension contributions for Agency 
staff where the Commission is of the view that Article 78 justifies a different treatment of 
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ECHA compared to other agencies for which the EU budget fully covers the pension 
contributions.

Ändringsförslag 42
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Förordning 528/2012/EU
Artikel 78 – punkt 2 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(9a) I artikel 78.2 ska andra stycket 
ersättas med följande:

Kemikaliemyndighetens inkomster enligt 
artikel 96.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 
får inte användas för att utföra 
arbetsuppgifter enligt den här 
förordningen. De inkomster som avses i 
punkt 1 i den här artikeln får inte användas 
för att utföra arbetsuppgifter enligt 
förordning (EG) nr 1907/2006.

”Kemikaliemyndighetens inkomster enligt 
artikel 96.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 
får inte användas för att utföra 
arbetsuppgifter enligt den här 
förordningen, såvida det inte är för ett 
gemensamt ändamål. De inkomster som 
avses i punkt 1 i den här artikeln får inte 
användas för att utföra arbetsuppgifter 
enligt förordning (EG) nr 1907/2006, 
såvida det inte är för ett gemensamt
ändamål.”

Or. en

Motivering

I artikel 78.2 anges en strikt uppdelning av budgeten mellan kemikaliemyndighetens uppdrag 
enligt Reach-förordningen å ena sidan och biocidförordningen å den andra. Denna 
uppdelning bör upprätthållas för att undvika överlappande anslag mellan dessa förordningar, 
inte minst med tanke på att de i stor utsträckning finansieras av avgifter kopplade till ett visst 
ändamål. Men när det finns ett gemensamt ändamål bör det ändå gå att sammanlänka 
budgetarna. Detta skulle också ge kemikaliemyndigheten den flexibilitet som behövs, 
samtidigt som principen om att undvika överlappande budgetanslag upprätthålls.

Ändringsförslag 43
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9a (nytt)
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Förordning 528/2012/EU
Artikel 78 – punkt 2 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(9a) I artikel 78.2 ska andra stycket 
ersättas med följande:

Kemikaliemyndighetens inkomster enligt 
artikel 96.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 
får inte användas för att utföra 
arbetsuppgifter enligt den här 
förordningen. De inkomster som avses i 
punkt 1 i den här artikeln får inte användas 
för att utföra arbetsuppgifter enligt 
förordning (EG) nr 1907/2006.

”Kemikaliemyndighetens inkomster enligt 
artikel 96.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 
får inte användas för att utföra 
arbetsuppgifter enligt den här 
förordningen, såvida det inte är för ett 
gemensamt ändamål. De inkomster som 
avses i punkt 1 i den här artikeln får inte 
användas för att utföra arbetsuppgifter 
enligt förordning (EG) nr 1907/2006, 
såvida det inte är för ett gemensamt
ändamål.”

Or. en

Motivering

I artikel 78.2 fastställs en strikt uppdelning av budgeten mellan kemikaliemyndighetens 
uppdrag enligt Reach-förordningen å ena sidan och biocidförordningen å den andra. Denna 
uppdelning bör upprätthållas för att undvika överlappande anslag mellan dessa förordningar, 
inte minst med tanke på att de i stor utsträckning finansieras av avgifter kopplade till ett visst 
ändamål. Men när det finns ett gemensamt ändamål bör budgetarna ändå gå att 
sammanlänka. Detta skulle också ge kemikaliemyndigheten den flexibilitet som behövs, 
samtidigt som principen om att undvika överlappande budgetanslag upprätthålls.

Ändringsförslag 44
Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Förordning 528/2012/EU
Artikel 80 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I artikel 80 ska följande punkt läggas 
till:
”3a. Med utgångspunkt i erfarenheterna 
hos medlemsstaterna och inom denna 
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sektor ska kommissionen och 
kemikaliemyndigheten hålla samråd om
och se över avgifts- och 
kostnadsstrukturerna och vid behov 
justera dem, med särskild hänsyn tagen 
till små och medelstora företag.”

Or. en

Motivering

Små och medelstora företag i Central- och Östeuropa har inte råd med de kostnader som 
anges i bilagorna I–III och kan därför inte dra nytta av ett EU-godkännande. Avgifterna bör 
sänkas för denna företagskategori.

Ändringsförslag 45
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11 – led c
Förordning 528/2012/EU
Artikel 89 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Om en medlemsstats behöriga 
myndighet beslutar att avslå ansökan om 
godkännande av en biocidprodukt som 
lämnats in enligt punkt 3, beslutar att inte 
bevilja produktgodkännande, eller beslutar 
att förena produktgodkännandet med 
villkor som gör det nödvändigt att ändra 
en produkt, ska följande gälla:

”4. Om en medlemsstats behöriga 
myndighet avslår en ansökan om 
godkännande av en biocidprodukt som 
lämnats in enligt punkt 3 eller beslutar att 
inte bevilja produktgodkännande får inte 
längre denna biocidprodukt 
tillhandahållas på marknaden 180 dagar 
efter dagen för ett sådant avslag eller 
beslut. Bortskaffande och användning av 
befintliga lager av biocidprodukten får 
fortsätta under 365 dagar efter dagen för 
myndighetens avslag eller beslut.

a) Den biocidprodukt som inte har 
godkänts eller, i förekommande fall, som 
inte uppfyller villkoren för 
produktgodkännandet, får inte längre 
tillhandahållas på marknaden med 
verkan från och med 180 dagar efter 
dagen för myndighetens beslut.

Om en medlemsstats behöriga myndighet 
beslutar att godkänna en biocidprodukt,
och denna produkt som redan saluförs på 
marknaden inte uppfyller kraven i denna 
förordning eller villkoren för 
produktgodkännande, ska följande gälla
för denna produkt:

b) Bortskaffande och användning av Produkten får fortsätta att tillhandahållas 
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befintliga lager av biocidprodukten får 
fortsätta under 365 dagar efter dagen för 
myndighetens beslut.

på marknaden under

– 365 dagar efter dagen för godkännande, 
om bristerna när det gäller att uppfylla
kraven i denna förordning eller villkoren 
för produktgodkännande enbart är av 
administrativ karaktär och inte påverkar 
de riskreduceringsnivåer eller
effektivitetsnormer som gäller för 
biocidprodukten – i enlighet med denna 
förordning eller något av 
godkännandevillkoren. I alla andra fall är 
motsvarande tidsperiod 180 dagar efter 
dagen för godkännande.
Produkten får fortsätta att användas eller 
bortskaffas under
– 550 dagar efter dagen för godkännande, 
om bristerna när det gäller att uppfyll 
kraven i denna förordning eller villkoren 
för produktgodkännande enbart är av 
administrativ karaktär och inte påverkar 
de riskreduceringsnivåer eller 
effektivitetsnormer som gäller för 
biocidprodukten i enlighet med denna 
förordning eller något av 
godkännandevillkoren. I alla andra fall är 
motsvarande tidsperiod 365 dagar efter 
dagen för godkännande.”

Or. en

Motivering

När det gäller märkningsändringar som varken påverkar produktens säkerhet vid användning 
eller produktens effektivitet vore det bra med längre utfasningsperioder, så att det blir möjligt 
att anpassa produkten till de nya märkningskraven utan att den behöver återkallas.

Ändringsförslag 46
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11 – led c
Förordning 528/2012/EU
Artikel 89 – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den biocidprodukt som inte har 
godkänts eller, i förekommande fall, som 
inte uppfyller villkoren för 
produktgodkännandet, får inte längre 
tillhandahållas på marknaden med verkan 
från och med 180 dagar efter dagen för 
myndighetens beslut.

a) Den biocidprodukt som inte har 
godkänts eller, i förekommande fall, som 
inte uppfyller villkoren för 
produktgodkännandet, får inte längre 
tillhandahållas på marknaden med verkan 
från och med 365 dagar efter dagen för 
godkännande av det eller de verksamma 
ämnena om den nödvändiga ändringen av 
produkten gäller de uppgifter som avses i 
artikel 69.2 a, c, d, e, f, g j, k och l eller, i 
övriga fall, 180 dagar efter dagen för 
myndighetens beslut.

Or. fr

Ändringsförslag 47
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11 – led c
Förordning 528/2012/EU
Artikel 89 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bortskaffande och användning av 
befintliga lager av biocidprodukten får 
fortsätta under 365 dagar efter dagen för 
myndighetens beslut.

b) Bortskaffande och användning av 
befintliga lager av biocidprodukten får 
fortsätta under 550 dagar efter dagen för 
godkännande av det eller de verksamma 
ämnena om den nödvändiga ändringen av 
produkten gäller de uppgifter som avses i 
artikel 69.2 a, c, d, e, f, g j, k, och l eller, i 
övriga fall, 365 dagar efter dagen för 
myndighetens beslut.

Or. fr

Ändringsförslag 48
Julie Girling, Gaston Franco
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning 528/2012/EU
Artikel 93 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Med avvikelse från artikel 17.1 får en 
medlemsstat fortsätta att tillämpa sin 
nuvarande ordning eller praxis för 
tillhandahållande på marknaden av 
biocidprodukter som avses i punkt 1 i den 
här artikeln, för vilka en ansökan lämnats 
in i enlighet med punkt 1 i den här artikeln, 
till och med dagen för beslutet om att 
bevilja produktgodkännande. Vid beslut 
om att avslå produktgodkännande, eller 
förena produktgodkännandet med villkor 
som gör det nödvändigt att ändra en 
produkt, får den biocidprodukt som inte har 
godkänts eller, i förekommande fall, som 
inte uppfyller villkoren för 
produktgodkännandet, inte längre 
tillhandahållas på marknaden 180 dagar 
efter ett sådant beslut.

”2. Med avvikelse från artikel 17.1 får en 
medlemsstat fortsätta att tillämpa sin 
nuvarande ordning eller praxis för 
tillhandahållande på marknaden av 
biocidprodukter som avses i punkt 1 i den 
här artikeln, för vilka en ansökan lämnats 
in i enlighet med punkt 1 i den här artikeln, 
till och med dagen för beslutet om att 
bevilja produktgodkännande. Vid beslut 
om att avslå produktgodkännande, eller 
förena produktgodkännandet med villkor 
som gör det nödvändigt att ändra en 
produkt, får den biocidprodukt som inte har 
godkänts eller, i förekommande fall, som 
inte uppfyller villkoren för 
produktgodkännandet, inte längre 
tillhandahållas på marknaden utan ska 
bortskaffas i enlighet med artikel 89.4.

Or. en

Motivering

Ändringen av denna artikel motsvarar ändringsförslagen till artikel 89.4 om 
utfasningsperioder för märkningsändringar.

Ändringsförslag 49
Julie Girling, Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning 528/2012/EU
Artikel 95 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För ett inlämnande i enlighet med punkt 
1 andra stycket, ska artikel 63.3 i denna 
förordning tillämpas på alla toxikologiska 

3. För ett inlämnande i enlighet med punkt 
1 andra stycket, ska artikel 63.3 i denna 
förordning tillämpas på alla toxikologiska 
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och ekotoxikologiska undersökningar och 
undersökningar av omvandling, spridning 
och fördelning i miljön som avser ämnen 
förtecknade i bilaga II till förordning (EG) 
nr 1451/2007, inklusive undersökningar 
som inte inbegriper försök på ryggradsdjur.

och ekotoxikologiska undersökningar som 
avser ämnen förtecknade i bilaga II till 
förordning (EG) nr 1451/2007, inklusive 
undersökningar som inte inbegriper försök 
på ryggradsdjur.

Or. en

Motivering

Vid andra behandlingen nåddes en slutlig politisk överenskommelse som innebär att 
datadelning ska vara obligatoriskt för försök på ryggradsdjur men inte för försök på 
ryggradslösa djur (evertebrater). Detta tillägg utgör således ingen teknisk ändring, utan en 
politisk sådan. Texten bör behållas som den är, dvs. utan detta tillägg i 95.3.

Ändringsförslag 50
Christa Klaß, Matthias Groote, Michèle Rivasi, Julie Girling, Corinne Lepage, 
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning 528/2012/EU
Artikel 95 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Efter att ett verksamt ämne har fått 
förnyat godkännande kan varje 
ämnesleverantör eller produktleverantör 
till kemikaliemyndigheten inge ett 
tillstånd om tillgång till alla de uppgifter 
som den behöriga myndigheten har 
bedömt vara relevanta för ett förnyat
godkännande och för vilka 
skyddsperioden ännu inte har löpt ut 
(”relevanta uppgifter”). Efter att ett 
verksamt ämne har fått ett förnyat 
godkännande ska kemikaliemyndigheten 
från den lista som avses i punkt 1 
avlägsna varje ämnesleverantör eller 
produktleverantör som inte inom sex 
månader efter ett förnyat godkännande 
har lämnat in alla relevanta uppgifter 
eller ett tillstånd om tillgång till alla 
relevanta uppgifter i enlighet med andra 
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stycket i punkt 1 eller i en ansökan i 
enlighet med artikel 13.

Or. en

Ändringsförslag 51
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning 528/2012/EU
Artikel 95 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Efter ett förnyat godkännande av ett 
verksamt ämne kan varje 
ämnesleverantör eller produktleverantör 
till kemikaliemyndigheten inge ett 
tillstånd om tillgång till alla de uppgifter 
som den behöriga myndigheten har 
bedömt vara relevanta för ett förnyat
godkännande och för vilka 
skyddsperioden ännu inte har löpt ut 
(”relevanta uppgifter”). Efter att ett 
verksamt ämne har fått ett förnyat 
godkännande ska kemikaliemyndigheten 
från den lista som avses i punkt 1 
avlägsna varje ämnesleverantör eller 
produktleverantör som inte inom sex 
månader efter ett förnyat godkännande 
har lämnat in alla relevanta uppgifter 
eller ett tillstånd om tillgång till alla 
relevanta uppgifter i enlighet med andra 
stycket i punkt 1 eller i en ansökan i 
enlighet med artikel 13.

Or. en

Ändringsförslag 52
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

En konsoliderad version av denna 
förordning och den förordning som den 
ändrar finns tillgänglig inom tre månader 
från ikraftträdandet.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 2 ska stycke 1a (nytt) införas:
Artikel 1.13 ska tillämpas från och med 
den 1 september 2013.

Or. en


