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Ändringsförslag 331
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 32 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett gemenskapsgodkännande får inte ges 
för biocidprodukter som innehåller 
verksamma ämnen som omfattas av 
artiklarna 5 eller 9.

Or. en

Ändringsförslag 332
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gemenskapsgodkännande får ges för 
följande kategorier av biocidprodukter:

1. Gemenskapsgodkännande får ges för 
alla biocidprodukter, vars 
användningsmönster- och förhållanden i 
väsentliga avseenden liknar varandra.

a) Biocidprodukter som innehåller ett 
eller flera nya verksamma ämnen.
b) Lågriskbiocidprodukter.

Ett gemenskapsgodkännande kräver att 
hållbara användningsåtgärder antas då 
det behövs för att garantera samma 
skyddsnivå för människors hälsa och 
miljön i hela EU. Dessa åtgärder kan 
variera beroende på produkttyp.

Or. en

Motivering

De flesta medlemsstater har för närvarande inget system för godkännande av biocider. Det är 
därför rimligt att anta att det är bättre att flytta över godkännandeförfarandet till EU-nivå för 
att garantera alla EU-medborgare har samma skydd när det gäller människors hälsa och 
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miljön. Dessutom kommer de befintliga verksamma ämnen att ha utvärderats vid det laget.
Slutligen behöver biocidindustrin incitament att förnya sig. Detta kräver ett förenklat 
förfarande med kortare deadlines för att skapa bättre lagstiftning.

Ändringsförslag 333
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Biocidprodukter som innehåller ett 
eller flera nya verksamma ämnen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 334
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Biocidprodukter som innehåller ett 
eller flera nya verksamma ämnen.

utgår

Or. nl

Motivering

EU:s godkännande av produktkategorier, som kan tillämpas överallt, bör omfattas av samma 
begränsningar och villkor i hela EU. Detta betyder att det inte får förekomma några 
undantag i en region eller en medlemsstat. Den enda möjligheten är att släppa ut produkten 
på marknaden eller inte. Att göra eventuella nödvändiga undantag på grund av miljön, 
människor eller djur är således inte möjligt.

Ändringsförslag 335
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – led a



AM\810555SV.doc 5/88 PE439.891v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Biocidprodukter som innehåller ett 
eller flera nya verksamma ämnen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 336
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Biocidprodukter som innehåller ett eller 
flera nya verksamma ämnen.

a) Biocidprodukter som innehåller ett eller 
flera nya verksamma ämnen, förutsatt att 
det finns ett behov av en sådan produkt i 
alla medlemsstater och att det saknas 
icke-kemiska alternativ.

Or. en

Motivering

Ett gemenskapsgodkännande för biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen bör 
endast ges om det finns ett behov för en sådan produkt i alla medlemsstater, och det saknas 
icke-kemiska alternativ. Om ett gemenskapsgodkännande skulle kunna ges för vissa nya 
verksamma ämnen, eller till och med för alla verksamma ämnen skulle strävan efter mer 
lågriskprodukter försvinna.

Ändringsförslag 337
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Lågriskbiocidprodukter. utgår

Or. en
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Ändringsförslag 338
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Biocidprodukter som är avsedda att 
användas av konsumenter på nationell 
nivå eller av yrkesmässiga användare 
enligt användningsförhållanden och 
bruksanvisningar som liknar de som 
gäller i EU och som uppfyller de kriterier 
som anges i artikel 33a (ny).

Or. en

Motivering

One of the key objectives of the Union authorisation system is to ensure consistent product 
safety assessments, equal standards of consumer protection, and harmonised implementation 
of the requirements within all Member States. Biocidal products, which are used in a similar 
way across the European Union, should benefit from the Union authorisation scheme. These 
products are used in domestic or in professional settings as a pragmatic and cost effective 
means to promote and protect public health, thereby reducing the burden of infectious 
diseases within the EU. These products have simple and clear use instructions. 

Ändringsförslag 339
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen har lämnat den 
rapport om tillämpningen av denna 
förordning som avses i artikel 54.4 får 
kommissionen, mot bakgrund av 
erfarenheterna av 
gemenskapsgodkännanden, lägga till 
andra kategorier av biocidprodukter i 
punkt 1 i den här artikeln.

utgår

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
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genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 72.4.

Or. en

Ändringsförslag 340
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen har lämnat den 
rapport om tillämpningen av denna 
förordning som avses i artikel 54.4 får 
kommissionen, mot bakgrund av 
erfarenheterna av 
gemenskapsgodkännanden, lägga till 
andra kategorier av biocidprodukter i 
punkt 1 i den här artikeln.

utgår

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 72.4.

Or. en

Motivering

De flesta medlemsstater har för närvarande inget system för godkännande av biocider. Det är 
därför rimligt att anta att det är bättre att flytta över godkännandeförfarandet till EU-nivå för 
att garantera att alla EU-medborgare har samma skydd vad gäller människors hälsa och 
miljön. Dessutom kommer de befintliga verksamma ämnen att ha utvärderats vid det laget.
Slutligen behöver biocidindustrin incitament att förnya sig. Detta kräver ett förenklat 
förfarande med kortare deadlines för att skapa bättre lagstiftning.

Ändringsförslag 341
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen har lämnat den 
rapport om tillämpningen av denna 
förordning som avses i artikel 54.4 får 
kommissionen, mot bakgrund av 
erfarenheterna av 
gemenskapsgodkännanden, lägga till 
andra kategorier av biocidprodukter i 
punkt 1 i den här artikeln.

utgår

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 72.4.

Or. en

Motivering

För att anpassa kommittéförfarandet till det nya systemet med delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 342
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen har lämnat den 
rapport om tillämpningen av denna 
förordning som avses i artikel 54.4 får 
kommissionen, mot bakgrund av 
erfarenheterna av 
gemenskapsgodkännanden, lägga till 
andra kategorier av biocidprodukter i 
punkt 1 i den här artikeln.

utgår

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 72.4.
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Or. nl

Motivering

EU:s godkännande av produktkategorier, som kan tillämpas överallt, bör omfattas av samma 
begränsningar och villkor i hela EU. Detta betyder att det inte får förekomma några 
undantag i en region eller en medlemsstat. Den enda möjligheten är att släppa ut produkten 
på marknaden eller inte. Att göra eventuella nödvändiga undantag på grund av miljön, 
människor eller djur är således inte möjligt.

Ändringsförslag 343
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen har lämnat den 
rapport om tillämpningen av denna 
förordning som avses i artikel 54.4 får 
kommissionen, mot bakgrund av 
erfarenheterna av 
gemenskapsgodkännanden, lägga till andra 
kategorier av biocidprodukter i punkt 1 i 
den här artikeln.

2. När kommissionen har lämnat den 
rapport om tillämpningen av denna 
förordning som avses i artikel 54.4 får 
kommissionen, mot bakgrund av 
erfarenheterna av 
gemenskapsgodkännanden, föreslå att 
parlamentet och rådet ska lägga till andra 
kategorier av biocidprodukter i punkt 1 i 
den här artikeln. Europaparlamentet och 
rådet ska agera i enlighet med artikel 294 
i fördraget.

Or. fr

Motivering

Att utöka gemenskapens förfarande till andra produktkategorier är en väsentlig förändring av 
nuvarande förordning, som måste bygga på medbeslutandeförfarandet och respektera 
parlamentets och rådets befogenheter.

Ändringsförslag 344
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 72.4.

utgår

Or. fr

Motivering

Att utöka gemenskapens förfarande till andra produktkategorier är en väsentlig förändring av 
nuvarande förordning, som måste bygga på medbeslutandeförfarandet och respektera 
parlamentets och rådets befogenheter.

Ändringsförslag 345
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
I enlighet med artikel 33.1 ba (ny) ska en 
produkt betraktas som en biocidprodukt 
med liknande användningsförhållanden 
om samtliga följande kriterier har 
uppfyllts. Biocidprodukten
i) har liknande användningsförhållanden 
i hela EU enligt bruksanvisningarna,
ii) har redan släppts ut på marknaden i 
minst [x] medlemsstater eller kommer att 
släppas ut på marknaden i minst [x] 
medlemsstater inom två år efter det att 
godkännandet har getts,
iii) kräver ingen skyddsutrustning enligt 
användningsförhållandena i bilaga VI, 
och uppfyller kraven i artikel 16.1 när den 
används under normala eller rimligen 
förutsebara användningsförhållanden.
För att definiera eller anpassa det antal 
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medlemsstater som anges i led ii får 
kommissionen anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 72a.

Or. en

Motivering

The criteria are based on the targeted and consistent application and use, of these type of 
products across the EU (number of Member States to be specified), as well as their positive 
contribution to human and animal safety protection. Annex VI lays down the principles for the 
evaluation of dossiers for biocidal products to ensure a harmonised high level of protection 
for humans and the environment. This involves detailed risk assessment of products during 
their use. Should a risk be identified, personal protective equipment would need to be 
specified. Absence of PPE is therefore an indication of limited risk. 

Ändringsförslag 346
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kemikaliemyndigheten ska utarbeta ett 
yttrande om godkännandet av 
biocidprodukten och lämna detta till 
kommissionen inom nio månader efter det 
att slutsatserna av utvärderingen har 
inkommit.

3. Kemikaliemyndigheten ska utarbeta ett 
yttrande om godkännandet av 
biocidprodukten och lämna detta till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att slutsatserna av utvärderingen har 
inkommit.

Or. it

Motivering

Nio månader för att utarbeta och lämna ett yttrande om godkännande av biocidprodukter är 
för lång tid, särskilt som yttrandet ska grunda sig på en utvärdering som redan gjorts av den 
behöriga utvärderande myndigheten.

Ändringsförslag 347
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, på begäran av en 
medlemsstat, besluta att
gemenskapsgodkännandet för en 
biocidprodukt i produkttyp 15, 17 eller 23 i 
bilaga V inte ska gälla på den 
medlemsstatens territorium om begäran 
kan motiveras av skäl som rör skyddet av 
människors, djurs eller växters hälsa, 
skyddet av nationalklenoder med 
konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt 
värde, eller skyddet av industriell och 
kommersiell äganderätt.

Medlemsstaten ska underrätta 
kommissionen om den begränsar eller 
förbjuder gemenskapsgodkännandet för en 
biocidprodukt i produkttyp 15, 17 eller 23 i 
bilaga V på den medlemsstatens 
territorium. Detta måste motiveras av skäl 
som rör skyddet av

a) människors hälsa, särskilt sårbara 
grupper,
b) miljön, särskilt sårbara ekosystem,
c) djur,
d) växter,
e) nationalklenoder med konstnärligt, 
historiskt eller arkeologiskt värde,
f) industriell och kommersiell äganderätt.

Or. en

Ändringsförslag 348
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, på begäran av en 
medlemsstat, besluta att vissa villkor i
gemenskapsgodkännandet ska anpassas till 
olika lokala förhållanden i den 
medlemsstaten i enlighet med artikel 29.

Medlemsstaterna ska informera
kommissionen om beslut har fattats om att 
gemenskapsgodkännandet ska anpassas till 
olika lokala förhållanden i den 
medlemsstaten i enlighet med artikel 29

Or. en
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Ändringsförslag 349
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstats hänsyn till 
människors eller djurs hälsa eller till 
miljön inte kan tillgodoses genom 
fastställandet av riskreducerande åtgärder 
som avses i tredje stycket, får 
medlemsstaten vägra att godkänna en 
biocidprodukt på sitt territorium om den, 
på grund av sina specifika förhållanden 
när det gäller miljö och användning har 
väl motiverade skäl att anse att den 
aktuella biociden fortfarande utgör en 
oacceptabel risk för människors eller 
djurs hälsa eller för miljön.

Or. nl

Motivering

En medlemsstat bör vid en ansökan genom förfarandet för gemenskapsgodkännande ha 
möjlighet att vägra godkänna om det finns skäl att misstänka att en användning av biociden 
utgör en risk för människor och miljön i den berörda medlemsstaten på grund av de särskilda 
förhållandena i landet, såsom klimatförhållanden eller hydromorfologi. Detta 
överensstämmer med bestämmelsen i förordningen om utsläppandet på marknaden av 
växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 350
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I enlighet med 
gemenskapslagstiftningen får det införas 
lämpliga villkor för efterlevnaden av de 
krav som avses i artikel 15 och andra 
riskreducerande åtgärder som härrör från 
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specifika användningsvillkor.

Or. nl

Motivering

Kompletterande riskbegränsande åtgärder för människor och miljön vad gäller användningen 
av biocider på grundval av de särskilda förhållandena i en medlemsstat.

Ändringsförslag 351
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om beslutet enligt punkt 4 innebär att 
en biocidprodukt vägras 
gemenskapsgodkännande för att den inte 
uppfyller kriterierna för en 
lågriskbiocidprodukt enligt artikel 17, får 
den sökande i tillämpliga fall ansöka om 
ett gemenskapsgodkännande enligt artikel 
33.1 a eller ett nationellt godkännande 
enligt kapitel V.

utgår

Or. en

Motivering

Denna punkt blir överflödig om ändringsförslaget till artikel 33 antas.

Ändringsförslag 352
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 35 - punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om beslutet enligt punkt 4 innebär att en 
biocidprodukt vägras 
gemenskapsgodkännande för att den inte 
uppfyller kriterierna för en 

5. Om beslutet enligt punkt 4 innebär att en 
biocidprodukt vägras 
gemenskapsgodkännande för att den inte 
uppfyller kriterierna för en 
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lågriskbiocidprodukt enligt artikel 17, får 
den sökande i tillämpliga fall ansöka om ett 
gemenskapsgodkännande enligt artikel 
33.1 a eller ett nationellt godkännande 
enligt kapitel V.

lågriskbiocidprodukt enligt artikel 17, får 
den sökande i tillämpliga fall ansöka om ett 
nationellt godkännande enligt kapitel V.

Or. en

Ändringsförslag 353
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innehavaren av godkännandet eller 
dennes företrädare ska lämna in en ansökan 
om förnyelse av ett 
gemenskapsgodkännande till 
kemikaliemyndigheten minst 18 månader
före den dag då godkännandet löper ut.

1. Innehavaren av godkännandet eller 
dennes företrädare ska lämna in en ansökan 
om förnyelse av ett 
gemenskapsgodkännande till 
kemikaliemyndigheten minst 12 månader
före den dag då godkännandet löper ut.

Or. en

Motivering

Det behövs inte 18 månader för att förnya godkännandet för en produkt om det inte finns 
några nya uppgifter att utvärdera. Tolv månader skulle vara en mer lagom tidsfrist.

Ändringsförslag 354
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innehavaren av godkännandet eller 
dennes företrädare ska lämna in en ansökan 
om förnyelse av ett 
gemenskapsgodkännande till 
kemikaliemyndigheten minst 18 månader
före den dag då godkännandet löper ut.

1. Innehavaren av godkännandet eller 
dennes företrädare ska lämna in en ansökan 
om förnyelse av ett 
gemenskapsgodkännande till 
kemikaliemyndigheten minst 12 månader
före den dag då godkännandet löper ut.
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Or. it

Motivering

Tolv månader är en mer lagom tidsfrist för att förnya ett godkännande.

Ändringsförslag 355
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ny kunskap eller information om det 
verksamma ämnets eller biocidproduktens 
effekter på människor eller miljö.

a) Ny kunskap eller information om det 
verksamma ämnets eller biocidproduktens 
effekter på människor eller miljö, särskilt 
effekterna för sårbara grupper.

Or. en

Ändringsförslag 356
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Villkoren i artikel 16 är inte uppfyllda. a) Villkoren i artikel 16 är inte uppfyllda 
eller gemenskapens standarder för skydd 
av människors hälsa och miljön, framför 
allt de som fastställs i enlighet med 
direktiv 2008/56/EG, direktiv 
2006/118/EG, direktiv 2000/60/EG samt 
direktiven 98/83/EG och 96/61/EG.

Or. en

Ändringsförslag 357
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
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Artikel 39 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Då det finns indikationer som visar att 
målen i artiklarna 4.1 a iv och b i samt 
7.2 och 7.3 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område eventuellt inte 
kommer att uppnås.

Or. nl

Motivering

Överensstämmer med föredragandens ändringsförslag 39. Förutom en omprövning av 
upptagandet av ett verksamt ämne i bilaga I måste det också finnas en hänvisning (från 
praktiska mätningar) om att godkännandet av en biocid kan upphävas eller ändras då målen i 
ramdirektivet för vatten inte uppnås.

Ändringsförslag 358
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En ändring av ett befintligt 
godkännande bör sorteras under en av 
följande kategorier av ändringar:
a) administrativ ändring
b) mindre ändring
c) större ändring
enligt definitionerna i artikel 3 ua (ny), ub 
(ny) och uc (ny).

Or. en

Motivering

De grundprinciper som ska tillämpas vid ändringar av godkännanden bör anges tydligt i 
rättsakten, även om mer ingående uppgifter om förfarandena kan anges i 
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genomförandeåtgärderna. Det är särskilt viktigt att specificera vilka typer av ändringar som 
kan göras av befintliga produktgodkännanden.

Ändringsförslag 359
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En ändring av ett befintligt 
godkännande bör sorteras under en av 
följande kategorier av ändringar:
a) administrativ ändring
b) mindre ändring
c) större ändring
enligt definitionerna i artikel 3 ua (ny), ub 
(ny) och uc (ny).

Or. en

Motivering

De grundprinciper som ska tillämpas vid ändringar av godkännanden bör anges tydligt i 
rättsakten, även om mer ingående uppgifter om förfarandena kan anges i 
genomförandeåtgärderna. Det är särskilt viktigt att specificera vilka typer av ändringar som 
kan göras av befintliga produktgodkännanden.

Ändringsförslag 360
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 42 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsåtgärder Detaljerade förfaranden för upphävande 
och ändringar

Or. en
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Motivering

För att anpassa kommittéförfarandet till det nya systemet med delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 361
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta 
tillämpningsåtgärder där det anges 
kriterier och förfaranden för upphävande 
av ett godkännande eller ändringar av 
villkoren i ett godkännande enligt 
artiklarna 39–41, inklusive en 
tvistlösningsmekanism.

För att förfarandena för upphävande och 
ändringar ska fungera smidigt ska
kommissionen anta ytterligare detaljerade 
åtgärder där det anges kriterier och 
förfaranden för upphävande av ett 
godkännande eller ändringar av villkoren i 
ett godkännande enligt artiklarna 39–41, 
inklusive en tvistlösningsmekanism genom 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 71 a och enligt villkoren i 
artiklarna 71 b och 71 c.

Or. en

Motivering

För att anpassa kommittéförfarandet till det nya systemet med delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 362
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De kriterier och förfaranden som avses i 
punkt 1 i denna artikel ska grundas på, 
men inte begränsas till, följande 
principer:
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a) Ett förenklat anmälningsförfarande 
ska införas för administrativa ändringar 
av ett godkännande.
b) En kortare utvärderingsperiod ska 
fastställas för mindre ändringar av ett 
godkännande.
c) Vid större ändringar ska 
utvärderingsperioden stå i proportion till 
den föreslagna ändringens omfattning.

Or. en

Motivering

De grundprinciper som ska tillämpas vid ändringar av godkännanden bör anges tydligt i 
rättsakten, även om mer ingående uppgifter om förfarandena kan anges i 
genomförandeåtgärderna. Det är särskilt viktigt att specificera att olika typer av 
ändringsförfaranden ska tillämpas beroende på de planerade ändringarnas omfattning och 
betydelse (administrativa, mindre eller större ändringar) för biocidprodukten (jämfört med 
det ursprungliga godkännandet).

Ändringsförslag 363
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De kriterier och förfaranden som avses i 
punkt 1 i denna artikel ska grundas på, 
men inte begränsas till, följande 
principer:
a) Ett förenklat anmälningsförfarande 
ska införas för administrativa ändringar 
av ett godkännande.
b) En kortareutvärderingsperiod ska 
fastställas för mindre ändringar av ett 
godkännande.
c) Vid större ändringar ska 
utvärderingsperioden stå i proportion till 
den föreslagna ändringens omfattning.

Or. en
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Motivering

De grundprinciper som ska tillämpas vid ändringar av godkännanden bör anges tydligt i 
rättsakten. Det är särskilt viktigt att specificera att olika typer av ändringsförfaranden ska 
tillämpas beroende på de planerade ändringarnas omfattning och betydelse (administrativa, 
mindre eller större ändringar) för biocidprodukten (jämfört med det ursprungliga 
godkännandet). Det förenklade utvärderingsförfarandet kommer att tillåta mindre ändringar 
utan att behöva ta till den behöriga myndighetens tunga och tidskrävande administrativa 
förfarande.

Ändringsförslag 364
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 72.4.

utgår

Or. en

Motivering

För att anpassa kommittéförfarandet till det nya systemet med delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 365
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En behörig myndighet i en medlemsstat 
(nedan kallad införselmedlemsstaten) får, 
för en biocidprodukt som är godkänd i en 
annan medlemsstat (nedan kallad 
ursprungsmedlemsstaten), ge 
parallellhandelstillstånd för utsläppande på 

1. En behörig myndighet i en medlemsstat 
(nedan kallad införselmedlemsstaten) får, 
för en biocidprodukt som är godkänd i en 
annan medlemsstat (nedan kallad 
ursprungsmedlemsstaten), ge 
parallellhandelstillstånd för utsläppande på 
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marknaden och användning i 
införselmedlemsstaten om den fastställer 
att biocidproduktens sammansättning är 
väsentligen identisk med en biocidprodukt 
som redan godkänts i denna medlemsstat 
(nedan kallad referensprodukten).

marknaden och användning i 
införselmedlemsstaten om den fastställer 
att biocidproduktens sammansättning är 
identisk med en biocidprodukt som redan 
godkänts i denna medlemsstat (nedan 
kallad referensprodukten).

Or. en

Motivering

För att åstadkomma en lämplig balans mellan den fria handeln med varor och en säker 
marknad bör denna artikel om parallellhandel begränsas till identiska produkter baserade på 
samma specifikation och innehåll som de verksamma ämnena och hjälpämnena.

Ändringsförslag 366
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansökan ska åtföljas av all information 
som krävs för att visa att biocidprodukten 
är väsentligen identisk med 
referensbiocidprodukten som den 
definieras i punkt 3.

Ansökan ska åtföljas av all information 
som krävs för att visa att biocidprodukten 
är identisk med referensbiocidprodukten 
som den definieras i punkt 3.

Or. en

Motivering

För att åstadkomma en lämplig balans mellan den fria handeln med varor och en säker 
marknad bör denna artikel om parallellhandel begränsas till identiska produkter baserade på 
samma specifikation och innehåll som de verksamma ämnena och hjälpämnena.

Ändringsförslag 367
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Ett parallellhandelstillstånd ska beviljas 
inom två månader från inlämnandet av 
ansökan. Den behöriga myndigheten i 
introduktionsmedlemsstaten kan begära 
ytterligare information från den behöriga 
myndigheten i ursprungsmedlemsstaten för 
att visa att biocidprodukten är väsentligen
identisk med referensbiocidprodukten. Den 
behöriga myndigheten i 
ursprungsmedlemsstaten ska tillhandahålla 
den begärda informationen inom en månad 
efter det att begäran tagits emot.

2. Ett parallellhandelstillstånd ska beviljas 
inom två månader från inlämnandet av 
ansökan. Den behöriga myndigheten i 
introduktionsmedlemsstaten kan begära 
ytterligare information från den behöriga 
myndigheten i ursprungsmedlemsstaten för 
att visa att biocidprodukten är identisk med 
referensbiocidprodukten. Den behöriga 
myndigheten i ursprungsmedlemsstaten ska 
tillhandahålla den begärda informationen 
inom en månad efter det att begäran tagits 
emot.

Or. en

Motivering

För att åstadkomma en lämplig balans mellan den fria handeln med varor och en säker 
marknad bör denna artikel om parallellhandel begränsas till identiska produkter baserade på 
samma specifikation och innehåll som de verksamma ämnena och hjälpämnena.

Ändringsförslag 368
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En biocidprodukt ska betraktas som 
väsentligen identisk med 
referensbiocidprodukten om ett av följande 
villkor är uppfyllt:

3. En biocidprodukt ska betraktas som 
identisk med referensbiocidprodukten om 
alla följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

För att åstadkomma en lämplig balans mellan den fria handeln med varor och en säker 
marknad bör denna artikel om parallellhandel begränsas till identiska produkter baserade på 
samma specifikation och innehåll som de verksamma ämnena och hjälpämnena.

Ändringsförslag 369
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Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En biocidprodukt ska betraktas som 
väsentligen identisk med 
referensbiocidprodukten om ett av följande 
villkor är uppfyllt:

3. En biocidprodukt ska betraktas som 
väsentligen identisk med 
referensbiocidprodukten om alla följande 
villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Villkoren måste vara kumulativa.

Ändringsförslag 370
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De verksamma ämnena i 
biocidprodukten har samma ursprung 
med avseende på tillverkare och 
tillverkningsort.

a) De har framställts av samma företag 
eller av ett associerat företag eller på 
licens i enlighet med samma 
tillverkningsprocess.

Or. en

Motivering

För att man ska kunna åstadkomma en lämplig balans mellan den fria handeln med varor och 
en säker marknad bör denna artikel om parallellhandel begränsas till identiska produkter 
baserade på samma specifikation och innehåll som de verksamma ämnena och hjälpämnena.

Ändringsförslag 371
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produkten innehåller antingen samma 
eller liknande icke verksamma ämnen och 
typ av sammansättning.

b) Produkten är identisk med avseende på 
specifikation och innehåll av verksamma 
ämnen och i typen av sammansättning.

Or. en

Motivering

För att åstadkomma en lämplig balans mellan den fria handeln med varor och en säker 
marknad bör denna artikel om parallellhandel begränsas till identiska produkter baserade på 
samma specifikation och innehåll som de verksamma ämnena och hjälpämnena.

Ändringsförslag 372
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produkten innehåller antingen samma 
eller liknande icke verksamma ämnen och 
typ av sammansättning.

b) Produkten innehåller antingen samma 
eller liknande verksamma och icke 
verksamma ämnen och typ av 
sammansättning.

Or. en

Motivering

Det räcker inte att produkten är den samma eller liknande med avseende på icke verksamma 
ämnen. Det samma bör också gälla för verksamma ämnen.

Ändringsförslag 373
Tiziano Motti

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Produkten har antingen samma eller en 
likvärdig potentiell skadlig effekt på 

c) Produkten har antingen samma eller en 
likvärdig potentiell skadlig effekt, 
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produktsäkerheten med avseende på 
människors och djurs hälsa eller miljön.

omedelbart eller på längre sikt, på 
produktsäkerheten med avseende på 
människors och särskilt barns hälsa samt
djurs hälsa eller miljön.

Or. it

Motivering

Det bör framhållas att barn är mer sårbara för skadliga ämnen än vuxna, som förslaget till 
förordning utgår från vid bedömningen av tålighetsgrad. Barn vistas ofta och omedvetet på 
platser som besprutats med biocidprodukter och bekämpningsmedel och uppvisar omedelbart 
eller på längre sikt reaktioner som direkt eller indirekt beror på skadliga ämnen.

Ändringsförslag 374
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Produkten har antingen samma eller en 
likvärdig potentiell skadlig effekt på 
produktsäkerheten med avseende på 
människors och djurs hälsa eller miljön.

c) Produktens hjälpämnen och 
förpackningens storlek, material eller 
form har antingen samma eller en likvärdig 
potentiell skadlig effekt på 
produktsäkerheten med avseende på 
människors och djurs hälsa eller miljön.

Or. en

Motivering

För att åstadkomma en lämplig balans mellan den fria handeln med varor och en säker 
marknad bör denna artikel om parallellhandel begränsas till identiska produkter baserade på 
samma specifikation och innehåll som de verksamma ämnena och hjälpämnena.

Ändringsförslag 375
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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c) Namn och adress för innehavaren av 
godkännandet för biocidprodukten i 
ursprungsmedlemsstaten.

c) Namn och adress för innehavaren av 
godkännandet för biocidprodukten i 
ursprungsmedlemsstaten och en fullmakt 
från innehavaren av godkännandet enligt 
artikel 50.

Or. it

Motivering

Ansökan om parallellhandelstillstånd bör också innehålla uppgifter om fullmakt enligt 
artikel 50 i förordningen.

Ändringsförslag 376
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Trots vad som sägs i artiklarna 15 och 
16 får en behörig myndighet för en period 
som inte överstiger nio månader godkänna 
utsläppande på marknaden av en 
biocidprodukt som inte uppfyller 
bestämmelserna i denna förordning, för 
begränsad och kontrollerad användning, 
om detta är nödvändigt på grund av fara 
för allmänheten eller miljön som inte kan 
undvikas på annat sätt.

1. Trots vad som sägs i artiklarna 15 och 
16 får en behörig myndighet för en period 
som inte överstiger fyra månader godkänna 
utsläppande på marknaden av en 
biocidprodukt som inte uppfyller 
bestämmelserna i denna förordning, för 
begränsad och kontrollerad användning, 
om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) Denna åtgärd är nödvändig på grund av 
fara för allmänheten eller miljön som inte 
kan undvikas på annat sätt.

b) De relevanta verksamma ämnena har 
godkänts och får tas upp i bilaga I eller 
har utvärderats i enlighet med artikel 4 i 
denna förordning och fullständig 
dokumentation har lämnats.
c) De relevanta verksamma ämnena har 
klassificerats som uteslutna ämnen eller 
kandidatämnen för substitution och en 
obligatorisk substitutionsplan har 
upprättats och genomförts av den sökande 
eller den behöriga myndigheten för att 
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ersätta relevanta ämnen med icke-farliga 
kemiska eller icke kemiska alternativ 
inom två år efter godkännandet.
d) Produkten får endast användas av 
yrkesmässiga användare som är 
certifierade i enlighet med kraven för 
integrerad skadedjursbekämpning och 
användningen måste övervakas på 
lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 377
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Trots vad som sägs i artiklarna 15 och 
16 får en behörig myndighet för en period 
som inte överstiger nio månader godkänna 
utsläppande på marknaden av en 
biocidprodukt som inte uppfyller 
bestämmelserna i denna förordning, för 
begränsad och kontrollerad användning, 
om detta är nödvändigt på grund av fara för 
allmänheten eller miljön som inte kan 
undvikas på annat sätt.

1. Trots vad som sägs i artiklarna 15 och 
16 får en behörig myndighet för en period 
som inte överstiger nio månader godkänna 
utsläppande på marknaden av en 
biocidprodukt som inte uppfyller 
bestämmelserna i denna förordning, för 
begränsad och kontrollerad användning, 
om detta är nödvändigt på grund av fara för 
allmänheten eller miljön som inte kan 
undvikas på annat sätt och som utgör en 
lägre risk.

Or. en

Motivering

Den risk som utgörs av ett verksamt ämne som är godkänt enligt ”Undantag från kraven” 
måste i möjligaste mån kontrolleras.

Ändringsförslag 378
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Trots vad som sägs i artikel 16.1 a och 
fram till dess att ett verksamt ämne 
förtecknas i bilaga I får de behöriga 
myndigheterna och kommissionen för en 
period som inte överstiger tre år 
godkänna utsläppande på marknaden av 
en biocidprodukt som innehåller ett nytt 
verksamt ämne som inte förtecknas i 
bilaga I.

utgår

Ett sådant godkännande får ges endast 
om den utvärderande behöriga 
myndigheten efter det att 
dokumentationen har utvärderats enligt 
artikel 8 har lämnat in en 
rekommendation om upptagande av det 
verksamma ämnet i bilaga I och den 
behöriga myndighet som tog emot 
ansökan om det tillfälliga godkännandet, 
eller kemikaliemyndigheten om det gäller 
ett gemenskapsgodkännande, anser att 
biocidprodukten kan förväntas uppfylla 
artikel 16.1 c och d.
Den behöriga myndigheten eller 
kommissionen ska föra in den 
information om godkännandet som avses i 
artikel 23.5 i gemenskapens register över 
biocidprodukter.
Om kommissionen beslutar att inte ta upp 
ett verksamt ämne i bilaga I ska den 
behöriga myndighet som gav ett 
godkännande som avses första stycket 
eller kommissionen upphäva 
godkännandet.
Om ett beslut om att ta upp ett verksamt 
ämne i bilaga I ännu inte har antagits av 
kommissionen när tre år har förflutit, får 
den behöriga myndigheten som gav det 
tillfälliga godkännandet eller 
kommissionen förlänga det tillfälliga 
godkännandet med en period som inte 
överstiger ett år under förutsättning att 
det finns goda skäl att anta att det 
verksamma ämnet kommer att uppfylla 
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kraven i artikel 4. Behöriga myndigheter 
som förlänger det tillfälliga godkännandet 
ska informera övriga behöriga 
myndigheter och, i tillämpliga fall, 
kommissionen om detta.

Or. en

Ändringsförslag 379
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid vetenskaplig forskning och utveckling 
ska den person som avser att utföra 
experimentet eller försöket meddela den 
behöriga myndigheten innan detta inleds.
Den berörda personen ska utarbeta och 
behålla skriftliga redogörelser med 
detaljerade uppgifter om biocidproduktens 
eller det verksamma ämnets identitet, 
märkningsdata, levererade mängder samt 
namn och adress för de personer som tar 
emot biocidprodukten eller det 
verksamma ämnet, samt sammanställa 
dokumentation som innehåller alla 
tillgängliga uppgifter om möjliga effekter 
på människors eller djurs hälsa eller på 
miljön. De berörda personerna ska på 
begäran göra dessa uppgifter tillgängliga 
för den behöriga myndigheten.

Vid vetenskaplig forskning och utveckling, 
inbegripet produkt- och processorienterad 
forskning och utveckling, ska den person 
som avser att utföra experimentet eller 
försöket meddela den behöriga 
myndigheten innan detta inleds. Den 
berörda personen ska utarbeta och behålla 
skriftliga redogörelser med detaljerade 
uppgifter om biocidproduktens eller det 
verksamma ämnets identitet, 
märkningsdata och levererade mängder 
samt sammanställa dokumentation som 
innehåller alla tillgängliga uppgifter om 
möjliga effekter på människors eller djurs 
hälsa eller på miljön. De berörda 
personerna ska på begäran göra dessa 
uppgifter tillgängliga för den behöriga 
myndigheten.

Or. en

Motivering

Kravet på ett nationellt godkännande utgör ett avsevärt hinder för innovation, eftersom det 
medför en mycket lång väntetid innan försöket kan genomföras. Samtidigt som behovet av en 
förhandsutvärdering från den behöriga myndigheten kvarstår föreslås istället en period på 
30 dagar för att en bedömning ska kunna göras om huruvida det föreslagna 
testet/experimentet ger upphov till oro, och att myndigheten avger sitt yttrande. När ett test 
genomförs i en enda medlemsstat finns det ingen anledning eller värde i att underrätta 
kommissionen och de andra behöriga myndigheterna.
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Ändringsförslag 380
Tiziano Motti

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid vetenskaplig forskning och utveckling 
ska den person som avser att utföra 
experimentet eller försöket meddela den 
behöriga myndigheten innan detta inleds.
Den berörda personen ska utarbeta och 
behålla skriftliga redogörelser med 
detaljerade uppgifter om biocidproduktens 
eller det verksamma ämnets identitet, 
märkningsdata, levererade mängder samt 
namn och adress för de personer som tar 
emot biocidprodukten eller det verksamma 
ämnet, samt sammanställa dokumentation 
som innehåller alla tillgängliga uppgifter 
om möjliga effekter på människors eller 
djurs hälsa eller på miljön. De berörda 
personerna ska på begäran göra dessa 
uppgifter tillgängliga för den behöriga 
myndigheten.

Vid vetenskaplig forskning och utveckling 
ska den person som avser att utföra 
experimentet eller försöket meddela den 
behöriga myndigheten innan detta inleds.
Den berörda personen ska utarbeta och 
behålla skriftliga redogörelser med 
detaljerade uppgifter om biocidproduktens 
eller det verksamma ämnets identitet, 
märkningsdata, levererade mängder samt 
namn och adress för de personer som tar 
emot biocidprodukten eller det verksamma
ämnet, samt sammanställa dokumentation 
som innehåller alla tillgängliga uppgifter 
om möjliga effekter, omedelbart och på 
längre sikt, på människors och särskilt 
barns hälsa eller djurs hälsa eller på 
miljön. De berörda personerna ska på 
begäran göra dessa uppgifter tillgängliga 
för den behöriga myndigheten.

Or. it

Motivering

Det bör framhållas att barn är mer sårbara för skadliga ämnen än vuxna, som förslaget till 
förordning utgår från vid bedömningen av tålighetsgrad. Barn vistas ofta och omedvetet på 
platser som besprutats med biocidprodukter och bekämpningsmedel och uppvisar omedelbart 
eller på längre sikt reaktioner som direkt eller indirekt beror på skadliga ämnen.

Ändringsförslag 381
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Vid vetenskaplig forskning och utveckling 
ska den person som avser att utföra 
experimentet eller försöket meddela den 
behöriga myndigheten innan detta inleds.
Den berörda personen ska utarbeta och 
behålla skriftliga redogörelser med 
detaljerade uppgifter om biocidproduktens 
eller det verksamma ämnets identitet, 
märkningsdata, levererade mängder samt 
namn och adress för de personer som tar 
emot biocidprodukten eller det 
verksamma ämnet, samt sammanställa 
dokumentation som innehåller alla 
tillgängliga uppgifter om möjliga effekter 
på människors eller djurs hälsa eller på 
miljön. De berörda personerna ska på 
begäran göra dessa uppgifter tillgängliga 
för den behöriga myndigheten.

Vid vetenskaplig forskning och utveckling, 
inbegripet produkt- och processorienterad 
forskning och utveckling, ska den person 
som avser att utföra experimentet eller 
försöket meddela den behöriga 
myndigheten innan detta inleds. Den 
berörda personen ska utarbeta och behålla 
skriftliga redogörelser med detaljerade 
uppgifter om biocidproduktens eller det 
verksamma ämnets identitet, 
märkningsdata och levererade mängder 
samt sammanställa dokumentation som 
innehåller alla tillgängliga uppgifter om 
möjliga effekter på människors eller djurs 
hälsa eller på miljön. De berörda 
personerna ska på begäran göra dessa 
uppgifter tillgängliga för den behöriga 
myndigheten.

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens förslag krävs det ett nationellt godkännande för att i forsknings- och 
utvecklingssyfte få genomföra ett experiment eller försök med en icke godkänd biocidprodukt 
som kan innebära att produkten släpps ut i miljön. Detta utgör helt klart ett avsevärt hinder 
för innovation, eftersom det medför en mycket lång väntetid innan försöket kan genomföras.
Samtidigt som man behåller kravet på förhandsutvärdering bör man därför fastställa en 
tidsfrist på 30 dagar för utvärderingen av huruvida det föreslagna försöket/experimentet ger 
anledning till oro.

Ändringsförslag 382
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid vetenskaplig forskning och utveckling 
ska den person som avser att utföra 
experimentet eller försöket meddela den 
behöriga myndigheten innan detta inleds.
Den berörda personen ska utarbeta och 
behålla skriftliga redogörelser med 
detaljerade uppgifter om biocidproduktens 

Vid vetenskaplig forskning och utveckling, 
inbegripet produkt- och processorienterad 
forskning och utveckling, ska den person 
som avser att utföra experimentet eller 
försöket meddela den behöriga 
myndigheten innan detta inleds. Den 
berörda personen ska utarbeta och behålla 
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eller det verksamma ämnets identitet, 
märkningsdata, levererade mängder samt 
namn och adress för de personer som tar 
emot biocidprodukten eller det 
verksamma ämnet, samt sammanställa 
dokumentation som innehåller alla 
tillgängliga uppgifter om möjliga effekter 
på människors eller djurs hälsa eller på 
miljön. De berörda personerna ska på 
begäran göra dessa uppgifter tillgängliga 
för den behöriga myndigheten.

skriftliga redogörelser med detaljerade 
uppgifter om biocidproduktens eller det 
verksamma ämnets identitet, 
märkningsdata och levererade mängder 
samt sammanställa dokumentation som 
innehåller alla tillgängliga uppgifter om 
möjliga effekter på människors eller djurs 
hälsa eller på miljön. De berörda 
personerna ska på begäran göra dessa 
uppgifter tillgängliga för den behöriga 
myndigheten. De berörda personerna ska 
på begäran göra dessa uppgifter
tillgängliga för den behöriga myndigheten.

Or. fr

Motivering

Enligt kommissionens förslag krävs det ett nationellt godkännande för att i forsknings- och 
utvecklingssyfte genomföra ett försök med en icke godkänd biocidprodukt som kan innebära 
att produkten släpps ut i miljön. Detta är tidskrävande och kan utgöra ett hinder för 
innovation. Det föreslås istället att en period på 15 dagar fastställs för att myndigheten ska 
kunna utvärdera huruvida det föreslagna försöket ger upphov till oro, och avge sitt yttrande.

Ändringsförslag 383
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid produkt- och processinriktad 
forskning och utveckling ska den person
som avser att utföra experimentet eller 
försöket före utsläppandet på marknaden 
av biocidprodukten eller det verksamma 
ämnet lämna in de uppgifter som krävs 
enligt andra stycket till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
utsläppandet på marknaden sker.

utgår

Or. en
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Motivering

Enligt kommissionens förslag krävs det ett nationellt godkännande för att i forsknings- och 
utvecklingssyfte få genomföra ett experiment eller försök med en icke godkänd biocidprodukt 
som kan innebära att produkten släpps ut i miljön. Detta utgör helt klart ett avsevärt hinder 
för innovation, eftersom det medför en mycket lång väntetid innan försöket kan genomföras.
Samtidigt som behovet av en förhandsutvärdering från den behöriga myndigheten kvarstår 
föreslås en period på 15 dagar för att en bedömning ska kunna göras om huruvida det 
föreslagna testet/experimentet ger anledning till oro, och att myndigheten avger sitt yttrande.

Ändringsförslag 384
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid produkt- och processinriktad 
forskning och utveckling ska den person 
som avser att utföra experimentet eller 
försöket före utsläppandet på marknaden 
av biocidprodukten eller det verksamma 
ämnet lämna in de uppgifter som krävs 
enligt andra stycket till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
utsläppandet på marknaden sker.

utgår

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens förslag krävs det ett nationellt godkännande för att i forsknings- och 
utvecklingssyfte få genomföra ett experiment eller försök med en icke godkänd biocidprodukt 
som kan innebära att produkten släpps ut i miljön. Detta utgör helt klart ett avsevärt hinder 
för innovation, eftersom det medför en mycket lång väntetid innan försöket kan genomföras.
Samtidigt som man behåller kravet på förhandsutvärdering bör man därför fastställa en 
tidsfrist på 30 dagar för utvärderingen av huruvida det föreslagna försöket/experimentet ger 
anledning till oro.

Ändringsförslag 385
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid produkt- och processinriktad 
forskning och utveckling ska den person 
som avser att utföra experimentet eller 
försöket före utsläppandet på marknaden 
av biocidprodukten eller det verksamma 
ämnet lämna in de uppgifter som krävs 
enligt andra stycket till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
utsläppandet på marknaden sker.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 386
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En icke godkänd biocidprodukt eller ett 
icke godkänt verksamt ämne som är avsett 
uteslutande för användning i en 
biocidprodukt får inte släppas ut på 
marknaden för ett experiment eller försök 
som kan innebära eller få till följd att 
produkten eller ämnet släpps ut i miljön, 
såvida inte den behöriga myndigheten har 
gjort en bedömning av de uppgifter som 
lämnats in av den person som vill släppa ut 
produkten på marknaden och för detta 
ändamål gett ett godkännande i vilket 
begränsningar fastställs för de mängder 
som får användas och de områden som 
får behandlas samt eventuellt ytterligare 
villkor. Den behöriga myndigheten ska 
utan dröjsmål informera kommissionen 
och övriga behöriga myndigheter om det 
beviljade nationella godkännandet.

2. En icke godkänd biocidprodukt eller ett 
icke godkänt verksamt ämne som är avsett 
uteslutande för användning i en 
biocidprodukt får inte släppas ut på 
marknaden för ett experiment eller försök 
som kan innebära eller få till följd att 
produkten eller ämnet släpps ut i miljön, 
såvida inte den behöriga myndigheten har 
gjort en bedömning av de uppgifter som 
lämnats in av den person som vill släppa ut 
produkten på marknaden och för detta 
ändamål avgett ett positivt yttrande samt 
fastställt eventuellt ytterligare villkor. Om
den behöriga myndigheten inte har avgett 
något yttrande inom 30 dagar efter 
inlämnandet av de uppgifter som krävs 
enligt punkt 1 ska biocidprodukten eller 
det verksamma ämnet släppas ut på 
marknaden i syfte att genomföra det 
anmälda experimentet eller försöket.

Or. fr
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Motivering

Enligt kommissionens förslag krävs det ett nationellt godkännande för att i forsknings- och 
utvecklingssyfte genomföra ett försök med en icke godkänd biocidprodukt som kan innebära 
att produkten släpps ut i miljön. Detta är tidskrävande och kan utgöra ett hinder för 
innovation. Det föreslås istället att en period på 15 dagar fastställs för att myndigheten ska 
kunna utvärdera huruvida det föreslagna försöket ger upphov till oro, och avge sitt yttrande.

Ändringsförslag 387
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En icke godkänd biocidprodukt eller ett 
icke godkänt verksamt ämne som är avsett 
uteslutande för användning i en 
biocidprodukt får inte släppas ut på 
marknaden för ett experiment eller försök 
som kan innebära eller få till följd att 
produkten eller ämnet släpps ut i miljön, 
såvida inte den behöriga myndigheten har 
gjort en bedömning av de uppgifter som 
lämnats in av den person som vill släppa ut 
produkten på marknaden och för detta 
ändamål gett ett godkännande i vilket 
begränsningar fastställs för de mängder 
som får användas och de områden som 
får behandlas samt eventuellt ytterligare 
villkor. Den behöriga myndigheten ska 
utan dröjsmål informera kommissionen 
och övriga behöriga myndigheter om det 
beviljade nationella godkännandet.

2. En icke godkänd biocidprodukt eller ett 
icke godkänt verksamt ämne som är avsett 
uteslutande för användning i en 
biocidprodukt får inte släppas ut på 
marknaden för ett experiment eller försök 
som kan innebära eller få till följd att 
produkten eller ämnet släpps ut i miljön, 
såvida inte den behöriga myndigheten har 
gjort en bedömning av de uppgifter som 
lämnats in av den person som vill släppa ut 
produkten på marknaden och för detta 
ändamål avgett ett positivt yttrande samt 
fastställt eventuellt ytterligare villkor. Om 
den behöriga myndigheten inte avger 
något yttrande inom 30 dagar efter 
inlämnandet av de uppgifter som krävs 
enligt punkt 1 får biocidprodukten eller 
det verksamma ämnet släppas ut på 
marknaden i syfte att genomföra det 
anmälda experimentet eller försöket.

Or. en

Motivering

Kravet på ett nationellt godkännande utgör ett avsevärt hinder för innovation, eftersom det 
medför en mycket lång väntetid innan försöket kan genomföras. Samtidigt som behovet av en 
förhandsutvärdering från den behöriga myndigheten kvarstår föreslås en period på 30 dagar 
för att en bedömning ska kunna göras om det föreslagna försöket/experimentet orsakar några 
problem, och att myndigheten avger sitt yttrande. När ett test genomförs i en enda 
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medlemsstat finns det ingen anledning eller värde i att underrätta kommissionen och de andra 
behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag 388
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En icke godkänd biocidprodukt eller ett 
icke godkänt verksamt ämne som är avsett 
uteslutande för användning i en 
biocidprodukt får inte släppas ut på 
marknaden för ett experiment eller försök 
som kan innebära eller få till följd att 
produkten eller ämnet släpps ut i miljön, 
såvida inte den behöriga myndigheten har 
gjort en bedömning av de uppgifter som 
lämnats in av den person som vill släppa ut 
produkten på marknaden och för detta 
ändamål gett ett godkännande i vilket 
begränsningar fastställs för de mängder 
som får användas och de områden som 
får behandlas samt eventuellt ytterligare 
villkor. Den behöriga myndigheten ska 
utan dröjsmål informera kommissionen 
och övriga behöriga myndigheter om det 
beviljade nationella godkännandet.

2. En icke godkänd biocidprodukt eller ett 
icke godkänt verksamt ämne som är avsett 
uteslutande för användning i en 
biocidprodukt får inte släppas ut på 
marknaden för ett experiment eller försök 
som kan innebära eller få till följd att 
produkten eller ämnet släpps ut i miljön, 
såvida inte den behöriga myndigheten har 
gjort en bedömning av de uppgifter som 
lämnats in av den person som vill släppa ut 
produkten på marknaden och för detta 
ändamål avgett ett positivt yttrande samt 
fastställt eventuellt ytterligare villkor. Om 
den behöriga myndigheten inte avger 
något yttrande inom 30 dagar efter 
inlämnandet av de uppgifter som krävs 
enligt punkt 1 får biocidprodukten eller 
det verksamma ämnet släppas ut på 
marknaden i syfte att genomföra det 
anmälda experimentet eller försöket.

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens förslag krävs det ett nationellt godkännande för att i forsknings- och 
utvecklingssyfte få genomföra ett experiment eller försök med en icke godkänd biocidprodukt 
som kan innebära att produkten släpps ut i miljön. Detta utgör helt klart ett avsevärt hinder 
för innovation, eftersom det medför en mycket lång väntetid innan försöket kan genomföras.
Samtidigt som man behåller kravet på förhandsutvärdering bör man därför fastställa en 
tidsfrist på 30 dagar för utvärderingen av huruvida det föreslagna försöket/experimentet ger 
anledning till oro.

Ändringsförslag 389
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Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ett experiment eller försök 
genomförs i en annan medlemsstat än den 
där biocidprodukten ska släppas ut på 
marknaden, ska den sökande erhålla 
godkännande för experiment eller försök 
från den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat inom vars territorium 
experimenten eller försöken ska utföras.

3. Om ett experiment eller försök 
genomförs i en annan medlemsstat än den 
där biocidprodukten ska släppas ut på 
marknaden, ska den sökande underrätta
den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat inom vars territorium 
experimenten eller försöken ska utföras.
Sökanden ska utarbeta och behålla 
skriftliga redogörelser med detaljerade 
uppgifter om biocidproduktens eller det 
verksamma ämnets identitet, 
märkningsdata och levererade mängder 
samt sammanställa dokumentation som 
innehåller alla tillgängliga uppgifter om 
möjliga effekter på människors eller djurs 
hälsa eller på miljön. Sökanden ska på 
begäran göra dessa uppgifter tillgängliga 
för den behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

Reglerna för att genomföra försök/experiment i en annan medlemsstat än den där 
biocidprodukten ska släppas ut på marknaden bör vara desamma som de som anges i punkt 1 
i denna artikel.

Ändringsförslag 390
Tiziano Motti

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de föreslagna experiment eller försök 
som avses i punkterna 1 och 2 kan medföra 
skadliga effekter på människors eller djurs 
hälsa eller en oacceptabel skadlig effekt på 
miljön får den behöriga myndigheten i den 

Om de föreslagna experiment eller försök 
som avses i punkterna 1 och 2 omedelbart 
eller på längre sikt kan medföra skadliga 
effekter på människors och särskilt barns 
hälsa eller djurs hälsa eller en oacceptabel 
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berörda medlemsstaten antingen förbjuda 
dem eller förena godkännandet med sådana 
villkor som anses nödvändiga för att 
förhindra dessa följder. Den behöriga 
myndigheten ska utan dröjsmål informera 
kommissionen och övriga behöriga 
myndigheter om sådana åtgärder.

skadlig effekt på miljön, människor och 
djur får den behöriga myndigheten i den 
berörda medlemsstaten antingen förbjuda 
dem eller förena godkännandet med sådana 
villkor som anses nödvändiga för att 
förhindra dessa följder. Den behöriga 
myndigheten ska utan dröjsmål informera 
kommissionen och övriga behöriga 
myndigheter om sådana åtgärder.

Or. it

Motivering

Det bör framhållas att barn är mer sårbara för skadliga ämnen än vuxna, som förslaget till 
förordning utgår från vid bedömningen av tålighetsgrad. Barn vistas ofta och omedvetet på 
platser som besprutats med biocidprodukter och bekämpningsmedel och uppvisar omedelbart 
eller på längre sikt reaktioner som direkt eller indirekt beror på skadliga ämnen.

Ändringsförslag 391
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska vidta åtgärder för att 
specificera de totala tillämpliga största 
mängder av verksamma ämnen eller 
biocidprodukter som får släppas ut under 
försök och de minimiuppgifter som ska 
lämnas in enligt punkt 2.

4. För att främja forskning och utveckling 
på området för verksamma ämnen och 
biocidprodukter ska kommissionen, 
genom delegerade rättsakter i enlighet 
med artikel 71 a och enligt villkoren i 
artiklarna 71 b och 71 c, vidta åtgärder för 
att specificera de totala tillämpliga största 
mängder av verksamma ämnen eller 
biocidprodukter som får släppas ut under 
försök och de minimiuppgifter som ska 
lämnas in enligt punkt 2.

Or. en

Motivering

För att anpassa kommittéförfarandet till det nya systemet med delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget.
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Ändringsförslag 392
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 72.4.

utgår

Or. en

Motivering

För att anpassa kommittéförfarandet till det nya systemet med delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 393
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behandlade material och varor som 
innehåller en eller flera biocidprodukter
får inte släppas ut på marknaden såvida 
inte den eller de biocidprodukter som 
används för behandling av material och 
varor är godkända för sådan användning 
inom gemenskapen eller i minst en 
medlemsstat.

1. Behandlade material och varor som 
innehåller ett eller flera verksamma ämnen
får inte släppas ut på marknaden såvida 
inte det eller de verksamma ämnen som 
används för behandling av material och 
varor är förtecknade i bilaga I 
(gemenskapens positivlista över 
verksamma ämnen) och kommer från en 
källa som får stöd av den nämnda 
sökanden som företecknas i samband med 
införande i bilaga I för det verksamma 
ämnet och är godkända för sådan 
användning inom gemenskapen eller i 
minst en medlemsstat.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att endast verksamma ämnen som finns med på positivlistan i bilaga I 
används i behandlade material och varor. Många varor tillverkas utanför EU och därför 
kommer inte den icke verksamma komponenten i biocidprodukten att ha godkänts i EU.
Eftersom dessa icke verksamma komponenter inte är avsedda att släppas ut under normala 
eller förutsebara användningsförhållanden finns det ingen anledning att godkännandet för 
hela den färdiga biocidprodukten ska bli ett lagligt krav för behandlade varor som kommer in 
i EU.

Ändringsförslag 394
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behandlade material och varor som 
innehåller en eller flera biocidprodukter får 
inte släppas ut på marknaden såvida inte 
den eller de biocidprodukter som används 
för behandling av material och varor är 
godkända för sådan användning inom 
gemenskapen eller i minst en medlemsstat.

1. Behandlade material och varor som 
innehåller en eller flera biocidprodukter får 
inte släppas ut på marknaden såvida inte 
den eller de biocidprodukter som används 
för behandling av materialen och varorna 
är godkända för sådan användning inom 
gemenskapen eller i minst en medlemsstat 
eller biocidprodukten förekommer i dessa 
varor i koncentrationer på mindre än 
0,01 viktprocent. I förekommande fall får 
kommittén för biocidprodukter föreslå 
olika tröskelvärden för en eller flera 
särskilda biocidprodukter eller grupper av 
biocidprodukter.

Or. en

Motivering

Vissa biocidprodukter som inte är godkända i EU används redan i länder utanför EU.
Korskontaminering av varor kan därför inte helt och hållet uteslutas. Ett allmänt tröskelvärde 
för dessa biocidprodukter måste fastställas och kommittén för biocidprodukter måste vid 
behov ha möjlighet att sätta olika tröskelvärden.

Ändringsförslag 395
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Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behandlade material och varor som 
innehåller en eller flera biocidprodukter får 
inte släppas ut på marknaden såvida inte 
den eller de biocidprodukter som används 
för behandling av material och varor är 
godkända för sådan användning inom 
gemenskapen eller i minst en medlemsstat.

1. Behandlade material och varor som 
innehåller en eller flera biocidprodukter får 
inte släppas ut på marknaden såvida inte 
den eller de biocidprodukter som används 
för behandling av materialen och varorna 
är godkända för sådan användning inom 
gemenskapen eller i minst en medlemsstat 
eller biocidprodukten förekommer i dessa 
transitvaror i koncentrationer på mindre 
än 0,01 viktprocent.

Or. en

Motivering

Vissa biocidprodukter som inte är godkända i EU används redan i länder utanför EU.
Korskontaminering av varor kan därför inte helt och hållet uteslutas. Ett allmänt tröskelvärde 
för dessa biocidprodukter måste fastställas.

Ändringsförslag 396
Esther De Lange

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behandlade material och varor som 
innehåller en eller flera biocidprodukter får 
inte släppas ut på marknaden såvida inte 
den eller de biocidprodukter som används 
för behandling av material och varor är 
godkända för sådan användning inom 
gemenskapen eller i minst en medlemsstat.

1. Behandlade material och varor som 
innehåller en eller flera biocidprodukter får 
inte släppas ut på marknaden såvida inte 
det eller de verksamma ämnen som 
används för behandling av material och 
varor är godkända för sådan användning 
inom gemenskapen.

Or. en

Ändringsförslag 397
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Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namnet på alla verksamma ämnen som 
använts för att behandla varan eller 
materialet eller som ingår i varor eller 
material.

a) Namnet, om möjligt med användning av 
eventuell gemensam nomenklatur (t.ex. 
INCI), på alla verksamma ämnen som 
använts för att behandla varan eller 
materialet eller som ingår i varor eller 
material i förekommande fall, samt på alla 
verksamma ämnen som är avsedda att 
under normala eller förutsebara 
användningsförhållanden frigöras från 
den behandlade varan eller det 
behandlade materialet, såvida inte 
sektorsspecifik lagstiftning redan 
innehåller märkningskrav eller 
alternativa sätt att uppfylla 
informationskraven.

Or. en

Motivering

Märkningskraven för behandlade varor eller material får inte medföra krav på onödig 
information eller överlappa befintliga krav enligt sektorsspecifik lagstiftning. Befintlig 
sektorsspecifik lagstiftning och dess informationskrav (exempelvis märkning) bör alltid tas i 
beaktande. Enligt förordningen om tvätt- och rengöringsmedel måste exempelvis 
konserveringsmedlets INCI-namn finnas på märkningen hos produkter avsedda för 
allmänheten och anges i säkerhetsdatabladet för institutionella eller industriella produkter.
Ytterligare märkningskrav är därför onödiga.

Ändringsförslag 398
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namnet på alla verksamma ämnen som 
använts för att behandla varan eller 
materialet eller som ingår i varor eller 

a) Texten ”som behandlats med biocider” 
åtföljt av namnet på alla verksamma 
ämnen som använts för att behandla varan 
eller materialet eller som ingår i varor eller 
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material. material. Namnen på alla nanomaterial 
ska åtföljas av ordet ”nano” inom 
parentes.

Or. en

Motivering

Eftersom konsumenterna kanske inte känner till namnen på biocider bör etiketten tydligt ange 
att varorna har behandlats med biocider innan namnen på de verksamma ämnena anges.
Nanomaterial bör märkas som sådana, vilket redan gäller för kosmetika.

Ändringsförslag 399
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namnet på alla verksamma ämnen som 
använts för att behandla varan eller 
materialet eller som ingår i varor eller 
material.

a) Namnet, om möjligt med användning av 
eventuell gemensam nomenklatur (t.ex. 
INCI), på alla verksamma ämnen som 
använts för att behandla varan eller 
materialet eller som ingår i varor eller 
material, samt på alla verksamma ämnen 
som är avsedda att under normala eller 
förutsebara användningsförhållanden 
frigöras från den behandlade varan eller 
det behandlade materialet, såvida inte 
sektorsspecifik lagstiftning redan 
innehåller märkningskrav eller 
alternativa sätt att uppfylla 
informationskraven.

Or. en

Motivering

The labelling provisions for treated articles and materials should not lead to requirements for 
unnecessary information and should not overlap with existing requirements under sectoral 
legislation. Existing sectoral legislation and their information requirements (e.g. labelling, 
Safety Data Sheets) should always be taken into consideration. For example under the 
Detergent Regulation, the INCI name of the preservative must be labelled on products for the 
general public and reported in the SDS for Institutional and Industrial products. Hence any 
additional labelling requirements are unnecessary. 
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Ändringsförslag 400
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Texten ”som behandlats med 
biocider”.

Or. fr

Motivering

Etiketten på behandlade produkter bör tydligt ange att varorna har behandlats med 
biocidprodukter. Det handlar om basal information till konsumenterna.

Ändringsförslag 401
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I förekommande fall biocidegenskaper 
hos behandlade varor eller material.

b) I förekommande fall biocidegenskaper 
hos behandlade varor eller material, om 
biocidprodukten är avsedd att komma i 
direkt kontakt med människor och miljön.

Or. en

Motivering

Dessa märkningskrav ska endast gälla varor som har behandlats med en biocidprodukt som 
kan komma i kontakt med människor och miljön, eftersom det är endast dessa som verkligen 
kan vara farliga.

Ändringsförslag 402
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
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Artikel 47 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I förekommande fall biocidegenskaper 
hos behandlade varor eller material.

b) De behandlade materialens eller 
varornas biocidegenskaper, om den 
biocidprodukt som ingår kommer att 
släppas ut under normala och rimligtvis 
förutsebara användningsförhållanden.

Or. de

Motivering

För varor med extern biocidverkan bör det finnas strängare regler. Formuleringen i 
artikel 47 måste göras tydligare.

Ändringsförslag 403
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I förekommande fall biocidegenskaper 
hos behandlade varor eller material.

b) I förekommande fall biocidegenskaper 
hos behandlade varor.

Or. en

Motivering

Att fastställa ytterligare faro- och skyddsangivelser i godkännandet för biocidprodukten 
skulle vara missledande om sådan information skulle finnas med på etiketten för behandlade 
material. Material behöver inte hanteras på samma sätt som den biocidprodukt som har 
använts i det behandlade materialet och därför är faro- och skyddsangivelser irrelevanta för 
det behandlade materialet i sig.

Ändringsförslag 404
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Godkännandenummer för alla 
biocidprodukter som använts vid 
behandlingen eller som ingår i varor eller 
material.

utgår

Or. en

Motivering

Att införa godkännandenummer är inget som gynnar konsumentsäkerheten. Tvärtom skulle 
det skapa en lång lista med godkännandenummer eftersom det är vanligt med flera 
leverantörer av ett verksamt ämne. Konsumenterna skulle bli förvirrade. Vad beträffar de 
behöriga myndigheternas möjlighet att kontrollera efterlevnad kan godkännandenumret 
erhållas på annat sätt.

Ändringsförslag 405
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Godkännandenummer för alla 
biocidprodukter som använts vid 
behandlingen eller som ingår i varor eller 
material.

utgår

Or. it

Motivering

Godkännandenumret ger inte konsumenten någon information om produkten.

Ändringsförslag 406
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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d) Eventuell faroangivelse eller 
skyddsangivelse som anges i godkännandet 
för biocidprodukten.

d) Enbart för behandlade varor och i 
tillämpliga fall: eventuell faroangivelse 
eller skyddsangivelse som anges i 
godkännandet för biocidprodukten.

Or. en

Motivering

Att låta biocidproduktens godkännandenummer som används för att behandla varan finnas 
med på produktens etikett kommer att avslöja förhållandet mellan mottagare och leverantör 
och dessutom helt klart begränsa tillverkarens möjlighet att byta leverantör, eftersom varje 
förändring skulle kräva bildmässiga förändringar. Att införa godkännandenummer är inte 
heller något som gynnar konsumentsäkerheten. Tvärtom skulle det skapa en lång lista med 
godkännandenummer eftersom det är vanligt med flera leverantörer av ett verksamt ämne.
Konsumenterna skulle bli förvirrade.

Ändringsförslag 407
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Eventuell faroangivelse eller 
skyddsangivelse som anges i godkännandet 
för biocidprodukten.

d) Eventuell faroangivelse eller 
skyddsangivelse som anges i godkännandet 
för biocidprodukten, om den biocidprodukt 
som ingår kommer att släppas ut under 
normala och rimligtvis förutsebara 
användningsförhållanden.

Or. de

Motivering

För varor med extern biocidverkan bör det finnas strängare regler. Formuleringen i 
artikel 47 måste göras tydligare.

Ändringsförslag 408
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Eventuell faroangivelse eller 
skyddsangivelse som anges i godkännandet 
för biocidprodukten.

d) Eventuell faroangivelse eller 
skyddsangivelse som anges i godkännandet 
för biocidprodukten, om biocidprodukten 
är avsedd att komma i direkt kontakt med 
människor och miljön.

Or. en

Motivering

Dessa märkningskrav ska endast gälla varor som har behandlats med en biocidprodukt som 
kan komma i kontakt med människor och miljön, eftersom det är endast dessa som verkligen 
kan visa sig farliga.

Ändringsförslag 409
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Eventuell faroangivelse eller 
skyddsangivelse som anges i godkännandet 
för biocidprodukten.

d) Eventuell faroangivelse eller 
skyddsangivelse som anges i godkännandet 
för biocidprodukten samt för verksamma 
ämnen som är avsedda att under normala 
eller förutsebara 
användningsförhållanden frigöras från 
den behandlade varan eller det 
behandlade materialet.

Or. it

Motivering

Uppgifterna om biocidprodukten och om verksamma ämnen i biocidprodukten ger inte 
säkerhetsinformation för konsumenterna i de fall då det verksamma ämnet eller 
biocidprodukten inte är tänkt att frigöras från den behandlade varan och det behandlade 
materialet.

Ändringsförslag 410
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Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Eventuell faroangivelse eller 
skyddsangivelse som anges i godkännandet 
för biocidprodukten.

d) Eventuell faroangivelse eller 
skyddsangivelse som anges i godkännandet 
för biocidprodukten, särskilt vad gäller 
sårbara grupper.

Or. en

Ändringsförslag 411
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Märkningen ska vara synlig, lättläst och 
hållbar.

Märkningen ska vara synlig, lättläst och 
hållbar och ska tryckas på varan eller 
materialet.

Or. it

Ändringsförslag 412
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Där detta är nödvändigt på grund av 
storleken och funktionen hos behandlade 
varor eller material ska märkningen tryckas 
på förpackningen, på bruksanvisningen 
eller garantin för varan eller materialet.

Där detta är nödvändigt på grund av 
storleken och funktionen hos behandlade 
varor eller material ska märkningen tryckas 
på förpackningen, på bruksanvisningen 
eller garantin för varan eller materialet.
Vad gäller behandlade material eller 
varor som inte ingår i en massproduktion 
utan som konstrueras och tillverkas på 
särskilt uppdrag kan tillverkaren komma 
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överens med kunden om andra 
informationsformer.

Or. de

Motivering

När det gäller produkter som tillverkas på beställning eller i väldigt små serier, särskilt inom 
byggbranschen, kan man utan problem träffa en enskild överenskommelse om annan 
märkning med uppdragsgivaren.

Ändringsförslag 413
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Där detta är nödvändigt på grund av 
storleken och funktionen hos behandlade 
varor eller material ska märkningen 
tryckas på förpackningen, på 
bruksanvisningen eller garantin för varan 
eller materialet.

Märkningen ska tryckas på förpackningen, 
på bruksanvisningen och på garantin för 
varan eller materialet.

Or. fr

Motivering

Märkningen ska vara tydlig, läsbar och lättillgänglig för konsumenten.

Ändringsförslag 414
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvarige för utsläppandet på 
marknaden av behandlade varor och 
material bör inneha ett intyg från 
innehavaren av godkännandet för alla 
biocidprodukter som använts vid 
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behandlingen eller som ingår i varor eller 
material.

Or. it

Motivering

Även den som släpper ut varor och material som behandlats med biocidprodukter på 
marknaden bör inneha ett intyg om vilka biocidprodukter som använts i varorna och 
materialen.

Ändringsförslag 415
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en fullmakt återkallas innan den 
löper ut ska detta inte påverka giltigheten 
för det godkännande som getts på 
grundval av fullmakten i fråga.

2. Om en fullmakt återkallas innan den 
löper ut innebär det att godkännandet som 
utarbetats på grundval av fullmakten i 
fråga blir ogiltigt med omedelbar verkan, 
såvida inte en annan fullmakt för ett 
likvärdigt verksamt ämne lämnas av 
innehavaren av godkännandet inom 
fyra månader.

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag skulle tillåta snålskjuts eftersom det företag som får en fullmakt utan 
problem skulle kunna byta till en annan leverantör. Informationsägaren och/eller deltagaren 
skulle då inte kunna få sina kostnader täckta. Fullmakter utfärdas vanligtvis kostnadsfritt och 
är kopplade till ett leveransavtal. Möjligheten att återkalla fullmakter om avtal bryts är ett 
sätt att skydda informationsägarnas investeringar.

Ändringsförslag 416
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2



AM\810555SV.doc 53/88 PE439.891v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en fullmakt återkallas innan den 
löper ut ska detta inte påverka giltigheten
för det godkännande som getts på grundval 
av fullmakten i fråga.

2. Om en fullmakt återkallas innan den 
löper ut ska det godkännande som getts på 
grundval av fullmakten i fråga 
ogiltigförklaras, såvida inte innehavaren 
av godkännandet inom fyra månader 
uppvisar en annan fullmakt för ett 
likvärdigt verksamt ämne.

Or. it

Motivering

Fullmakter ges vanligen utan kostnad och är kopplade till leveransavtal. Möjligheten att 
återkalla en fullmakt om avtalen inte hålls, t.ex. genom alternativa leveranser, ska skydda 
informationsägarens investeringar. Till skydd för användaren anges en period inom vilken 
godkännandet av produkten fortfarande är giltigt så att en ny fullmakt kan erhållas.

Ändringsförslag 417
Tiziano Motti

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att det ska vara möjligt att undvika 
djurförsök ska försök på ryggradsdjur för 
de syften som anges i denna förordning 
endast genomföras som en sista utväg.
Försök på ryggradsdjur får inte upprepas 
för tillämpningen av denna förordning.

1. Eftersom djurförsök ska undvikas ska 
försök på ryggradsdjur för de syften som 
anges i denna förordning endast 
genomföras som en sista utväg och där det 
inte finns alternativa lösningar som inte 
påverkar människor och djur. Försök på 
ryggradsdjur får inte upprepas för 
tillämpningen av denna förordning.

Or. it

Motivering

Förordningen syftar till ett hållbart förhållningssätt med säkra biocidprodukter som är 
förenliga med människors, djurs och miljöns säkerhet. 

Ändringsförslag 418
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Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ingen sådan överenskommelse har 
nåtts två månader efter att begäran gjordes 
enligt artikel 51.2 ska den presumtive 
sökanden utan dröjsmål informera 
kemikaliemyndigheten och 
informationsägaren om detta. Inom 
två månader efter att ha informerats om att 
det inte var möjligt att nå en sådan 
överenskommelse ska 
kemikaliemyndigheten ge den presumtive 
sökanden rätt att hänvisa till dessa försök 
eller undersökningar på ryggradsdjur.
Nationella domstolar ska fastställa en 
rimlig andel av kostnaden som den 
presumtive sökanden ska betala till 
informationsägaren.

3. Om ingen sådan överenskommelse har 
nåtts två månader efter att begäran gjordes 
enligt artikel 51.2 ska såväl 
informationsägaren som den presumtive 
sökanden utan dröjsmål informera 
kemikaliemyndigheten och 
informationsägaren om detta. Inom 
två månader efter att ha informerats om att 
det inte var möjligt att nå en sådan 
överenskommelse ska 
kemikaliemyndigheten ge den presumtive 
sökanden rätt att hänvisa till dessa försök 
eller undersökningar på ryggradsdjur. Både 
informationsägaren och den presumtive 
sökanden ska omfattas av juridiskt 
bindande förlikning. Förlikningen ska ske 
enligt de regler som gäller för ett erkänt 
oberoende förlikningsinstitut som valts ut 
av informationsägaren efter samråd med 
den presumtive sökanden. En förlikning 
ska inledas och avslutas utan dröjsmål 
och under alla omständigheter inom 
sex månader efter det att parterna har 
informerat kemikaliemyndigheten om att 
de inte har lyckats nå en 
överenskommelse. Genom förlikningen
ska man fastställa en rimlig andel av 
samtliga kostnaderna för framtagningen 
och användningen av uppgifterna som 
den presumtive sökanden ska betala till 
informationsägaren.

Or. en

Motivering

Informationsägare och presumtiva sökanden har lång erfarenhet av framgångsrika 
förhandlingar om villkor för ersättning av information. Nationella domstolar har liten 
erfarenhet av detta på grund av att parterna själva oftast löser dessa problem direkt. Erkända 
oberoende förlikningsinstanser skulle vara bättre lämpade för att lösa problem i situationer 
där en överenskommelse inte kan nås.
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Ändringsförslag 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Senast fyra år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft ska 
handlingsplaner upprättas och 
genomföras på nationell nivå för att 
främja hållbar användning av 
biocidprodukter. Handlingsplanerna ska 
ses över vart tredje år.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska utarbeta hållbara åtgärder för användningsfasen.

Ändringsförslag 420
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna ska 
vart tredje år, med början 2013, lämna en 
rapport till kommissionen om 
tillämpningen av denna förordning inom 
deras territorier. Rapporten ska innehålla

3. De behöriga myndigheterna ska varje år, 
med början 2013, lämna en rapport till 
kommissionen om tillämpningen av denna 
förordning inom deras territorier.
Rapporterna om tillämpningen ska 
offentliggöras årligen på en lämplig plats 
på kommissionens webbplats. Rapporten 
ska innehålla

Or. en

Motivering

Rapporterna om tillämpningen bör vara så aktuella som möjligt och bästa praxis bör 
regelbundet spridas bland medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 421
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) information om alla förgiftningsfall 
orsakade av biocidprodukter.

b) information om alla förgiftningsfall 
orsakade av biocidprodukter och om de 
åtgärder som vidtagits för att minska 
risken för nya fall.

Or. en

Motivering

Bästa praxis bör spridas bland medlemsstaterna.

Ändringsförslag 422
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) information om alla förgiftningsfall 
orsakade av biocidprodukter.

b) information om alla förgiftningsfall 
orsakade av biocidprodukter, särskilt vad 
gäller sårbara grupper.

Or. en

Ändringsförslag 423
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast två år efter det datum då denna 
förordning har trätt i kraft ska 



AM\810555SV.doc 57/88 PE439.891v02-00

SV

kommissionen lägga fram en rapport med 
en utvärdering om vilka risker 
användningen av nanomaterial i 
biocidprodukter utgör för människors 
hälsa och miljön och vilka särskilda 
åtgärder som bör vidtas avseende dessa 
material.

Or. fr

Motivering

De ämnen som innehåller nanomaterial omfattas av förordningens tillämpningsområde.
Deras inverkan på hälsa och miljö är emellertid i mångt och mycket okänd. Det är 
nödvändigt att snarast påbörja studier för att utvärdera deras inverkan och eventuellt 
överväga specifika åtgärder.

Ändringsförslag 424
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Inom fem år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft ska 
kommissionen utarbeta en rapport om hur 
miljön påverkas av biocidernas spridning 
i miljön. Kommissionen ska överlämna 
rapporten till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. fr

Motivering

De flesta biociderna används inte i slutna system, utan släpps ut i miljön, som t.ex. i 
reningsverk. Det finns inte tillräckliga uppgifter på detta område. Det är viktigt att genomföra 
en grundlig studie om miljökonsekvenserna.

Ändringsförslag 425
Corinne Lepage

Förslag till förordning
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Artikel 54 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Inom två år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft ska 
kommissionen föreslå en översyn av 
förordningen för att införa ett förenklat 
förfarande för utvärdering av de ämnen 
som finns i naturliga växtextrakt vars 
toxikologiska profil inte utgör någon fara 
för människors hälsa.

Or. fr

Ändringsförslag 426
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utlämnande av följande information ska 
anses påverka skyddet för den berörda 
personens kommersiella intressen negativt:

2. Utlämnande av följande information ska 
anses påverka skyddet för den berörda 
personens kommersiella intressen negativt 
och ska inte utlämnas offentligt:

Or. it

Ändringsförslag 427
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett ämnes eller en blandnings exakta 
användning, funktion eller tillämpning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 428
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Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2 – led da–dd (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) De verksamma ämnenas tillverkare 
(namn och adresser samt 
tillverkningsorter).
db) En biocidprodukts tillverkningsort.
dc) Datum för godkännande och datum 
då godkännandet löper ut.
dd) Dosering och bruksanvisning.

Or. it

Motivering

Till de uppgifter som bör vara konfidentiella eftersom de är kommersiellt känsliga hör också 
datum för godkännande och datum då godkännandet löper ut, dosering och bruksanvisning 
och en biocidprodukts tillverkningsort.

Ändringsförslag 429
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om brådskande åtgärder är nödvändiga för 
att skydda människors hälsa och säkerhet 
eller miljön får dock 
kemikaliemyndigheten eller de behöriga 
myndigheterna lämna ut den information 
som avses i denna punkt.

Om brådskande åtgärder är nödvändiga för 
att skydda människors hälsa och säkerhet 
eller miljön ska dock 
kemikaliemyndigheten eller de behöriga 
myndigheterna vidta nödvändiga åtgärder 
för att lämna ut den information som avses 
i denna punkt.

Or. fr

Motivering

Det är mycket viktigt med öppenhet i akuta lägen för att skydda människors hälsa och 
säkerhet eller miljön.



PE439.891v02-00 60/88 AM\810555SV.doc

SV

Ändringsförslag 430
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande information som de behöriga 
myndigheterna, kemikaliemyndigheten 
eller, i förekommande fall, kommissionen
har om verksamma ämnen ska kostnadsfritt 
göras allmänt tillgänglig:

1. Följande information som de behöriga 
myndigheterna, kemikaliemyndigheten 
eller, i förekommande fall, kommissionen 
har om verksamma ämnen ska kostnadsfritt 
göras allmänt tillgänglig i en gemensam 
databas på ett strukturerat sätt och på 
lämplig plats på kommissionens relevanta 
webbplats.

Or. en

Motivering

Information om biocidprodukter ska offentliggöras på ett strukturerat och forskningsmässigt 
sätt på Internet, först och främst på kommissionens webbplats om biocidprodukter.

Ändringsförslag 431
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) En tydlig referens om det verksamma 
ämnet klassificerats som långlivat, 
bioackumulerande och toxiskt (PBT) eller 
mycket långlivat och mycket 
bioackumulerande (vPvB) i enlighet med 
bilaga XIII i förordning (EG) nr 
1907/2006 eller hormonstörande eller om 
det i enlighet med förordning (EG) 
nr 1272/2008 har klassificerats som något 
av följande: cancerframkallande, 
mutagent, neurotoxiskt, immunotoxiskt, 
reproduktionsstörande, sensibiliserande.
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Or. en

Motivering

Det behövs en referens om klassificeringen av en viss biocidprodukt i enlighet med gällande 
gemenskapslagstiftning.

Ändringsförslag 432
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Analysmetoder, om så krävs enligt 
bilaga II eller III till denna förordning, som 
gör det möjligt att spåra ett farligt ämne när 
det släpps ut i miljön och att bestämma 
människors direkta exponering för ämnet.

h) Analysmetoder, om så krävs enligt 
bilaga II eller III till denna förordning, som 
gör det möjligt att spåra ett farligt ämne när 
det släpps ut i miljön (inklusive 
vattenresurser och dricksvatten) och att 
bestämma människors direkta exponering 
för ämnet.

Or. en

Motivering

Det måste framgå att det också bör finnas analysmetoder för att analysera vattenresurser och 
dricksvatten.

Ändringsförslag 433
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En förteckning med uppgifter om de 
biocidprodukter som godkänts i enlighet 
med artikel 16.3 och om de berörda 
tillverkarna ska kostnadsfritt göras 
allmänt tillgänglig.

Or. de
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Motivering

Slutkonsumenten måste kunna skilja på lågriskbiocidprodukter och högriskbiocidprodukter 
och utifrån detta bestämma vilka han eller hon ska välja.

Ändringsförslag 434
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Producenter, importörer och 
yrkesmässiga användare av 
biocidprodukter ska i minst tre år bevara 
register över de biocidprodukter som de 
tillverkar, släpper ut på marknaden eller 
använder. De ska på begäran förse den 
behöriga myndigheten med relevant 
information från dessa register.

1. Producenter, importörer och 
yrkesmässiga användare av 
biocidprodukter ska i minst tre år bevara 
register över de biocidprodukter som de 
använder, med biocidens namn, tiden för 
och den använda dosen vid appliceringen, 
området där och varorna och materialen i 
vilka biociden har använts.
De ska på begäran förse den behöriga 
myndigheten med relevant information 
från dessa register. Tredje parter, t.ex. 
dricksvattensleverantörer, detaljhandlare 
eller boende kan begära att få tillgång till 
denna information genom att rikta sig till 
den behöriga myndigheten.
Tillverkare av biocidprodukter ska på 
begäran av de behöriga myndigheterna 
utföra övervakning efter 
produktgodkännande. De ska underrätta 
de behöriga myndigheterna om de 
relevanta resultaten.

Or. en

Motivering

Detta tillvägagångssätt har också införlivats i den berörda förordningen om utsläppande på 
marknaden av växtskyddsmedel (EG) nr 1107/2009) (artikel 67 om registerhållning, 
punkt 1-3) och bör också ingå i den nya biocidförordningen.

Ändringsförslag 435
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Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Producenter, importörer och 
yrkesmässiga användare av 
biocidprodukter ska i minst tre år bevara 
register över de biocidprodukter som de 
tillverkar, släpper ut på marknaden eller 
använder. De ska på begäran förse den 
behöriga myndigheten med relevant 
information från dessa register.

1. Producenter, importörer och 
yrkesmässiga användare av 
biocidprodukter ska i minst tio år bevara 
register över de biocidprodukter som de 
tillverkar, släpper ut på marknaden eller 
använder. De ska på begäran förse den 
behöriga myndigheten med relevant 
information från dessa register.

Or. fr

Motivering

För att den behöriga myndigheten ska kunna utföra kontroller måste perioden för att föra 
register vara tillräckligt lång. En tioårsperiod är vad som föreskrivs i Reach-förordningen.

Ändringsförslag 436
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Etiketterna får inte vara vilseledande och 
får inte i något fall innehålla uppgifter av 
typen ”lågriskbiocidprodukt”,
”inte giftig”, ”oskadlig” eller liknande.
Dessutom ska det på etiketten tydligt och 
outplånligt anges följande information:

2. Etiketterna får inte vara vilseledande och 
får inte i något fall innehålla uppgifter av 
typen ”inte giftig”, ”oskadlig” eller 
liknande. Dessutom ska det på etiketten 
tydligt och outplånligt anges följande 
information:

Or. it

Motivering

Det ska kunna framgå på etiketten att det rör sig om en lågriskbiocidprodukt.

Ändringsförslag 437
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Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Etiketterna får inte vara vilseledande och 
får inte i något fall innehålla uppgifter av 
typen ”lågriskbiocidprodukt”,
”inte giftig”, ”oskadlig” eller liknande.
Dessutom ska det på etiketten tydligt och 
outplånligt anges följande information:

2. Etiketterna får inte vara vilseledande och 
får inte i något fall innehålla uppgifter av 
typen ”inte giftig”, ”oskadlig” eller 
liknande. Etiketten ”lågriskbiocidprodukt” 
är bara tillåten för produkter som 
godkänts enligt artikel 16.3. Dessutom ska 
det på etiketten tydligt och outplånligt 
anges följande information:

Or. de

Motivering

Slutkonsumenten måste kunna skilja på lågriskbiocidprodukter och högriskbiocidprodukter 
och utifrån detta bestämma vilka han eller hon ska välja

Ändringsförslag 438
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I förekommande fall, om produkten 
innehåller nanomaterial och eventuella 
särskilda risker.

Or. fr

Motivering

Nanomaterialens inverkan på hälsa och miljö är emellertid i mångt och mycket okänd.
Konsumenterna måste få korrekt information.

Ändringsförslag 439
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Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Alla nanomaterial åtföljda av ordet 
”nano” i parentes.

Or. en

Motivering

Nanomaterial i biocidprodukter måste vara tydligt märkta som sådana.

Ändringsförslag 440
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Bruksanvisning och dosering, uttryckt i 
metriska enheter, för varje 
användningsområde som godkännandet 
omfattar.

e) Bruksanvisning och dosering, uttryckt
på det sätt som är meningsfullt och 
begripligt för användaren, för varje 
användningsområde som godkännandet 
omfattar.

Or. it

Motivering

Dosering uttryckt i metriska enheter är inte begripligt för icke yrkesverksamma användare 
och är följaktligen också svårbegripligt för konsumenterna. Doseringen bör på etiketten vara 
uttryckt på ett meningsfullt och lämpligt sätt för slutkonsumenten.

Ändringsförslag 441
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Texten ”Läs medföljande anvisningar” 
om produkten åtföljs av ett 
informationsblad.

g) Texten ”Läs medföljande anvisningar” 
om produkten åtföljs av ett 
informationsblad och i förekommande fall 
varningar för sårbara grupper.

Or. en

Motivering

Det bör finnas bättre information på biocidprodukternas etiketter som riktar sig till sårbara 
grupper.

Ändringsförslag 442
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ma) I tillämpliga fall en etikett med 
”lågriskbiocidprodukt” för produkter som 
godkänts enligt artikel 16.3.

Or. de

Motivering

Slutkonsumenten bör kunna skilja på lågriskbiocidprodukter och högriskbiocidprodukter och 
utifrån detta bestämma vilka han eller hon ska välja.

Ändringsförslag 443
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får kräva att
biocidprodukter som släpps ut på 
marknaden inom deras territorier ska 

3. Biocidprodukter som släpps ut på 
marknaden inom medlemsstaternas 
territorier ska märkas på det eller de 
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märkas på deras eget eller egna nationella 
språk.

nationella språken i det land där 
produkten saluförs.

Or. fr

Motivering

Konsumenterna såväl som tjänstemännen vid tillsynsmyndigheterna måste ha tillgång till 
uppgifterna på sitt eget modersmål.

Ändringsförslag 444
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får i överensstämmelse 
med förfarandet i artikel 72.2 anta 
detaljerade regler om de typer av 
information som ska föras in i 
gemenskapens register över 
biocidprodukter och om därtill knutna 
förfaranden.

5. För att gemenskapens register över 
biocidprodukter ska fungera väl får
kommissionen, genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 71 a och enligt 
villkoren i artiklarna 71 b och 71 c, anta
detaljerade regler om de typer av 
information som ska föras in i 
gemenskapens register över 
biocidprodukter och om därtill knutna 
förfaranden.

Or. en

Motivering

För att gemenskapens register över biocidprodukter ska fungera väl i hela EU måste man 
fastställa detaljerade regler om hur registret ska skötas med hjälp av delegerade akter.

Ändringsförslag 445
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Reklam för biocidprodukter får inte 3. Reklam för biocidprodukter får inte 
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hänvisa till produkten på ett sätt som är 
vilseledande med hänsyn till produktens 
risker för människors hälsa eller för miljön.
Reklam för en biocidprodukt får inte i 
något fall innehålla uppgifter av typen 
”lågriskbiocidprodukt”, ”inte giftig”, 
”oskadlig” eller liknande.

hänvisa till produkten på ett sätt som är 
vilseledande med hänsyn till produktens 
risker för människors hälsa eller för miljön.
Reklam för en biocidprodukt får inte i 
något fall innehålla uppgifter av typen 
”inte giftig”, ”oskadlig” eller liknande.

Or. it

Motivering

Det ska i reklam kunna framgå att det rör sig om en lågriskbiocidprodukt.

Ändringsförslag 446
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Reklam för biocidprodukter får inte 
hänvisa till produkten på ett sätt som är 
vilseledande med hänsyn till produktens 
risker för människors hälsa eller för miljön.
Reklam för en biocidprodukt får inte i 
något fall innehålla uppgifter av typen 
”lågriskbiocidprodukt”, ”inte giftig”, 
”oskadlig” eller liknande.

3. Reklam för biocidprodukter får inte 
hänvisa till produkten på ett sätt som är 
vilseledande med hänsyn till produktens 
risker för människors hälsa eller för miljön.
Reklam för en biocidprodukt får inte i 
något fall innehålla uppgifter av typen 
”lågriskbiocidprodukt”, ”inte giftig”, 
”oskadlig” eller liknande. Reklam med 
texten ”lågriskbiocidprodukt” är bara 
tillåten för produkter som godkänts enligt 
artikel 16.3.

Or. de

Motivering

Slutkonsumenten bör kunna skilja på lågriskbiocidprodukter och högriskbiocidprodukter och 
utifrån detta bestämma vilka han eller hon ska välja.

Ändringsförslag 447
Julie Girling

Förslag till förordning
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Artikel 65 – punkt 1 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) I förekommande fall, förslag till 
tröskelvärden för en eller flera särskilda 
biocidprodukter eller grupper av 
biocidprodukter i transitvaror.

Or. en

Motivering

Vissa biocidprodukter som inte är godkända i EU används redan i länder utanför EU.
Korskontaminering av varor kan därför inte helt och hållet uteslutas. Kemikaliemyndigheten 
måste om nödvändigt kunna frångå det allmänna tröskelvärd på 0,01 viktprocent i 
transitvaror som avses i artikel 47.1.

Ändringsförslag 448
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 2 – led ia (nytt )

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Tillhandahålla vägledning och verktyg 
för användningsfasen, särskilt
– åtgärder för en integrerad 
skadedjursbekämpning, för angivna 
skadedjur,
– övervakning av användningen av 
biocidprodukter,
– bästa praxis vid användningen av 
biocidprodukter för att begränsa sådana 
produkter till minsta möjliga dosering,
– skadedjursbekämpning på känsliga 
platser, såsom skolor, arbetsplatser, 
daghem, offentliga rum, sjö-, kanal- och 
flodstränder samt geriatriska 
vårdinrättningar,
– teknisk utrustning för appliceringen av 
biocidprodukter och inspektioner av 
denna.
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Or. en

Ändringsförslag 449
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En nedsatt avgift ska fastställas för små 
och medelstora företag i den mening som 
avses i rekommendation 2003/361/EG om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag1.

a) En nedsatt avgift ska fastställas för små 
och medelstora företag i den mening som 
avses i rekommendation 2003/361/EG om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag1. Detta påverkar inte 
under några omständigheter de behöriga 
myndigheternas ansvar att genomföra en 
grundlig utvärdering enligt denna 
förordning.

Or. de

Motivering

Avgifter bör reflektera det arbete som krävts och visa att det utförts på ett lämpligt och 
effektivt sätt. En årlig avgift är därför inte acceptabel utan motivering och avgifter bör endast 
krävas när det verkligen är nödvändigt.

Ändringsförslag 450
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En nedsatt avgift ska fastställas för små 
och medelstora företag i den mening som 
avses i rekommendation 2003/361/EG om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag1.

a) En nedsatt avgift ska fastställas för små 
och medelstora företag i den mening som 
avses i rekommendation 2003/361/EG om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag1. Detta ska under inga 
omständigheter förändra den 
utvärderande behöriga myndighetens 
ansvar att göra en grundlig utvärdering i 
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enlighet med denna förordning.

Or. en

Motivering

Om det inte finns något skäl bör ingen årlig avgift tas ut och ett komplett samrådsprogram 
bör genomföras innan sådana åtgärder vidtas. Kommissionen och medlemsstaterna måste 
kunna täcka sina kostnader, men avgifterna bör inte utgöra något hinder för handel av endast 
ekonomiska skäl, eftersom biocidprodukter är viktiga på alla områden som rör folkhälsan.

Ändringsförslag 451
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Avgiftsstrukturen ska ta hänsyn till att 
den produkt för vilken man ansökt om 
godkännande uppfyller kriterierna för en 
lågriskprodukt.

Or. fr

Motivering

I och med avgiftsstrukturen kan incitament för lågriskprodukter skapas.

Ändringsförslag 452
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En årlig avgift ska erläggas av 
personer som släpper ut biocidprodukter 
på marknaden.

utgår

Or. de
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Motivering

Avgifter bör reflektera det arbete som krävts och visa att det utförts på ett lämpligt och 
effektivt sätt. En årlig avgift är därför inte acceptabel utan motivering och avgifter bör endast 
krävas när det verkligen är nödvändigt.

Ändringsförslag 453
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En årlig avgift ska erläggas av personer 
som släpper ut biocidprodukter på 
marknaden.

d) En avgift ska tas ut bara när det 
verkligen är nödvändigt.

Or. it

Motivering

Man kan inte på förhand fastställa att en årlig avgift ska erläggas. Denna ska bara tas ut om 
det verkligen är nödvändigt.

Ändringsförslag 454
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En årlig avgift ska erläggas av 
personer som släpper ut biocidprodukter 
på marknaden.

d) Avgiften ska tas ut endast om det 
verkligen behövs.

Or. en

Motivering

Om det inte finns något skäl bör ingen årlig avgift tas ut och ett komplett samrådsprogram 
bör genomföras innan sådana åtgärder vidtas. Kommissionen och medlemsstaterna måste 
kunna täcka sina kostnader, men avgifterna bör inte utgöra något hinder för handel av endast 
ekonomiska skäl, eftersom biocidprodukter är viktiga på alla områden som rör folkhälsan.
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Ändringsförslag 455
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Strukturen för och storleken på 
avgifterna ska bestämmas med hänsyn till 
det arbete som enligt denna förordning 
krävs av kemikaliemyndigheten och de 
behöriga myndigheterna, och de ska 
fastställas på en nivå som garanterar att 
avgiftsinkomsterna i kombination med 
andra inkomstkällor som 
kemikaliemyndigheten har enligt denna 
förordning är tillräckliga för att täcka 
kostnaden för de tjänster som 
tillhandahålls.

e) Avgifterna bör tas ut endast när det 
verkligen är nödvändigt. Strukturen för 
och storleken på avgifterna ska bestämmas 
med hänsyn till det arbete som enligt denna 
förordning krävs av kemikaliemyndigheten 
och de behöriga myndigheterna, och de ska 
fastställas på en nivå som garanterar att 
avgiftsinkomsterna i kombination med 
andra inkomstkällor som 
kemikaliemyndigheten har enligt denna 
förordning är tillräckliga för att täcka 
kostnaden för de tjänster som 
tillhandahålls.

Or. de

Motivering

Avgifter bör hänga samman med det arbete som behövts, och som utförts på ett lämpligt och 
effektivt sätt. En årlig avgift är därför inte acceptabel utan motivering och avgifter bör endast 
krävas när det verkligen är nödvändigt.

Ändringsförslag 456
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2 – led ea (nytt )

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Avgifterna får inte överstiga 
45 000 euro.

Or. de
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Motivering

Den fastställda avgiftsintervallen måste ligga i den avgiftsintervall som för närvarande gäller 
i EU.

Ändringsförslag 457
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 71a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 71a
Utövande av delegering

1. Befogenheterna att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 6.4, 8.5, 12.5, 
13.1, 14, 19.3, 21.5, 42, 46.4, 60.5, 70.1, 
73 och 77.1 ska utövas av kommissionen 
under en period av fem år efter detta 
direktivs ikraftträdande. Kommissionen 
ska utarbeta en rapport när det gäller 
delegeringen av befogenheter senast 
sex månader före utgången av 
femårsperioden. Delegeringen av 
befogenheter ska automatiskt förlängas 
för perioder av samma längd om inte 
Europaparlamentet eller rådet återkallar 
den i enlighet med artikel 71b.
2. När kommissionen antar en delegerad 
akt ska den samtidigt underrätta 
Europaparlamentet och rådet.
3. Befogenheterna att anta delegerade 
akter tilldelas kommissionen på de villkor 
som fastställs i artiklarna 71b och 71c.

Or. en

Motivering

I enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget måste detaljerade regler om delegeringen av 
befogenheter fastslås i förordningen.
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Ändringsförslag 458
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 71b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 71b
Återkallande av delegering

1. Delegeringen av befogenheter som 
avses i artiklarna 6.4, 8.5, 12.5, 13.1, 14, 
19.3, 21.5, 42, 46.4, 60.5, 70.1, 73 och 
77.1 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet.
2. Den institution som inlett ett internt 
förfarande för att besluta om ett eventuellt 
återkallande av delegering av 
befogenheter, ska sträva efter att 
underrätta den andra institutionen och 
kommissionen inom rimlig tid innan ett 
slutligt beslut fattas, och ange vilka 
delegerade befogenheter som kan komma 
att återkallas och de eventuella skälen 
därtill.
3. Beslutet om återkallande ska avsluta 
den delegering av befogenheter som anges 
i beslutet. Beslutet ska träda i kraft 
omedelbart eller vid en senare tidpunkt 
som anges i detta. Det ska inte påverka 
giltigheten i delegerade akter som redan 
är i kraft. Det ska offentliggöras i
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

I enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget måste detaljerade regler om delegeringen av 
befogenheter fastslås i förordningen.

Ändringsförslag 459
Christa Klaß

Förslag till förordning
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Artikel 71c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 71c
Invändningar mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet kan göra 
invändningar mot en delegerad akt inom 
tre månader efter anmälningsdatum.
På Europaparlamentets eller rådets 
initiativ ska perioden förlängas med en 
månad.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet gjort invändningar mot den 
delegerade akten vid periodens utgång, 
ska akten offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft på utsatt dag.
3. Om Europaparlamentet eller rådet gör 
invändningar mot den delegerade akten, 
ska den inte träda i kraft. Den institution 
som gör invändningar ska ange skälen till 
sina invändningar mot den delegerade 
akten.

Or. en

Motivering

I enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget måste detaljerade regler om delegeringen av 
befogenheter fastslås i förordningen.

Ändringsförslag 460
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 och 
artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, 
med beaktande av bestämmelserna i 

utgår
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artikel 8 i det beslutet.

Or. en

Motivering

På grund av anpassningen av kommittéförfaranden till det nya systemet med delegerade akter 
i enlighet artikel 290 i EUF-fördraget ska det föreskrivande förfarandet med kontroll inte 
gälla vid genomförandet av förordningen.

Ändringsförslag 461
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 73 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anpassa bilagorna till 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.

Av hänsyn till den tekniska utvecklingen
får kommissionen, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 71 a och enligt 
villkoren i artiklarna 71 b och 71 c,
anpassa bilagorna till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen.

Or. en

Motivering

För att anpassa kommittéförfarandet till det nya systemet med delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 462
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 73 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anpassa bilagorna till 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.

Kommissionen ska anpassa bilagorna till 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.
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Or. de

Ändringsförslag 463
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 73 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 72.4.

utgår

Or. en

Motivering

För att anpassa kommittéförfarandet till det nya systemet med delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 464
Tiziano Motti

Förslag till förordning
Artikel 76 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat på grundval av nya 
uppgifter har välgrundade skäl att anse att 
en biocidprodukt, även om den uppfyller 
kraven i denna förordning, utgör en 
allvarlig risk för människors eller djurs 
hälsa eller för miljön, får den vidta 
lämpliga tillfälliga åtgärder.
Medlemsstaten ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna om detta och ange 
orsakerna till sitt beslut baserat på de nya 
uppgifterna.

Om en medlemsstat på grundval av nya 
uppgifter har välgrundade skäl att anse att 
en biocidprodukt, även om den uppfyller 
kraven i denna förordning, omedelbart 
eller på längre sikt utgör en allvarlig risk 
för människors och särskilt barns hälsa
eller djurs hälsa eller för miljön, får den 
vidta lämpliga tillfälliga åtgärder.
Medlemsstaten ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna om detta och ange 
orsakerna till sitt beslut baserat på de nya 
uppgifterna.

Or. it
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Motivering

Det bör framhållas att barn är mer sårbara för skadliga ämnen än vuxna, som förslaget till 
förordning utgår från vid bedömningen av tålighetsgrad. Barn vistas ofta och omedvetet på 
platser som besprutats med biocidprodukter och bekämpningsmedel och uppvisar omedelbart 
eller på längre sikt reaktioner som direkt eller indirekt beror på skadliga ämnen.

Ändringsförslag 465
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 76 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat på grundval av nya 
uppgifter har välgrundade skäl att anse att 
en biocidprodukt, även om den uppfyller 
kraven i denna förordning, utgör en 
allvarlig risk för människors eller djurs 
hälsa eller för miljön, får den vidta 
lämpliga tillfälliga åtgärder.
Medlemsstaten ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna om detta och ange 
orsakerna till sitt beslut baserat på de nya 
uppgifterna.

Om en medlemsstat på grundval av nya 
uppgifter har välgrundade skäl att anse att 
en biocidprodukt, även om den uppfyller 
kraven i denna förordning, utgör en 
allvarlig risk för människors eller djurs 
hälsa eller för miljön, särskilt för sårbara 
grupper, och en risk för att 
kvalitetsstandarderna i direktiv 
2000/60/EG inte uppfylls, får den vidta 
lämpliga tillfälliga åtgärder.
Medlemsstaten ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna om detta och ange 
orsakerna till sitt beslut.

Or. en

Motivering

Garanterar tillämpningen av subsidiaritets- och försiktighetsprincipen. Medlemsstaterna 
måste genomföra EU:s sekundärrätt såsom ramdirektivet för vatten. Med tanke på den 
förordning om växtskyddsmedel som nyligen antogs har medlemsstaterna tillräckligt 
handlingsutrymme för att skydda sina medborgare och känsliga ekosystem.

Ändringsförslag 466
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, i överensstämmelse 
med förfarandet i artikel 72.3, antingen 
godkänna den tillfälliga åtgärden för en 
tidsperiod som anges i beslutet eller kräva 
att medlemsstaten ska upphäva den 
tillfälliga åtgärden.

utgår

Or. en

Motivering

Enligt artikel 193 i det nyligen antagna EU-fördraget kan medlemsstaterna behålla eller 
införa strängare skyddsregler för att förbättra kvaliteten i miljön och skyddet för människors 
hälsa.

Ändringsförslag 467
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska fortsätta med 
arbetsprogrammet för en systematisk 
granskning av alla existerande verksamma 
ämnen, vilket inleddes i överensstämmelse 
med artikel 16.2 i direktiv 98/8/EG, och 
avsluta det senast den 14 maj 2014.
Kommissionen får anta 
tillämpningsföreskrifter för att genomföra 
arbetsprogrammet och för att specificera de 
rättigheter och skyldigheter som gäller för 
de behöriga myndigheterna och deltagarna 
i programmet. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 72.4.

1. Kommissionen ska fortsätta med 
arbetsprogrammet för en systematisk 
granskning av alla existerande verksamma 
ämnen, vilket inleddes i överensstämmelse 
med artikel 16.2 i direktiv 98/8/EG, och 
avsluta det senast den 14 maj 2014. För att 
åstadkomma en smidig övergång får
kommissionen, genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 71 a och under
tillämpning av de villkor som anges i 
artikel 71 b och c, anta 
tillämpningsföreskrifter för att genomföra 
arbetsprogrammet och för att specificera de 
rättigheter och skyldigheter som gäller för 
de behöriga myndigheterna och deltagarna 
i programmet, och beroende på hur långt 
arbetet med arbetsprogrammet, fatta ett 
beslut om att förlänga arbetsprogrammets 
löptid för en bestämd period.
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Or. en

Motivering

För att anpassa kommittéförfarandet till det nya systemet med delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 468
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beroende på hur långt arbetet med 
arbetsprogrammet har kommit får 
kommissionen förlänga 
arbetsprogrammets löptid för en bestämd 
period. Denna åtgärd, som avser att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 72.4.

utgår

Or. en

Motivering

För att anpassa kommittéförfarandet till det nya systemet med delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 469
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under genomförandet av
arbetsprogrammet ska kommissionen i 
enlighet med förfarandet i artikel 72.4
besluta att ett verksamt ämne ska tas upp i 
bilaga I till denna förordning samt 

För att komma framåt med
arbetsprogrammet ska kommissionen 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 71 a och enligt villkoren i 
artiklarna 71 b och 71 c, besluta att ett 



PE439.891v02-00 82/88 AM\810555SV.doc

SV

villkoren för detta eller, i de fall där kraven 
i artikel 4 inte uppfylls eller där erforderlig 
information och erforderliga uppgifter inte 
har överlämnats inom föreskriven tid, att 
det verksamma ämnet inte ska tas upp i 
bilaga I till denna förordning. I beslutet ska 
det anges vilken dag upptagandet i bilaga I 
träder i kraft.

verksamt ämne ska tas upp i bilaga I till 
denna förordning samt villkoren för detta 
eller, i de fall där kraven i artikel 4 inte 
uppfylls eller där erforderlig information 
och erforderliga uppgifter inte har 
överlämnats inom föreskriven tid, att det 
verksamma ämnet inte ska tas upp i bilaga 
I till denna förordning. I beslutet ska det 
anges vilken dag upptagandet i bilaga I 
träder i kraft.

Or. en

Motivering

För att anpassa kommittéförfarandet till det nya systemet med delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 470
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under genomförandet av 
arbetsprogrammet ska kommissionen i 
enlighet med förfarandet i artikel 72.4 
besluta att ett verksamt ämne ska tas upp i 
bilaga I till denna förordning samt 
villkoren för detta eller, i de fall där kraven 
i artikel 4 inte uppfylls eller där erforderlig 
information och erforderliga uppgifter inte 
har överlämnats inom föreskriven tid, att 
det verksamma ämnet inte ska tas upp i 
bilaga I till denna förordning. I beslutet ska 
det anges vilken dag upptagandet i bilaga I 
träder i kraft.

Under genomförandet av 
arbetsprogrammet ska kommissionen i 
enlighet med förfarandet i artikel 72.4 
besluta att ett verksamt ämne ska tas upp i 
bilaga I till denna förordning samt 
villkoren för detta eller, i de fall där kraven 
i artikel 4 inte uppfylls eller där erforderlig 
information och erforderliga uppgifter inte 
har överlämnats inom föreskriven tid, att 
det verksamma ämnet inte ska tas upp i 
bilaga I till denna förordning. I beslutet ska 
det anges vilken dag upptagandet i bilaga I 
träder i kraft, vilket ska vara två år efter 
beslutet.

Or. en

Motivering

I rättsakten bör de tillämpliga tidsfristerna anges klart och tydligt. Två år är den period som 
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de behöriga myndigheterna tidigare kom överens om.

Ändringsförslag 471
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Biocidprodukter för vilka den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten har avslagit 
en ansökan om godkännande som lämnats 
in i enlighet med punkt 3, eller har beslutat 
att inte ge godkännande, får inte längre 
släppas ut på marknaden från och med 
sex månader efter ett sådant avslag eller 
beslut.

4. Biocidprodukter för vilka den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten har avslagit 
en ansökan om godkännande som lämnats 
in i enlighet med punkt 3, eller har beslutat 
att inte ge godkännande, får inte längre 
släppas ut på marknaden från och med 
sex månader efter ett sådant avslag eller 
beslut. Kvarvarande lager av 
biocidprodukter för vilka den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten har avslagit 
en ansökan om godkännande som 
lämnats in i enlighet med punkt 3 eller 
har beslutat att inte ge godkännande får 
bortskaffas, lagras och användas upp till 
18 månader efter den tidpunkt när 
upptagandet träder i kraft.

Or. en

Motivering

Tidsfristerna för bortskaffande, lagring och användning av kvarvarande lager av 
biocidprodukter bör vara konsekventa i artikeln.

Ändringsförslag 472
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 81

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med avvikelse från artikel 47 får 
behandlade varor och material 
innehållande biocidprodukter som inte är 

Med avvikelse från artikel 47 får 
behandlade varor och material 
innehållande biocidprodukter som inte är
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godkända i gemenskapen eller i åtminstone 
en medlemsstat, och som var tillgängliga 
på marknaden den ... [EUT: ange det 
datum som avses i artikel 85 första 
stycket], fortsätta att släppas ut på 
marknaden till och med dagen för ett beslut 
om att ge godkännande för dessa 
biocidprodukter om ansökan om 
godkännande har lämnats in senast den 
1 januari 2017. Vid vägran att ge 
godkännande för utsläppande av en 
biocidprodukt på marknaden, får 
behandlade varor och material som 
innehåller en sådan biocidprodukt inte 
längre släppas ut på marknaden från och 
med sex månader efter ett sådant beslut.

godkända i gemenskapen eller i åtminstone 
en medlemsstat, och som var tillgängliga 
på marknaden den ... [EUT: ange det 
datum som avses i artikel 85 första 
stycket], fortsätta att släppas ut på 
marknaden till och med dagen för ett beslut 
om att ge godkännande för dessa 
biocidprodukter om ansökan om 
godkännande har lämnats in senast den 
1 januari 2013. Vid vägran att ge 
godkännande för utsläppande av en 
biocidprodukt på marknaden, får 
behandlade varor och material som 
innehåller en sådan biocidprodukt inte 
längre släppas ut på marknaden från och 
med sex månader efter ett sådant beslut.

Or. en

Ändringsförslag 473
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 81

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med avvikelse från artikel 47 får 
behandlade varor och material 
innehållande biocidprodukter som inte är 
godkända i gemenskapen eller i åtminstone 
en medlemsstat, och som var tillgängliga 
på marknaden den ... [EUT: ange det 
datum som avses i artikel 85 första 
stycket], fortsätta att släppas ut på 
marknaden till och med dagen för ett beslut 
om att ge godkännande för dessa 
biocidprodukter om ansökan om 
godkännande har lämnats in senast den 
1 januari 2017. Vid vägran att ge 
godkännande för utsläppande av en 
biocidprodukt på marknaden, får 
behandlade varor och material som 
innehåller en sådan biocidprodukt inte 
längre släppas ut på marknaden från och 
med sex månader efter ett sådant beslut.

Med avvikelse från artikel 47 får 
behandlade varor och material 
innehållande biocidprodukter som inte är 
godkända i gemenskapen eller i åtminstone 
en medlemsstat, och som var tillgängliga 
på marknaden den ... [EUT: ange det 
datum som avses i artikel 85 första 
stycket], fortsätta att släppas ut på 
marknaden till och med dagen för ett beslut 
om att ge godkännande för dessa 
biocidprodukter om ansökan om 
godkännande har lämnats in senast den 
1 januari 2017. Vid vägran att ge 
godkännande för utsläppande av en 
biocidprodukt på marknaden, får 
behandlade varor och material som 
innehåller en sådan biocidprodukt inte 
längre släppas ut på marknaden från och 
med tolv månader efter ett sådant beslut.
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Or. de

Motivering

Den tidsfrist som har fastställts måste förlängas med hänsyn till importörernas ekonomiska 
cykler. Handlare beställer sina varor upp till 18 månader innan de står i hyllan. En tidsfrist 
på tolv månader skulle garantera nödvändig rättssäkerhet för importörerna.

Ändringsförslag 474
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 81 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befintliga lager av biocidprodukter som 
inte är godkända för relevant användning 
av den behöriga myndigheten eller 
kommissionen får bortskaffas, lagras och 
användas under tolv månader efter dagen 
för det beslut som avses i första stycket i 
artikel 80, eller tolv månader efter den 
dag som avses i andra stycket i samma 
artikel, varvid den dag som infaller senast 
gäller.

Or. en

Motivering

Att lägga till detta stycke från artikel 80 garanterar konsekventa åtgärder för de nya 
produkter som kommer att omfattas av tillämpningsområdet för förordningen om 
biocidprodukter.

Ändringsförslag 475
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 82

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 82 utgår
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Övergångsbestämmelser för material som 
kommer i kontakt med livsmedel

1. Ansökningar om godkännande av 
biocidprodukter som utgör material som 
kommer i kontakt med livsmedel, och som 
var tillgängliga på marknaden den 
[EUT: ange det datum som avses i 
artikel 85 första stycket], ska lämnas in 
senast den 1 januari 2017.
Material som kommer i kontakt med 
livsmedel och som var tillgängliga på 
marknaden den [EUT: ange det datum 
som avses i artikel 85 första stycket], för 
vilka en ansökan lämnats in i 
överensstämmelse med punkt 1, får 
fortsätta att släppas ut på marknaden till 
och med dagen för beslutet om att ge 
godkännande eller vägra godkännande.
Vid vägran att ge godkännande för 
utsläppande av en sådan biocidprodukt på 
marknaden, får biocidprodukten inte 
längre släppas ut på marknaden från och 
med sex månader efter ett sådant beslut.
Material som kommer i kontakt med 
livsmedel och som var tillgängliga på 
marknaden den [EUT: ange det datum 
som avses i artikel 85 första stycket], för 
vilka en ansökan inte har lämnats in i 
överensstämmelse med fösta stycket, får 
fortsätta att släppas ut på marknaden 
under sex månader efter det datum som 
avses i första stycket.
2. Befintliga lager av biocidprodukter som 
inte är godkända för relevant användning 
av den behöriga myndigheten eller 
kommissionen får bortskaffas, lagras och 
användas under tolv månader efter dagen 
för det beslut som avses i punkt 1 andra 
stycket, eller tolv månader efter det datum 
som avses i punkt 1 tredje stycket, varvid 
det datum som infaller senast gäller.

Or. fr
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Motivering

Material som kommer i kontakt med livsmedel regleras redan av förordning (EG) 
nr 1935/2004. Den förordningen omfattar kanske inte alla aspekter i utvärderingen av dessa 
material och deras användning, utan nya begränsningar måste införas genom en översyn av 
den lagstiftning som gäller material som kommer i kontakt med livsmedel och i förordningen 
om biocidprodukter för att undvika dubbel reglering och utvärdering.

Ändringsförslag 476
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 82

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 82 utgår
Övergångsbestämmelser för material som 

kommer i kontakt med livsmedel
1. Ansökningar om godkännande av 
biocidprodukter som utgör material som 
kommer i kontakt med livsmedel, och som 
var tillgängliga på marknaden den 
[EUT: ange det datum som avses i 
artikel 85 första stycket], ska lämnas in 
senast den 1 januari 2017.
Material som kommer i kontakt med 
livsmedel och som var tillgängliga på 
marknaden den [EUT: ange det datum 
som avses i artikel 85 första stycket], för 
vilka en ansökan lämnats in i 
överensstämmelse med punkt 1, får 
fortsätta att släppas ut på marknaden till 
och med dagen för beslutet om att ge 
godkännande eller vägra godkännande.
Vid vägran att ge godkännande för 
utsläppande av en sådan biocidprodukt på 
marknaden, får biocidprodukten inte 
längre släppas ut på marknaden från och 
med sex månader efter ett sådant beslut.
Material som kommer i kontakt med 
livsmedel och som var tillgängliga på 
marknaden den [EUT: ange det datum 
som avses i artikel 85 första stycket], för 
vilka en ansökan inte har lämnats in i 
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överensstämmelse med fösta stycket, får 
fortsätta att släppas ut på marknaden 
under sex månader efter det datum som 
avses i första stycket.
2. Befintliga lager av biocidprodukter som 
inte är godkända för relevant användning 
av den behöriga myndigheten eller 
kommissionen får bortskaffas, lagras och 
användas under tolv månader efter dagen 
för det beslut som avses i punkt 1 andra 
stycket, eller tolv månader efter det datum 
som avses i punkt 1 tredje stycket, varvid 
det datum som infaller senast gäller.

Or.en

Motivering

Material som kommer i kontakt med livsmedel bör inte omfattas av förslaget, eftersom vi i så 
fall skulle få dubbel lagstiftning och bedömning. Material som kommer i kontakt med 
livsmedel regleras redan av förordning (EG) nr 1935/2004. Eventuella ändringar i 
bestämmelserna för material som kommer i kontakt med livsmedel bör göras genom en 
översyn av gällande lagstiftning för sådant material och inte genom att tillämpningsområdet 
för förordningen om biocidprodukter utvidgas.


