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Ändringsförslag 227
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ansökan om godkännande ska göras av, 
eller på uppdrag av, den person som 
kommer att ansvara för att biocidprodukten 
släpps ut på marknaden i en viss 
medlemsstat eller i gemenskapen.

2. Ansökan om godkännande ska göras av, 
eller på uppdrag av, den person som 
kommer att ansvara för att biocidprodukten 
släpps ut på marknaden för första gången i 
en viss medlemsstat eller i gemenskapen.

Or.de

Motivering

Anpassning till ändringen från samma författare till artikel 3 led i. Liksom hos Reach bör inte 
bara ”tillhandahållande för första gången” utan ”varje tillhandahållande” innebära 
utsläppande på marknaden, så att hälso- och miljöskyddsbestämmelserna gäller i varje steg. 
Ansökan om godkännande behöver naturligtvis bara göras vid det första utsläppandet på 
marknaden. 

Ändringsförslag 228
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ansökan om godkännande ska göras av, 
eller på uppdrag av, den person som 
kommer att ansvara för att biocidprodukten 
släpps ut på marknaden i en viss 
medlemsstat eller i gemenskapen.

2. Ansökan om godkännande ska göras av, 
eller på uppdrag av, den person som 
innehar godkännandet. Detta kan, men 
behöver inte, vara den person som 
kommer att ansvara för att biocidprodukten 
släpps ut på marknaden i en viss 
medlemsstat eller i gemenskapen.

Or.it



PE439.904v02-00 4/58 AM\811561SV.doc

SV

Ändringsförslag 229
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ansökan om godkännande ska göras av, 
eller på uppdrag av, den person som 
kommer att ansvara för att biocidprodukten 
släpps ut på marknaden i en viss 
medlemsstat eller i gemenskapen.

2. Ansökan om godkännande ska göras av, 
eller på uppdrag av, den person som 
innehar godkännandet. Personen kan, 
men måste inte vara den person som 
kommer att ansvara för att biocidprodukten 
släpps ut på marknaden i en viss 
medlemsstat eller i gemenskapen.

Or.fr

Motivering

Den person som ansvarar för att produkten släpps ut på marknaden är inte alltid innehavaren 
av godkännandet. Näringslivet behöver denna flexibilitet inom distributionskedjan. Texten 
måste uttryckligen specificera att om den sökande vill få godkännande för en ramformulering 
ska endast en ansökan om godkännande lämnas in som omfattar alla de produkter som den 
sökande vill ska ingå i ramformuleringen. 

Ändringsförslag 230
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ansökan om godkännande ska göras av, 
eller på uppdrag av, den person som 
kommer att ansvara för att biocidprodukten 
släpps ut på marknaden i en viss 
medlemsstat eller i gemenskapen.

2. Ansökan om godkännande ska göras av, 
eller på uppdrag av, den person som 
kommer att inneha godkännandet. Denna 
person kan eventuellt också vara den som 
kommer att ansvara för att biocidprodukten 
släpps ut på marknaden i en viss 
medlemsstat eller i gemenskapen.

Or.en

Motivering

Det behövs större flexibilitet i branschens leveranskedja. Det är inte ovanligt att en produkt 
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importeras till ett land och släpps ut på marknaden av en distributör som inte är innehavare 
av godkännandet eller att flera olika dotterbolag till ett multinationellt företag var för sig 
ansvarar för att släppa ut produkten på marknaden i respektive land. Bestämmelsen om att 
godkännandet måste innehas av den person som kommer att ansvara för att biocidprodukten 
släpps ut på marknaden skulle skapa väldigt stela och opraktiska förutsättningar för 
branschens arbete.

Ändringsförslag 231
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 3a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sökanden får lämna en enda ansökan om 
godkännande för en produktgrupp som 
ska godkännas genom en 
ramformulering.

Or.en

Motivering

Branschen behöver denna flexibilitet i leveranskedjan. I texten bör det uttryckligen anges att 
en enda ansökan ska göras för att omfatta samtliga produkter som avses ingå i 
ramformuleringen, om sökanden vill ha ett godkännande av en ramformulering. För 
närvarande förekommer inget sådant förtydligande i texten. 

Ändringsförslag 232
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Endast en ansökan om godkännande får 
lämnas in av den sökande för de 
produkter som ska godkännas och som 
ingår i ramformuleringen.

Or.fr
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Motivering

Den person som ansvarar för att produkten släpps ut på marknaden är inte alltid innehavaren 
av godkännandet. Näringslivet behöver denna flexibilitet inom distributionskedjan. Texten 
måste uttryckligen specificera att om den sökande vill få godkännande för en ramformulering 
ska endast en ansökan om godkännande lämnas in som omfattar alla de produkter som den 
sökande vill ska ingå i ramformuleringen. 

Ändringsförslag 233
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 2a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Obligatoriska åtgärder ska införas och 
genomföras genom ett ramdirektiv för 
gemenskapsåtgärder för hållbar 
yrkesmässig användning av 
biocidprodukter, inbegripet genom 
införande av nationella handlingsplaner, 
integrerad bekämpning, åtgärder för 
riskminskning och främjande av 
alternativ.
Kommissionen ska lägga fram ett förslag 
för Europaparlamentet och rådet två år 
efter det att denna förordning antagits.

Or.en

Ändringsförslag 234
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Angrepp av skadliga organismer ska 
undvikas genom lämpliga avskräckande 
åtgärder för att förjaga eller stöta bort 
organismerna. Dessutom ska ytterligare 
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försiktighetsmått vidtas, såsom att 
lagringen sköts ordentligt, 
hygiennormerna följs och avfall 
omedelbart bortskaffas. Endast om dessa 
åtgärder inte ger några resultat ska 
ytterligare åtgärder vidtas. 
Biocidprodukter som innebär låg risk för 
människor, djur och miljö ska alltid ges 
företräde. Biocidprodukter som syftar till 
att skada, döda eller förinta djur som kan 
känna smärta och skräck ska sättas in i 
sista hand.

Or.en

Motivering

En ny punkt 1 bör föras in i artikel 15 för att ta med bestämmelser om hållbar användning av 
biocider. 

Ändringsförslag 235
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led b – led i 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Den är tillräckligt effektiv. i) Den är nödvändig och tillräckligt 
effektiv.

Or.en

Motivering

Garanterar ett konsekvent skydd av miljön och människors hälsa. Alla relevanta 
gemenskapsnormer för miljöskydd måste följas. Detta garanteras också genom direktivet om 
biocidprodukter 98/8/EG. Dessutom ska skyddet av känsliga befolkningsgrupper – såsom 
föreskrivs i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel 
på marknaden – och kombinationseffekter beaktas. 



PE439.904v02-00 8/58 AM\811561SV.doc

SV

Ändringsförslag 236
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led b – led ii 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Den har inte några oacceptabla effekter 
på målorganismerna, i synnerhet 
oacceptabel resistens eller korsresistens 
eller onödigt lidande och onödig smärta för 
ryggradsdjur.

ii) Den har inte några verkliga eller 
potentiella effekter på målorganismerna, i 
synnerhet oacceptabel resistens eller 
korsresistens eller onödigt lidande och 
onödig smärta för ryggradsdjur.

Or.en

Motivering

Garanterar ett konsekvent skydd av miljön och människors hälsa. Alla relevanta 
gemenskapsnormer för miljöskydd måste följas. Detta garanteras också genom direktivet om 
biocidprodukter 98/8/EG. Dessutom ska skyddet av känsliga befolkningsgrupper – såsom 
föreskrivs i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel 
på marknaden – och kombinationseffekter beaktas. 

Ändringsförslag 237
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led b – led iii 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Den har inte i sig eller till följd av 
restsubstanser oacceptabla direkta eller 
indirekta effekter på människors eller djurs 
hälsa.

iii) Den får inte i sig eller till följd av 
restsubstanser ha några omedelbara eller
fördröjda skadliga effekter på människors
hälsa, inklusive känsliga 
befolkningsgruppers, eller djurs hälsa, 
direkt eller genom dricksvatten (med 
beaktande av ämnen som bildas vid 
behandling av vatten), livsmedel, foder 
eller luft eller genom effekter på 
arbetsmiljön eller andra indirekta 
effekter, varvid även kända kumulativa 
och synergistiska effekter ska beaktas om 
de vetenskapliga metoder som 
myndigheten godtagit för bedömning av 
sådana effekter finns tillgängliga, eller på 
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grundvattnet.

Or.en

Motivering

Det är oacceptabelt att tala om ”oacceptabla” effekter när man talar om människors hälsa. I 
samband med godkännanden av växtskyddsmedel användes begreppet ”oacceptabelt” endast 
i samband med miljöeffekter. Ordalydelsen från PPP-förordningen bör användas här, desto 
mer som den också omfattar kumulativa och synergistiska effekter. 

Ändringsförslag 238
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led b – led iii 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Den har inte i sig eller till följd av 
restsubstanser oacceptabla direkta eller 
indirekta effekter på människors eller djurs 
hälsa.

iii) Den har inte i sig eller till följd av 
metaboliter eller restsubstanser verkliga 
eller potentiella direkta eller indirekta 
negativa effekter på människors hälsa, 
särskilt känsliga befolkningsgruppers,
eller djurs hälsa.

Or.en

Motivering

Garanterar ett konsekvent skydd av miljön och människors hälsa. Alla relevanta 
gemenskapsnormer för miljöskydd måste följas. Detta garanteras också genom direktivet om 
biocidprodukter 98/8/EG. Dessutom ska skyddet av känsliga befolkningsgrupper – såsom 
föreskrivs i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel 
på marknaden – och kombinationseffekter beaktas. 

Ändringsförslag 239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led b – led iii 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Den har inte i sig eller till följd av 
restsubstanser oacceptabla direkta eller 

iii) Den har inte i sig eller till följd av 
restsubstanser omedelbara eller fördröjda
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indirekta effekter på människors eller djurs 
hälsa.

oacceptabla direkta eller indirekta effekter 
på människors eller djurs hälsa, med 
beaktande av känsliga 
befolkningsgrupper.

Or.en

Ändringsförslag 240
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led b – led iv – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Den har inte i sig eller till följd av 
restsubstanser oacceptabla effekter på 
miljön, särskilt i fråga om

iv) Den har inte i sig eller till följd av 
restsubstanser verkliga eller potentiella
effekter på miljön, särskilt i fråga om

Or.en

Motivering

Garanterar ett konsekvent skydd av miljön och människors hälsa. Alla relevanta 
gemenskapsnormer för miljöskydd måste följas. Detta garanteras också genom direktivet om 
biocidprodukter 98/8/EG. Dessutom ska skyddet av känsliga befolkningsgrupper – såsom 
föreskrivs i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel 
på marknaden – och kombinationseffekter beaktas. 

Ändringsförslag 241
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led b – led iv – strecksats 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 omvandling, spridning och fördelning i 
miljön,

 omvandling, spridning och fördelning i 
miljön, inbegripet spridning över långa 
avstånd,

Or.en
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Motivering

Garanterar ett konsekvent skydd av miljön och människors hälsa. Alla relevanta 
gemenskapsnormer för miljöskydd måste följas. Detta garanteras också genom direktivet om 
biocidprodukter 98/8/EG. Dessutom ska skyddet av känsliga befolkningsgrupper – såsom 
föreskrivs i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel 
på marknaden – och kombinationseffekter beaktas. 

Ändringsförslag 242
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led b – led iv – strecksats 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 förorening av ytvatten (inbegripet 
flodmynningar och havsvatten), grund- och 
dricksvatten, luft och mark,

 förorening av ytvatten (inbegripet 
flodmynningar och havsvatten), grund- och 
dricksvatten, luft och mark, inbegripet på 
platser långt borta från 
användningsstället till följd av långväga 
spridning i miljön,

Or.en

Motivering

För att överensstämma med den ordalydelse som antagits för PPP. 

Ändringsförslag 243
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Beskaffenhet, mängd och teknisk 
ekvivalens för de verksamma ämnen som 
ingår i biocidprodukten och, i 
förekommande fall, föroreningar och icke 
verksamma ämnen av toxikologisk eller 
ekotoxikologisk betydelse samt 
restsubstanser av toxikologisk eller 
miljömässig betydelse som är en följd av 

c) Beskaffenhet, mängd och teknisk 
ekvivalens för de verksamma ämnen som 
ingår i biocidprodukten och, i 
förekommande fall, föroreningar och icke 
verksamma ämnen av toxikologisk eller 
ekotoxikologisk betydelse samt 
metaboliter och restsubstanser av 
toxikologisk eller miljömässig betydelse 
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användning som godkännandet avser, kan
bestämmas i enlighet med de relevanta 
kraven i bilagorna II och III.

som är en följd av användning som 
godkännandet avser, bör bestämmas i 
enlighet med de relevanta kraven i 
bilagorna II och III.

Or.en

Ändringsförslag 244
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Alla normala förhållanden under vilka 
biocidprodukten får användas.

a) Alla normala förhållanden eller andra 
realistiska scenarier som olyckshändelser
under vilka biocidprodukten får användas.

Or.en

Motivering

Garanterar ett konsekvent skydd av miljön och människors hälsa. Alla relevanta 
gemenskapsnormer för miljöskydd måste följas. Detta garanteras också genom direktivet om 
biocidprodukter 98/8/EG. Dessutom ska skyddet av känsliga befolkningsgrupper – såsom 
föreskrivs i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel 
på marknaden – och kombinationseffekter beaktas. 

Ändringsförslag 245
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led ca (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Kumulativa eller synergistiska 
effekter.

Or.en



AM\811561SV.doc 13/58 PE439.904v02-00

SV

Motivering

Garanterar ett konsekvent skydd av miljön och människors hälsa. Alla relevanta 
gemenskapsnormer för miljöskydd måste följas. Detta garanteras också genom direktivet om 
biocidprodukter 98/8/EG. Dessutom ska skyddet av känsliga befolkningsgrupper – såsom 
föreskrivs i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel 
på marknaden – och kombinationseffekter beaktas. 

Ändringsförslag 246
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Godkännande att släppa ut en 
lågriskbiocidprodukt på marknaden ska ges 
på villkor att kraven i punkt 1 b–d är 
uppfyllda.

3. Godkännande att släppa ut en 
lågriskbiocidprodukt på marknaden kan 
endast beviljas om de verksamma ämnena 
är utvärderade som verksamma ämnen 
med låg risk och förtecknade i bilaga I 
(eller i en separat bilaga), i enlighet med 
artiklarna 4 och 5, och dessutom ska
godkännandet ges på villkor att kraven i 
punkt 1 a–d är uppfyllda.

Or.en

Motivering

I kommissionens förslag garanteras inte något slags utvärdering på EU-nivå av verksamma 
ämnen med låg risk. Det står inte alls klart vilket verksamt ämne en lågriskprodukt kan 
innehålla. För att kunna kategorisera något som en lågriskprodukt är det avgörande att veta 
vad den innehåller. Därför bör de verksamma ämnena i en lågriskprodukt åtminstone som ett 
minimum utvärderas på EU-nivå och införas i bilaga I så att produkten kan kännas igen som 
en lågriskprodukt. 

Ändringsförslag 247
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5 – led ba (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Anses ha hormonstörande 
egenskaper.

Or.en

Motivering

På grund av hälsoriskerna med dessa ämnen bör de inte få hamna i allmänhetens händer. 

Ändringsförslag 248
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5 – led ba (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Fosterskadande neurotoxiska eller 
immunotoxiska effekter.

Or.en

Ändringsförslag 249
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Biocidprodukter ska anses vara 
lågriskbiocidprodukter om båda följande 
villkor är uppfyllda:

1. Biocidprodukter ska anses vara 
lågriskbiocidprodukter om det verksamma 
ämnet i dem är förtecknat i bilaga I och 
om båda följande villkor är uppfyllda:

Or.en

Motivering

I kommissionens förslag garanteras inte något slags utvärdering på EU-nivå av verksamma 
ämnen med låg risk. Det står inte alls klart vilket verksamt ämne en lågriskprodukt kan 
innehålla. För att kunna kategorisera något som en lågriskprodukt är det avgörande att veta 
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vad den innehåller. Därför bör de verksamma ämnena i en lågriskprodukt åtminstone som ett 
minimum utvärderas på EU-nivå och införas i bilaga I så att produkten kan kännas igen som 
en lågriskprodukt. 

Ändringsförslag 250
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Biocidprodukter ska anses vara 
lågriskbiocidprodukter om båda följande 
villkor är uppfyllda:

1. Biocidprodukter ska anses vara 
lågriskbiocidprodukter om ett eller båda av
följande villkor är uppfyllda:

Or.en

Ändringsförslag 251
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1 - led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) De kumulativa effekterna av både 
verksamma ämnen och icke verksamma 
ämnen ska beaktas och fastställas vara av 
låg risk.

Or.en

Ändringsförslag 252
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Biocidprodukter ska dock inte anses vara 
lågriskbiocidprodukter om minst ett av

Särskilda åtgärder för hållbar 
användning med lämplig teknik för att 
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följande villkor är uppfyllda: kontrollera användningen behövs dock 
om en biocidprodukt uppfyller minst två
av följande villkor:

Or.en

Ändringsförslag 253
Rovana Plumb

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produkten innehåller ett eller flera 
verksamma ämnen som uppfyller 
kriterierna för att anses vara långlivade, 
bioackumulerande och toxiska (PBT) eller 
mycket långlivade och mycket 
bioackumulerande (vPvB) i enlighet med 
bilaga XIII i förordning (EG) 
nr 1907/2006.

a) Produkten släpper ut ett eller flera 
kemiska ämnen under normal 
användning eller innehåller ett eller flera 
verksamma ämnen som uppfyller 
kriterierna för att anses vara långlivade, 
bioackumulerande och toxiska (PBT) eller 
mycket långlivade och mycket 
bioackumulerande (vPvB) i enlighet med 
bilaga XIII i förordning (EG) 
nr 1907/2006.

Or.en

Motivering

För att det ska bli rätt föreslår jag en omformulering. 

Ändringsförslag 254
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produkten innehåller ett eller flera 
verksamma ämnen som uppfyller 
kriterierna för att anses vara långlivade, 
bioackumulerande och toxiska (PBT) eller 
mycket långlivade och mycket 
bioackumulerande (vPvB) i enlighet med 

a) Produkten innehåller ett eller flera 
verksamma ämnen som uppfyller 
kriterierna för att anses vara en långlivad 
organisk förorening (POP), långlivade, 
bioackumulerande och toxiska (PBT, vP) 
eller mycket långlivade och mycket 
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bilaga XIII i förordning (EG) 
nr 1907/2006.

bioackumulerande (vPvB) i enlighet med 
bilaga XIII i förordning (EG) 
nr 1907/2006.

Or.en

Ändringsförslag 255
Rovana Plumb

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produkten innehåller ett eller flera 
verksamma ämnen som klassificerats som 
hormonstörande.

b) Produkten släpper ut ett eller flera 
kemiska ämnen under normal 
användning eller innehåller ett eller flera 
verksamma ämnen som klassificerats som 
hormonstörande.

Or.en

Motivering

För att det ska bli rätt föreslår jag en omformulering. 

Ändringsförslag 256
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produkten innehåller ett eller flera 
verksamma ämnen som klassificerats som 
hormonstörande.

b) Produkten innehåller något ämne som 
klassificerats som hormonstörande.

Or.en
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Ändringsförslag 257
Rovana Plumb

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Produkten innehåller ett eller flera 
verksamma ämnen som i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008 
klassificerats som, eller som uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som

c) Produkten släpper ut ett eller flera 
kemiska ämnen under normal 
användning eller innehåller ett eller flera 
verksamma ämnen som i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008 
klassificerats som, eller som uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som

Or.en

Motivering

För att det ska bli rätt föreslår jag en omformulering. 

Ändringsförslag 258
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Produkten innehåller ett eller flera 
verksamma ämnen som i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008 
klassificerats som, eller som uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som

c) Produkten innehåller ett eller flera 
verksamma ämnen som är ett potentiellt 
skadligt ämne eller som i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008 
klassificerats som, eller som uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som

Or.en

Motivering

Definition i överensstämmelse med PPP-förordningen i vilken det föreskrivs att en 
lågriskprodukt inte får innehålla något potentiellt skadligt ämne (artikel 47.1 b). 
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Ändringsförslag 259
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – led c – led via (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

via) explosiva.

Or.en

Motivering

Det måste garanteras att lågriskbiocidprodukter innebär liten fara. 

Ändringsförslag 260
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – led c – led via (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

via) korrosiva.

Or.en

Ändringsförslag 261
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1 – led c – led vib (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vib) korrosiva.

Or.en

Motivering

Det måste garanteras att lågriskbiocidprodukter innebär liten fara. 
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Ändringsförslag 262
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – led c – led vic (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vic) mycket toxiska eller toxiska.

Or.en

Motivering

Det måste garanteras att lågriskbiocidprodukter innebär liten fara. 

Ändringsförslag 263
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – led ca (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Produkten innehåller ett 
nanomaterial.

Or.en

Motivering

Utifrån aktuell kunskap, eller brist på sådan, kan en biocidprodukt omöjligen klassificeras 
som lågriskprodukt om den innehåller nanomaterial. 

Ändringsförslag 264
Esther De Lange

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – led ca - cc (nya) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Produkten är explosiv.
cb) Produkten är mycket brandfarlig.
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cc) Produkten självantänder vid 
användningstemperatur.

Or.en

Ändringsförslag 265
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – led ca (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Produkten är klassificerad eller ska 
klassificeras i någon kategori i enlighet 
med förordning (EG) nr 1272/2008.

Or.en

Ändringsförslag 266
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – led cb (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Produkten innehåller något potentiellt 
skadligt ämne.

Or.en

Ändringsförslag 267
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Sökanden om ett godkännande ska 
under de omständigheter som fastställts 
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ovan förse de behöriga myndigheterna 
med följande:
i) Information vid ett särskilt 
försäljningsställe.
ii) Särskilda råd om användning och/eller 
tillhandahållande av skyddsutrustning.
iii) En broschyr om produktens risker och 
fördelar samt om hur den används på ett 
ansvarsfullt sätt.
iv) En årlig rapport om eventuella 
olyckor.

Or.en

Motivering

Huruvida en produkt är lämplig att klassificera som lågriskbiocidprodukt bör inte avgöras 
enbart av det verksamma ämnets egenskaper, eftersom riskerna beror mer på exponeringen 
för produkten än på farorna med det verksamma ämnet. Eftersom vissa biocidprodukter inte 
bara används yrkesmässigt måste man garantera att de är säkra genom bättre information 
och användningsföreskrifter. Slutligen måste branschen uppmuntras att rikta in sin forskning 
och innovation på att utveckla lågriskbiocidprodukter. 

Ändringsförslag 268
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan hinder av punkt 1 ska 
biocidprodukter anses vara 
lågriskbiocidprodukter om de verksamma 
ämnena ingår på sådant vis att normala 
användningsförhållanden endast kan leda 
till en försumbar exponering och 
produkten hanteras under strängt 
kontrollerade förhållanden under alla 
skeden i dess livscykel.

utgår

Or.en
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Motivering

En produkt kan inte omfattas av en kategori för lågriskprodukter om den inte uppfyller de 
kriterier som anges i ovan angivna artiklar. 

Ändringsförslag 269
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan hinder av punkt 1 ska 
biocidprodukter anses vara 
lågriskbiocidprodukter om de verksamma 
ämnena ingår på sådant vis att normala 
användningsförhållanden endast kan leda 
till en försumbar exponering och 
produkten hanteras under strängt 
kontrollerade förhållanden under alla 
skeden i dess livscykel.

utgår

Or.en

Motivering

Att avgöra om något är ”försumbart” är alldeles för vagt för att vara ett lämpligt kriterium 
för att främja skyddet av människors hälsa och miljön. 

Ändringsförslag 270
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan hinder av punkt 1 ska 
biocidprodukter anses vara 
lågriskbiocidprodukter om de verksamma 
ämnena ingår på sådant vis att normala 
användningsförhållanden endast kan leda 
till en försumbar exponering och produkten 
hanteras under strängt kontrollerade 

2. Utan hinder av punkt 1 ska 
biocidprodukter anses vara 
lågriskbiocidprodukter om de verksamma 
ämnena ingår på sådant vis att normala 
användningsförhållanden endast kan leda 
till en försumbar exponering, dvs. 
produkten används i slutna system eller 
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förhållanden under alla skeden i dess 
livscykel.

under andra förhållanden som utesluter 
kontakt med människor och 
restsubstanserna av det verksamma ämnet 
överskrider inte detektionsgränsen, och 
produkten hanteras under strängt 
kontrollerade förhållanden under alla 
skeden i dess livscykel.

Or.en

Ändringsförslag 271
Esther De Lange

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan hinder av punkt 1 ska 
biocidprodukter anses vara 
lågriskbiocidprodukter om de verksamma 
ämnena ingår på sådant vis att normala 
användningsförhållanden endast kan leda 
till en försumbar exponering och produkten 
hanteras under strängt kontrollerade 
förhållanden under alla skeden i dess 
livscykel.

2. Utan hinder av punkt 1 ska 
biocidprodukter anses vara 
lågriskbiocidprodukter om de verksamma 
ämnena ingår på sådant vis att normala 
användningsförhållanden endast kan leda 
till en försumbar exponering och produkten 
hanteras under strängt kontrollerade 
förhållanden under alla skeden i dess 
livscykel och de risker som avses i 
artikel 17.1 d kan mildras när den 
avsedda användningen följs.

Or.en

Ändringsförslag 272
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan hinder av punkt 1 ska 
biocidprodukter anses vara 
lågriskbiocidprodukter om de verksamma 
ämnena ingår på sådant vis att normala

2. Utan hinder av punkt 1 ska 
biocidprodukter anses vara 
lågriskbiocidprodukter om de verksamma 
ämnena ingår på sådant vis att föreskrivna
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användningsförhållanden endast kan leda 
till en försumbar exponering och produkten 
hanteras under strängt kontrollerade 
förhållanden under alla skeden i dess 
livscykel.

användningsförhållanden endast kan leda 
till en försumbar eller kontrollerad
exponering genom åtgärder för hållbar 
användning och produkten hanteras under 
strängt kontrollerade förhållanden under 
alla skeden i dess livscykel.

Or.en

Motivering

Huruvida en produkt är lämplig att klassificera som lågriskbiocidprodukt bör inte avgöras 
enbart av det verksamma ämnets egenskaper, eftersom riskerna beror mer på exponeringen 
för produkten än på farorna med det verksamma ämnet. Eftersom vissa biocidprodukter inte 
bara används yrkesmässigt måste man garantera att de är säkra genom bättre information 
och användningsföreskrifter. Slutligen måste branschen uppmuntras att rikta in sin forskning 
och innovation på att utveckla lågriskbiocidprodukter. 

Ändringsförslag 273
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) För andra biocidprodukter än 
lågriskbiocidprodukter: dokumentation 
eller en fullmakt för dokumentation som 
uppfyller kraven i bilaga II för varje 
verksamt ämne i biocidprodukten.

c) Dokumentation eller en fullmakt för 
dokumentation som uppfyller kraven i 
bilaga II för varje verksamt ämne i 
biocidprodukten.

Or.en

Motivering

Utvärderingen av lågriskämnen och lågriskprodukter måste grunda sig på tillräckliga 
uppgifter. 

Ändringsförslag 274
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led d 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) För lågriskbiocidprodukter: all relevant 
information som styrker slutsatsen att 
produkten ska anses vara en 
lågriskbiocidprodukt.

d) För lågriskbiocidprodukter: 
dokumentation eller en fullmakt för 
biocidprodukten som uppfyller kraven i 
bilaga III.

Or.en

Motivering

Det behövs tillräckliga uppgifter för att utvärdera om ett verksamt ämne och en produkt 
medför låga risker. 

Ändringsförslag 275
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den mottagande behöriga myndigheten 
får begära att ansökningar om ett nationellt 
godkännande ska lämnas in på ett eller 
flera av de officiella språken i den 
medlemsstat där denna behöriga myndighet 
har sitt säte.

3. Den mottagande behöriga myndigheten 
får begära att ansökningar som enbart 
gäller ett nationellt godkännande ska 
lämnas in på ett eller flera av de officiella 
språken i den medlemsstat där denna 
behöriga myndighet har sitt säte.

Ansökningar om ett nationellt 
godkännande som omfattar ett förfarande 
för ömsesidigt erkännande får lämnas in 
till den behöriga myndigheten på 
engelska, inbegripet de handlingar som 
anges i punkt 1.

Or.en

Motivering

Ansökningar som kommer att omfatta förfaranden för ömsesidigt erkännande, med alla 
tillhörande handlingar, måste tas emot av den behöriga myndigheten på engelska. Det är
mycket viktigt för att slippa den dyra och tidskrävande uppgiften att översätta samma 
handlingar till flera europeiska språk. 
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Ändringsförslag 276
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan hinder av artikel 18 behöver den 
sökande inte tillhandahålla uppgifter 
enligt den artikeln om något av följande 
skäl kan åberopas:

utgår

a) Informationen är överflödig på grund 
av den exponering som är förenad med 
den avsedda användningen.
b) Det är inte vetenskapligt nödvändigt att 
tillhandahålla informationen. 
c) Det är inte tekniskt möjligt att 
tillhandahålla informationen. 

Or.en

Ändringsförslag 277
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De sökande kan föreslå att de uppgifter 
som krävs enligt artikel 18 anpassas i 
enlighet med bilaga IV. Sådana förslag 
till anpassningar av uppgiftskraven ska 
motiveras tydligt i ansökan, med 
hänvisning till de särskilda 
bestämmelserna i bilaga IV.

utgår

Or.en
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Ändringsförslag 278
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta de åtgärder
som krävs för att fastställa kriterierna för
vad som kan anses vara giltiga motiv för 
att anpassa de uppgifter som krävs enligt 
artikel 18 av de skäl som anges i punkt 1 a.

3. För att fastställa vad som kan anses vara 
giltiga motiv för att anpassa de uppgifter 
som krävs enligt artikel 18 av de skäl som 
anges i punkt 1 a ska kommissionen anta 
kriterier genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 71 a och enligt 
villkoren i artikel 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 279
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – 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. 
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Ändringsförslag 280
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led oa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) Analysmetoder inbegripet utbyte och 
bestämningsgränser för toxikologiskt och 
ekotoxikologiskt relevanta beståndsdelar i 
biocidprodukter och/eller restsubstanser 
av dessa.

Or.en

Ändringsförslag 281
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om det rör sig om en ramformulering 
ska ett enda godkännandenummer 
fastställas för samtliga biocidprodukter 
som omfattas av denna ramformulering.

Or.en

Motivering

Det behövs en ny punkt där det specificeras att det i fallet med ramformuleringar kommer att 
fastställas ett enda godkännandenummer för samtliga produkter som omfattas av 
ramformuleringen i fråga. Det saknas för närvarande ett sådant klargörande i kommissionens 
förslag. 

Ändringsförslag 282
Catherine Soullie, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led b 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den tillåtna ändringen av 
sammansättningen av denna 
referensbiocidprodukt uttryckt som 
procentandel av de icke verksamma ämnen 
som ingår i de biocidprodukter som anses 
höra till den ramformuleringen. 

b) Den tillåtna ändringen av 
sammansättningen av denna 
referensbiocidprodukt uttryckt som en 
minskad procentandel av det/de 
verksamma ämnen och/eller som en 
ändrad procentandel av de icke 
verksamma ämnen som ingår i de 
biocidprodukter som anses höra till den 
ramformuleringen.

Or.fr

Motivering

Punkt 3 b bör stämma helt överens med artikel 16.6, där det stadgas att ”för 
ramformuleringar kan en minskad procentandel av det verksamma ämnet i 
referensbiocidprodukten medges”. Därför bör innehållet i godkännandet återspegla denna 
möjlighet. 

Ändringsförslag 283
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den tillåtna ändringen av 
sammansättningen av denna 
referensbiocidprodukt uttryckt som 
procentandel av de icke verksamma ämnen 
som ingår i de biocidprodukter som anses 
höra till den ramformuleringen. 

b) Den tillåtna ändringen av 
sammansättningen av denna 
referensbiocidprodukt uttryckt som en 
minskad procentandel av det/de 
verksamma ämnen och/eller som en 
ändrad procentandel av de icke 
verksamma ämnen som ingår i de 
biocidprodukter som anses höra till den 
ramformuleringen.

Or.en

Motivering

Punkt 3 b bör stämma helt överens med artikel 16.6, där det stadgas att ”för 
ramformuleringar kan en minskad procentandel av det verksamma ämnet i 
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referensbiocidprodukten medges”. Godkännandets innehåll bör därför spegla även denna 
möjlighet. 

Ändringsförslag 284
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den tillåtna ändringen av 
sammansättningen av denna 
referensbiocidprodukt uttryckt som
procentandel av de icke verksamma ämnen 
som ingår i de biocidprodukter som anses 
höra till den ramformuleringen. 

b) Den tillåtna ändringen av 
sammansättningen av denna 
referensbiocidprodukt uttryckt som en 
minskad procentandel av det/de 
verksamma ämnen och/eller som en 
ändrad procentandel av de icke 
verksamma ämnen som ingår i de 
biocidprodukter som anses höra till den 
ramformuleringen.

Or.en

Motivering

Punkt 3 b bör stämma helt överens med artikel 16.6, där det stadgas att ”för 
ramformuleringar kan en minskad procentandel av det verksamma ämnet i 
referensbiocidprodukten medges”. Godkännandets innehåll bör därför spegla även denna 
möjlighet. 

Ändringsförslag 285
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om det rör sig om en ramformulering 
ska ett enda godkännandenummer 
fastställas för samtliga biocidprodukter 
som omfattas av denna ramformulering.

Or.en
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Motivering

Det behövs en ny punkt där det specificeras att det i fallet med ramformuleringar kommer att 
fastställas ett enda godkännandenummer för samtliga produkter som omfattas av 
ramformuleringen i fråga. Det saknas för närvarande ett sådant klargörande i kommissionens 
förslag. 

Ändringsförslag 286
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den mottagande behöriga myndigheten, 
eller den utvärderande behöriga 
myndigheten om det gäller utvärdering av 
en ansökan om gemenskapsgodkännande, 
ska göra en jämförande bedömning som 
del av utvärderingen av ansökan om 
godkännande eller förnyelse av 
godkännande av en biocidprodukt som 
innehåller verksamma ämnen som kan 
anses vara kandidatämnen för substitution i 
enlighet med artikel 9.1.

1. Den mottagande behöriga myndigheten, 
eller den utvärderande behöriga 
myndigheten om det gäller utvärdering av 
en ansökan om gemenskapsgodkännande, 
ska göra en jämförande bedömning som 
del av utvärderingen enligt denna 
förordning av ansökan om förnyelse av 
godkännande av en biocidprodukt som 
innehåller verksamma ämnen som kan 
anses vara kandidatämnen för substitution i 
enlighet med artikel 9.1.

Or.it

Motivering

Ändringen syftar till att bättre definiera hur den jämförande bedömningen ska göras. En 
viktig aspekt att beakta är tillräckliga erfarenheter av användningen. Detta bör vara regel 
och inte undantag. 

Ändringsförslag 287
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den mottagande behöriga myndigheten, 
eller den utvärderande behöriga 

1. Den mottagande behöriga myndigheten, 
eller den utvärderande behöriga 
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myndigheten om det gäller utvärdering av 
en ansökan om gemenskapsgodkännande, 
ska göra en jämförande bedömning som 
del av utvärderingen av ansökan om 
godkännande eller förnyelse av 
godkännande av en biocidprodukt som 
innehåller verksamma ämnen som kan 
anses vara kandidatämnen för 
substitution i enlighet med artikel 9.1.

myndigheten om det gäller utvärdering av 
en ansökan om gemenskapsgodkännande, 
ska göra en jämförande bedömning som 
del av utvärderingen av ansökan om 
godkännande eller förnyelse av 
godkännande av en biocidprodukt. Den
jämförande bedömningen ska tillämpas 
för samtliga biocidprodukter som tjänar 
samma syfte om tillräckliga erfarenheter 
finns, samt användning under minst 
tre år.

Or.en

Motivering

Risken för miljön och människors hälsa beror inte i första hand på det verksamma ämnet som 
sådant, eftersom det används i så små mängder i varje produkt, utan snarare på produkten 
själv och användningen av den. Jämförelser som bara omfattar sådana produkter som 
innehåller ett ämne som klassificerats som ett kandidatämne för substitution blir inte särskilt 
relevanta. Antalet verksamma ämnen som upptäcks varje år är ytterst litet. De räcker 
knappast till för att ersätta gamla verksamma ämnen, och kandidatämnena för substitution 
kommer att finnas kvar på marknaden längre än man väntat sig. För att uppmuntra 
innovation är det viktigt att bara de säkraste produkterna på marknaden gynnas. 

Ändringsförslag 288
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den mottagande behöriga myndigheten, 
eller den utvärderande behöriga 
myndigheten om det gäller utvärdering av 
en ansökan om gemenskapsgodkännande, 
ska göra en jämförande bedömning som 
del av utvärderingen av ansökan om 
godkännande eller förnyelse av 
godkännande av en biocidprodukt som 
innehåller verksamma ämnen som kan 
anses vara kandidatämnen för substitution i 
enlighet med artikel 9.1.

1. Den mottagande behöriga myndigheten, 
eller den utvärderande behöriga 
myndigheten om det gäller utvärdering av 
en ansökan om gemenskapsgodkännande, 
ska göra en jämförande bedömning när det 
gäller en förnyelse, som omfattas av 
denna förordning, av godkännande av en 
biocidprodukt som innehåller verksamma 
ämnen som kan anses vara kandidatämnen 
för substitution i enlighet med artikel 9.1.

Den jämförande bedömningen ska 
tillämpas för samtliga biocidprodukter, 
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som tjänar samma syfte, om tillräckliga 
erfarenheter samlats in om dessa genom 
användning under minst fem år.

Or.de

Motivering

I en ansökan om jämförande bedömning borde det, som regel och inte undantagsvis, tas 
hänsyn till erfarenheter från användningen i praktiken. En ansökan om jämförande 
bedömning bör därför begränsas till förnyelse av godkännandet för produkter som innehåller 
verksamma ämnen som kan anses vara kandidatämnen för substitution i enlighet med 
artikel 9. 

Ändringsförslag 289
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den mottagande behöriga myndigheten, 
eller den utvärderande behöriga 
myndigheten om det gäller utvärdering av 
en ansökan om gemenskapsgodkännande, 
ska göra en jämförande bedömning som 
del av utvärderingen av ansökan om 
godkännande eller förnyelse av 
godkännande av en biocidprodukt som 
innehåller verksamma ämnen som kan 
anses vara kandidatämnen för substitution i 
enlighet med artikel 9.1.

1. Den mottagande behöriga myndigheten, 
eller den utvärderande behöriga 
myndigheten om det gäller utvärdering av 
en ansökan om gemenskapsgodkännande, 
ska göra en jämförande bedömning som 
del av utvärderingen av ansökan om 
godkännande eller förnyelse av 
godkännande av en biocidprodukt som 
innehåller verksamma eller icke 
verksamma ämnen som kan anses vara 
kandidatämnen för substitution i enlighet 
med artikel 9.1.

Or.en

Ändringsförslag 290
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resultaten av den jämförande 
bedömningen ska utan dröjsmål skickas till 
de övriga medlemsstaternas behöriga 
myndigheter och till 
kemikaliemyndigheten samt, om det gäller 
utvärdering av en ansökan om
gemenskapsgodkännande, till 
kommissionen.

2. Resultaten av den jämförande 
bedömningen ska utan dröjsmål skickas till 
de övriga medlemsstaternas behöriga 
myndigheter och till 
kemikaliemyndigheten samt, om det gäller 
förnyelse av gemenskapsgodkännande, till 
kommissionen.

Or.de

Motivering

I en ansökan om jämförande bedömning borde det, som regel och inte undantagsvis, tas 
hänsyn till erfarenheter från användningen i praktiken. En ansökan om jämförande 
bedömning bör därför begränsas till förnyelse av godkännandet för produkter som innehåller 
verksamma ämnen som kan anses vara kandidatämnen för substitution i enlighet med 
artikel 9. 

Ändringsförslag 291
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resultaten av den jämförande 
bedömningen ska utan dröjsmål skickas till 
de övriga medlemsstaternas behöriga 
myndigheter och till 
kemikaliemyndigheten samt, om det gäller 
utvärdering av en ansökan om 
gemenskapsgodkännande, till 
kommissionen.

2. Resultaten av den jämförande 
bedömningen ska utan dröjsmål skickas till 
de övriga medlemsstaternas behöriga 
myndigheter och till 
kemikaliemyndigheten samt, om det gäller 
förnyelse av en ansökan om 
gemenskapsgodkännande, till 
kommissionen.

Or.it

Motivering

Resultaten av den jämförande bedömningen ska skickas till kommissionen bara om det gäller 
förnyelse av en ansökan om gemenskapsgodkännande. 
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Ändringsförslag 292
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från punkt 1 
behöver ingen jämförande bedömning 
göras för biocidprodukter som har visat 
sig säkra att använda.

Or.it

Motivering

Den jämförande bedömningen ska bara göras för biocidprodukter för vilka det finns en 
fastställd risk och där det behövs alternativ. Inga jämförande bedömningar behöver göras för 
biocidprodukter som har visat sig säkra att använda. 

Ändringsförslag 293
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den mottagande behöriga myndigheten, 
eller kommissionen om det gäller beslut 
om en ansökan om 
gemenskapsgodkännande, ska förbjuda 
eller inskränka utsläppandet på marknaden 
av biocidprodukter som innehåller 
verksamma ämnen som kan anses vara 
kandidatämnen för substitution om den 
jämförande bedömningen vid avvägningen 
av alla risker och fördelar i enlighet med 
bilaga VI visar att följande kriterier 
uppfylls:

3. Den mottagande behöriga myndigheten, 
eller kommissionen om det gäller beslut 
om förnyelse av gemenskapsgodkännande, 
ska förbjuda eller inskränka utsläppandet 
på marknaden av biocidprodukter som 
innehåller verksamma ämnen som kan 
anses vara kandidatämnen för substitution 
om den jämförande bedömningen vid 
avvägningen av alla risker och fördelar i 
enlighet med bilaga VI visar att följande 
kriterier uppfylls:

Or.de

Motivering

I en ansökan om jämförande bedömning borde det, som regel och inte undantagsvis, tas 
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hänsyn till erfarenheter från användningen i praktiken. En ansökan om jämförande 
bedömning bör därför begränsas till förnyelse av godkännandet för produkter som innehåller 
verksamma ämnen som kan anses vara kandidatämnen för substitution i enlighet med 
artikel 9. 

Ändringsförslag 294
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den mottagande behöriga myndigheten, 
eller kommissionen om det gäller beslut 
om en ansökan om
gemenskapsgodkännande, ska förbjuda 
eller inskränka utsläppandet på marknaden 
av biocidprodukter som innehåller 
verksamma ämnen som kan anses vara 
kandidatämnen för substitution om den 
jämförande bedömningen vid avvägningen 
av alla risker och fördelar i enlighet med 
bilaga VI visar att följande kriterier 
uppfylls:

3. Den mottagande behöriga myndigheten, 
eller kommissionen om det gäller beslut 
om förnyelse av gemenskapsgodkännande, 
ska förbjuda eller inskränka utsläppandet 
på marknaden av biocidprodukter som 
innehåller verksamma ämnen som kan 
anses vara kandidatämnen för substitution 
om den jämförande bedömningen vid 
avvägningen av alla risker och fördelar i 
enlighet med bilaga VI visar att följande 
kriterier uppfylls:

Or.it

Motivering

Den jämförande bedömningen bör begränsas till förnyelse av godkännanden. 

Ändringsförslag 295
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den mottagande behöriga myndigheten, 
eller kommissionen om det gäller beslut 
om en ansökan om 
gemenskapsgodkännande, ska förbjuda 
eller inskränka utsläppandet på marknaden 

3. Den mottagande behöriga myndigheten, 
eller kommissionen om det gäller beslut 
om en ansökan om 
gemenskapsgodkännande, ska förbjuda 
eller inskränka utsläppandet på marknaden 
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eller användningen av biocidprodukter 
som innehåller verksamma ämnen som 
kan anses vara kandidatämnen för 
substitution om den jämförande 
bedömningen vid avvägningen av alla 
risker och fördelar i enlighet med bilaga VI 
visar att följande kriterier uppfylls:

eller användningen av biocidprodukter om 
den jämförande bedömningen vid 
avvägningen av alla risker och fördelar i 
enlighet med bilaga VI visar att följande 
kriterier uppfylls:

Or.en

Ändringsförslag 296
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det finns redan en annan godkänd 
biocidprodukt eller en icke-kemisk 
bekämpnings- eller skyddsmetod för de 
användningsområden som specificeras i 
ansökan, som är mycket säkrare för 
människors och djurs hälsa eller miljön.

a) Det finns redan andra godkända 
biocidprodukter eller en icke-kemisk 
bekämpnings- eller skyddsmetod för de 
användningsområden som specificeras i 
ansökan, som är mycket säkrare för 
människors och djurs hälsa eller miljön, 
och som är lika effektiva och inte medför 
avsevärt högre risk gällande någon annan 
parameter.

Or.de

Motivering

I en ansökan om jämförande bedömning borde det, som regel och inte undantagsvis, tas 
hänsyn till erfarenheter från användningen i praktiken. En ansökan om jämförande 
bedömning bör därför begränsas till förnyelse av godkännandet för produkter som innehåller 
verksamma ämnen som kan anses vara kandidatämnen för substitution i enlighet med 
artikel 9. 

Ändringsförslag 297
Tiziano Motti

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det finns redan en annan godkänd 
biocidprodukt eller en icke-kemisk 
bekämpnings- eller skyddsmetod för de 
användningsområden som specificeras i 
ansökan, som är mycket säkrare för 
människors och djurs hälsa eller miljön.

a) Det finns redan en annan godkänd 
biocidprodukt eller en icke-kemisk 
bekämpnings- eller skyddsmetod för de 
användningsområden som specificeras i 
ansökan, som omedelbart eller på sikt är 
mycket säkrare för människors och särskilt 
barns hälsa och 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 298
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det finns redan en annan godkänd 
biocidprodukt eller en icke-kemisk 
bekämpnings- eller skyddsmetod för de 
användningsområden som specificeras i 
ansökan, som är mycket säkrare för 
människors och djurs hälsa eller miljön.

a) Det finns redan en annan godkänd 
biocidprodukt eller en icke-kemisk 
bekämpnings- eller skyddsmetod för de 
användningsområden som specificeras i 
ansökan, som är mycket säkrare för 
människors och djurs hälsa eller miljön 
och som är lika effektiv och inte medför 
någon betydande riskökning vad gäller 
någon annan parameter.

Or.it

Motivering

Den jämförande bedömningen bör begränsas till förnyelse av godkännanden för sådana 
biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen som har identifierats som kandidatämnen 
för substitution i enlighet med artikel 9 i förordningen. 
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Ändringsförslag 299
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det finns redan en annan godkänd 
biocidprodukt eller en icke-kemisk 
bekämpnings- eller skyddsmetod för de 
användningsområden som specificeras i 
ansökan, som är mycket säkrare för 
människors och djurs hälsa eller miljön.

a) Det finns redan en annan godkänd 
biocidprodukt eller en icke-kemisk 
bekämpnings- eller skyddsmetod för de 
användningsområden som specificeras i 
ansökan, som är mycket eller något säkrare 
för människors och djurs hälsa eller miljön.

Or.en

Ändringsförslag 300
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den biocidprodukt eller den 
icke-kemiska bekämpnings- eller 
skyddsmetod som avses i led a medför inte 
några betydande ekonomiska eller 
praktiska nackdelar. 

b) De biocidprodukter som avses i led a 
medför inte några betydande ekonomiska 
eller praktiska nackdelar.

Or.de

Motivering

I en ansökan om jämförande bedömning borde det, som regel och inte undantagsvis, tas 
hänsyn till erfarenheter från användningen i praktiken. En ansökan om jämförande 
bedömning bör därför begränsas till förnyelse av godkännandet för produkter som innehåller 
verksamma ämnen som kan anses vara kandidatämnen för substitution i enlighet med 
artikel 9. 
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Ändringsförslag 301
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den biocidprodukt eller den 
icke-kemiska bekämpnings- eller 
skyddsmetod som avses i led a medför inte 
några betydande ekonomiska eller 
praktiska nackdelar. 

b) Den biocidprodukt som avses i led a 
medför inte några betydande ekonomiska 
eller praktiska nackdelar.

Or.it

Motivering

Jämförande bedömningar bör inte göras bland biocidprodukter och icke-kemiska 
bekämpningsmetoder som inte har varit föremål för samma effektivitets- och riskbedömning.

Ändringsförslag 302
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska på grundval av 
punkt 3 utfärda 
genomförandebestämmelser, som 
specificerar vilket förfarande som behövs 
för att definiera en ansökan om 
jämförande bedömning av 
biocidprodukter. Dessa åtgärder ska 
definiera de kriterier och algoritmer som 
ska användas vid jämförande 
bedömningar för att garantera att 
enhetliga ansökningar tillämpas i hela 
gemenskapen.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet utan kontroll som avses i 
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artikel 72.3.

Or.de

Motivering

I en ansökan om jämförande bedömning borde det, som regel och inte undantagsvis, tas 
hänsyn till erfarenheter från användningen i praktiken. En ansökan om jämförande 
bedömning bör därför begränsas till förnyelse av godkännandet för produkter som innehåller 
verksamma ämnen som kan anses vara kandidatämnen för substitution i enlighet med 
artikel 9. 

Ändringsförslag 303
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med avvikelse från punkt 1 ska en 
biocidprodukt som innehåller ett verksamt 
ämne som anses vara en kandidat för 
substitution godkännas utan jämförande 
bedömning om det är nödvändigt att först 
skaffa sig erfarenhet av produkten genom 
praktisk användning.

utgår

Or.de

Motivering

I en ansökan om jämförande bedömning borde det, som regel och inte undantagsvis, tas 
hänsyn till erfarenheter från användningen i praktiken. En ansökan om jämförande 
bedömning bör därför begränsas till förnyelse av godkännandet för produkter som innehåller 
verksamma ämnen som kan anses vara kandidatämnen för substitution i enlighet med 
artikel 9. 

Ändringsförslag 304
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med avvikelse från punkt 1 ska en 
biocidprodukt som innehåller ett verksamt 
ämne som anses vara en kandidat för 
substitution godkännas utan jämförande 
bedömning om det är nödvändigt att först 
skaffa sig erfarenhet av produkten genom 
praktisk användning.

utgår

Or.en

Motivering

När ett ämne klassificeras som kandidatämne för substitution fastställs det att det finns hälso-
och miljöfaror förbundna med det. Man bör därför alltid göra en jämförande bedömning av 
produkter som innehåller kandidatämnen för substitution innan de släpps ut på marknaden.

Ändringsförslag 305
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med avvikelse från punkt 1 ska en 
biocidprodukt som innehåller ett verksamt 
ämne som anses vara en kandidat för 
substitution godkännas utan jämförande 
bedömning om det är nödvändigt att först 
skaffa sig erfarenhet av produkten genom 
praktisk användning.

4. Kommissionen ska anta 
genomförandeåtgärder som fastställer det 
nödvändiga förfarandet för att besluta om 
en ansökan om jämförande bedömning för 
biocidprodukter enligt punkt 3. 
Åtgärderna ska fastställa de kriterier och 
algoritmer som ska användas vid 
jämförande bedömningar för att skapa ett 
enhetligt tillvägagångssätt över hela 
unionen. Åtgärderna ska antas i enlighet 
med förfarandena i artikel 72.3.

Or.it

Motivering

Kommissionen bör ta fram tillämpningsåtgärder för att de jämförande bedömningarna av 
biocidprodukter ska genomföras enhetligt. 
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Ändringsförslag 306
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med avvikelse från punkt 1 ska en 
biocidprodukt som innehåller ett verksamt 
ämne som anses vara en kandidat för 
substitution godkännas utan jämförande 
bedömning om det är nödvändigt att först 
skaffa sig erfarenhet av produkten genom 
praktisk användning.

4. Med avvikelse från punkt 1 ska en 
biocidprodukt som innehåller ett verksamt 
ämne som anses vara en kandidat för 
substitution godkännas utan jämförande 
bedömning om det är nödvändigt att först 
skaffa sig erfarenhet av en alternativ 
produkt genom praktisk användning.

Or.en

Ändringsförslag 307
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta 
tillämpningsbestämmelser som fastställer
förfarandena för jämförande bedömningar 
som omfattar frågor av 
gemenskapsintresse. 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.

För att fastställa förfarandena för 
jämförande bedömningar som omfattar 
frågor av gemenskapsintresse ska 
kommissionen anta kriterier genom 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 71 a och enligt villkoren i 
artikel 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. 
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Ändringsförslag 308
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 6 - stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta och 
genomföra en substitutionsplan för att se 
till att den berörda biocidprodukten 
utfasas inom godkännandeperioden och 
att det berörda verksamma ämnet eller 
den berörda produkten kan ersättas med 
sunda kemiska eller icke-kemiska 
alternativ.

Or.en

Ändringsförslag 309
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utan hinder av artikel 15.4 ska 
godkännanden för biocidprodukter som 
innehåller verksamma ämnen som kan 
anses vara kandidatämnen för substitution 
ges för högst fem år.

6. Utan hinder av artikel 15.4 ska 
godkännanden för biocidprodukter som 
innehåller verksamma ämnen som kan 
anses vara kandidatämnen för substitution 
ges för högst fem år åt gången.

Or.en

Motivering

Så länge som det finns viktiga och fungerande biocidprodukter som bygger på verksamma 
ämnen som är kandidatämnen för substitution bör det vara tillåtet att flera gånger, och alltså 
inte bara en enda gång för högst fem år, förnya deras godkännande. 
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Ändringsförslag 310
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om det i enlighet med punkt 3 beslutas 
att en biocidprodukt inte godkänns, eller att 
dess användning inskränks, ska 
upphävandet eller ändringen av 
godkännandet träda i kraft fem år efter 
beslutet eller vid slutet av 
upptagandeperioden för kandidatämnet för 
substitution, beroende på vilket som 
infaller först.

7. Om det i enlighet med punkt 3 beslutas 
att en biocidprodukt inte godkänns, eller att 
dess användning inskränks, ska 
upphävandet eller ändringen av 
godkännandet träda i kraft tre år efter 
beslutet eller vid slutet av 
upptagandeperioden för kandidatämnet för 
substitution, beroende på vilket som 
infaller först.

Or.en

Motivering

Det är inte godtagbart att tillåta att en biocidprodukt kvarstår på marknaden i ytterligare 
fem år när det finns bättre alternativ att tillgå. Samma tidsfrister som man enades om i 
PPP-förordningen bör gälla. 

Ändringsförslag 311
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 7a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Genom undantag från punkt 1 ska 
jämförande bedömningar inte tillämpas 
för biocidprodukter för vilka en säker 
användning kan bevisas.

Or.de

Motivering

I en ansökan om jämförande bedömning borde det, som regel och inte undantagsvis, tas 
hänsyn till erfarenheter från användningen i praktiken. En ansökan om jämförande 
bedömning bör därför begränsas till förnyelse av godkännandet för produkter som innehåller 
verksamma ämnen som kan anses vara kandidatämnen för substitution i enlighet med 
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artikel 9. 

Ändringsförslag 312
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom tolv månader efter den validering 
som avses i artikel 22 ska den mottagande 
behöriga myndigheten besluta om ansökan 
i enlighet med artikel 16.

1. Inom sex månader efter den validering 
som avses i artikel 22 ska den mottagande 
behöriga myndigheten besluta om ansökan 
i enlighet med artikel 16.

Or.it

Motivering

Innan verksamma ämnen som används i biocidprodukter tas upp i bilaga I till förordningen 
är de föremål för en lång utvärdering, och därför är den föreslagna tolvmånadersperioden i 
längsta laget för godkännande av en biocidprodukt som baseras på redan godkända 
verksamma ämnen.

Ändringsförslag 313
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innehavaren av godkännandet eller 
dennes företrädare ska lämna in en ansökan 
om förnyelse av nationella godkännanden 
till den mottagande behöriga myndigheten 
minst 18 månader innan godkännandet 
löper ut. 

1. Innehavaren av godkännandet eller 
dennes företrädare ska lämna in en ansökan 
om förnyelse av nationella godkännanden 
till den mottagande behöriga myndigheten 
minst tolv månader innan godkännandet 
löper ut.

Or.it

Motivering

Tolv månader är en mer lagom tidsfrist för att förnya ett godkännande. 
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Ändringsförslag 314
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den mottagande behöriga myndigheten 
ska godkänna den berörda biocidprodukten 
på samma villkor som den behöriga 
referensmyndigheten.

5. Den mottagande behöriga myndigheten 
ska godkänna den berörda biocidprodukten 
på samma villkor som den behöriga 
referensmyndigheten. Ett enda 
godkännandenummer ska användas i alla 
inblandade medlemsstater vid ömsesidigt 
erkännande.
Kommissionen ska vid förfaranden för 
ömsesidigt erkännande anta 
genomförandeåtgärder med kriterier och 
förfaranden för tilldelningen av ett enda 
godkännandenummer som gäller i alla 
medlemsstater.

Or.it

Motivering

Vid förfarande för ömsesidigt erkännande bör ett enda godkännandenummer användas i alla 
medlemsstater. Kommissionen bör anta genomförandeåtgärder för tilldelningen av det 
gemensamma godkännandenumret. 

Ändringsförslag 315
Esther De Lange

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den mottagande behöriga myndigheten 
ska godkänna den berörda biocidprodukten 
på samma villkor som den behöriga 
referensmyndigheten.

5. Den mottagande behöriga myndigheten 
ska godkänna den berörda biocidprodukten 
på samma villkor som den behöriga 
referensmyndigheten, om inte särskilda 
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nationella förhållanden motiverar en 
avvikelse i enlighet med artikel 29.

Or.en

Ändringsförslag 316
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fatta beslut om 
huruvida de skäl som den behöriga 
myndigheten anger motiverar en vägran att 
erkänna eller en begränsning av det 
nationella godkännandet i enlighet med 
förfarandet i artikel 72.3.

Kommissionen ska, efter att ha hört den 
sökande, fatta beslut om huruvida de skäl 
som den behöriga myndigheten anger 
motiverar en vägran att erkänna eller en 
begränsning av det nationella 
godkännandet i enlighet med förfarandet i 
artikel 72.3.

Inom tre månader från det att 
meddelandet mottagits ska kommissionen 
lägga fram ett förslag till beslut. Om 
kommissionen begär ett yttrande från 
myndigheten i enlighet med förfarandet i 
artikel 30 ska denna tremånadersperiod
upphöra att löpa tills myndigheten har 
lämnat sitt yttrande.

Or.it

Motivering

Det behöver anges i förordningen inom vilken tidsram som tvister mellan medlemsstater ska 
lösas. Tre månader förefaller vara tillräckligt för att kommissionen ska kunna förbereda ett 
förslag till beslut om godkännandet ska vägras eller begränsas. 

Ändringsförslag 317
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 8 – styckena 1a–1b (nya)



PE439.904v02-00 50/58 AM\811561SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett och samma godkännandenummer ska 
användas i alla berörda medlemsstater.
Kommissionen ska anta 
genomförandeåtgärder med kriterier och 
förfaranden för tilldelning av samma 
godkännandenummer som gäller i alla 
medlemsstater vid förfaranden för 
ömsesidigt erkännande.

Or.it

Motivering

För enkelhetens skull bör ett gemensamt godkännandenummer användas i alla medlemsstater 
för produkter som blivit föremål för ömsesidigt godkännande. 

Ändringsförslag 318
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 9 – stycke 3a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom tre månader från det att 
meddelandet mottagits ska kommissionen 
lägga fram ett förslag till beslut. Om 
kommissionen begär ett yttrande från 
myndigheten i enlighet med förfarandet i 
artikel 30 ska denna tremånadersperiod 
upphöra att löpa tills myndigheten har 
lämnat sitt yttrande.

Or.it

Motivering

I förordningen bör man tydligt ange hur lång tid som behövs, så att man kan åstadkomma ett 
effektivt förfarande för att lösa konflikter mellan medlemsstaterna. Tre månader räcker för att 
kommissionen ska kunna lägga fram ett förslag till beslut som anger på vilka grunder man 
kan vägra att erkänna godkännanden eller bara delvis erkänna dem.
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Ändringsförslag 319
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om den behöriga myndighet som har 
mottagit en ansökan om ömsesidigt 
erkännande i enlighet med artikel 25 eller 
28 kan visa att ett av nedanstående villkor 
uppfylls på myndighetens territorium, får 
den inom två månader efter det att ansökan 
inkom föreslå den sökande att vissa av de 
villkor i godkännandet som avses i 
artikel 58.2 e, f, h, j och l anpassas till 
lokala förhållanden så att villkoren för 
godkännande enligt artikel 16 uppfylls; 
myndigheten ska informera kommissionen 
om detta.

1. Om den behöriga myndighet som har 
mottagit en ansökan om ömsesidigt 
erkännande i enlighet med artikel 25 eller 
28 kan visa att ett av nedanstående villkor 
uppfylls på myndighetens territorium, får 
den inom två månader efter det att ansökan 
inkom föreslå den sökande att vissa av de 
villkor i godkännandet som avses i
artikel 58.2 d, e, f, h, j, k och l anpassas till 
lokala förhållanden så att villkoren för 
godkännande enligt artikel 16 uppfylls; 
myndigheten ska informera kommissionen 
om detta.

Or.en

Motivering

I överensstämmelse med PPP-förordningen bör medlemsstaterna också tillåtas att anpassa 
användningen av biocider (artikel 58.2 d) och användarkategorierna (artikel 58.2 k). 

Ändringsförslag 320
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De relevanta användningsförhållandena, 
särskilt klimatet eller målorganismens 
fortplantningsperiod, skiljer sig påtagligt 
från förhållandena i den medlemsstat där 
den ursprungliga utvärderingen gjordes 
eller den medlemsstat där det ursprungliga 
nationella godkännandet gavs, och ett 
oförändrat nationellt godkännande kan 
därför innebära oacceptabla risker för 

c) De relevanta användningsförhållandena, 
särskilt klimatet eller målorganismens 
fortplantningsperiod, skiljer sig påtagligt 
från förhållandena i den medlemsstat där 
den ursprungliga utvärderingen gjordes 
eller den medlemsstat där det ursprungliga 
nationella godkännandet gavs.
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människor eller miljön. 

Or.en

Motivering

När klimatet eller fortplantningsperioden skiljer sig påtagligt bör medlemsstaterna tillåtas en 
anpassning till de lokala förhållandena. Detta är t.o.m. strängare än PPP-förordningen, som 
medger nationella anpassningar utan några villkor (se artikel 33 i PPP-förordningen). 

Ändringsförslag 321
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led ca (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ett oförändrat nationellt 
godkännande kan innebära skadliga 
effekter på människors hälsa eller 
oacceptabla effekter på miljön. 

Or.en

Motivering

I PPP-förordningen finns inga villkor knutna till anpassning av godkännanden till lokala 
förhållanden. Det bör i sig vara möjligt för medlemsstaterna att göra en generell anpassning 
om de anser att ett oförändrat nationellt godkännande skulle innebära skadliga effekter på 
människors hälsa eller oacceptabla effekter på miljön. 

Ändringsförslag 322
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om en medlemsstats hänsyn till 
människors eller djurs hälsa eller till 
miljön inte kan tillgodoses genom 
fastställandet av riskreducerande åtgärder 
som avses i första stycket, får 
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medlemsstaten vägra att 
produktgodkänna en biocidprodukt på sitt 
territorium om den, på grund av specifika 
omständigheter i fråga om miljö eller 
användning, har underbyggda skäl att 
anse att den aktuella biocidprodukten 
fortfarande utgör en oacceptabel risk för 
människors eller djurs hälsa eller för 
miljön.

Or.nl

Motivering

Vid behandlingen av en ansökan enligt förfarandet för ömsesidigt erkännande bör en 
medlemsstat ha möjlighet att vägra godkänna om det finns skäl att misstänka att en 
användning av biocidprodukten utgör en risk för människor och miljön i den berörda 
medlemsstaten på grund av de särskilda förhållandena i landet, såsom klimatförhållanden 
eller hydromorfologi. Detta är analogt med bestämmelsen i förordningen om utsläppandet på 
marknaden av växtskyddsmedel. 

Ändringsförslag 323
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I enlighet med 
gemenskapslagstiftningen får det införas 
lämpliga villkor i fråga om de krav som 
avses i artikel 15 och andra 
riskreducerande åtgärder som härrör från 
specifika användningsvillkor.

Or.nl

Motivering

Kompletterande riskbegränsande åtgärder för människor och miljön vad gäller användningen 
av biocidprodukter på grundval av de särskilda förhållandena i en medlemsstat. 
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Ändringsförslag 324
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fatta ett beslut om den 
föreslagna anpassningen av villkoren i det 
nationella godkännandet till lokala 
förhållanden i enlighet med förfarandet i 
artikel 72.3. Den berörda medlemsstatens 
behöriga myndighet ska utan dröjsmål 
anta alla lämpliga åtgärder för att följa 
det beslutet.

utgår

Or.en

Motivering

Anpassningar till de lokala förhållandena av de behöriga myndigheterna bör respekteras. Det 
strider mot subsidiaritetsprincipen att ge kommissionen befogenhet att fatta beslut om 
anpassningar till de lokala förhållandena. 

Ändringsförslag 325
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fatta ett beslut om den 
föreslagna anpassningen av villkoren i det 
nationella godkännandet till lokala 
förhållanden i enlighet med förfarandet i 
artikel 72.3. Den berörda medlemsstatens 
behöriga myndighet ska utan dröjsmål anta 
alla lämpliga åtgärder för att följa det 
beslutet.

Kommissionen ska, efter att ha hört den 
sökande, fatta ett beslut om den föreslagna 
anpassningen av villkoren i det nationella 
godkännandet till lokala förhållanden i 
enlighet med förfarandet i artikel 72.3. Den 
berörda medlemsstatens behöriga 
myndighet ska utan dröjsmål anta alla 
lämpliga åtgärder för att följa det beslutet.

Or.it
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Ändringsförslag 326
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Inom tre månader från det att 
meddelandet mottagits ska kommissionen 
lägga fram ett förslag till beslut. Om 
kommissionen begär ett yttrande från 
myndigheten i enlighet med förfarandet i 
artikel 30 ska denna tremånadersperiod 
upphöra att löpa tills myndigheten har 
lämnat sitt yttrande.

Or.it

Motivering

Det behöver anges i förordningen inom vilken tidsram som tvister mellan medlemsstater ska 
lösas. Tre månader räcker för att kommissionen ska kunna lägga fram ett förslag till beslut 
som anger på vilka grunder man kan motivera en vägran att erkänna eller en begränsning av 
det nationella godkännandet. 

Ändringsförslag 327
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag för vissa produkttyper Undantag för vissa verksamma ämnen 
eller produkttyper

Or.en

(Hänger samman med ändringsförslaget till artikel 31.)

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna vägra ömsesidigt erkännande för ämnen som omfattas av 
uteslutningskriterierna och för ämnen som är kandidatämnen för substitution. 
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Ändringsförslag 328
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med avvikelse från artiklarna 25 och 28 får 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
vägra ömsesidigt erkännande av nationella 
godkännanden som ges för 
produkttyperna 15, 17 och 23 i bilaga V 
om det 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. Medlemsstaternas 
behöriga myndigheter ska utan dröjsmål 
underrätta varandra och kommissionen om 
alla beslut som fattas i detta hänseende och 
ange skälen till besluten.

 Med avvikelse från artiklarna 25 och 28 
får medlemsstaternas behöriga 
myndigheter vägra ömsesidigt erkännande 
av nationella godkännanden som ges för 
verksamma ämnen som anges i 
artiklarna 5 och 9 och för
produkttyperna 15, 17 och 23 i bilaga V 
om det 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. Medlemsstaternas 
behöriga myndigheter ska utan dröjsmål 
underrätta varandra och kommissionen om 
alla beslut som fattas i detta hänseende och 
ange skälen till besluten.

Or.en

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna vägra ömsesidigt erkännande för ämnen som omfattas av 
uteslutningskriterierna och för ämnen som är kandidatämnen för substitution. 

Ändringsförslag 329
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med avvikelse från artiklarna 25 och 28 
får medlemsstaternas behöriga 
myndigheter vägra ömsesidigt erkännande 
av nationella godkännanden som ges för 
produkttyperna 15, 17 och 23 i bilaga V 
om det kan motiveras av skäl som rör 

Med avvikelse från artiklarna 25–29 får 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
vägra ömsesidigt erkännande av nationella 
godkännanden som ges för 
produkttyperna 15, 17 och 23 i bilaga V 
om det kan motiveras av skäl som rör 
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skyddet av människors, djurs eller växters 
hälsa, skyddet av nationalklenoder med 
konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt 
värde, eller skyddet av industriell och 
kommersiell äganderätt. Medlemsstaternas 
behöriga myndigheter ska utan dröjsmål 
underrätta varandra och kommissionen om 
alla beslut som fattas i detta hänseende och 
ange skälen till besluten.

skyddet av människors hälsa, särskilt 
känsliga befolkningsgruppers hälsa, 
skyddet av djurs eller växters hälsa,
skyddet av miljön, skyddet av 
nationalklenoder med konstnärligt, 
historiskt eller arkeologiskt värde, eller 
skyddet av industriell och kommersiell 
äganderätt. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska utan dröjsmål underrätta 
varandra och kommissionen om alla beslut 
som fattas i detta hänseende och ange 
skälen till besluten.

Or.en

Motivering

Härigenom garanteras subsidiaritets- och försiktighetsprinciperna. De behöriga 
myndigheterna på nationell och regional nivå bör ha tillräckligt handlingsutrymme, särskilt 
för att kunna skydda sina känsliga invånare och miljön. Artikel 193 i det nyligen antagna 
EU-fördraget måste följas. De gällande bestämmelserna i biocidproduktdirektivet 98/8/EG 
medger dessutom att de behöriga myndigheterna anpassar de relevanta kraven eller villkoren 
för godkännande till miljöskyddet. 

Ändringsförslag 330
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med avvikelse från artiklarna 25 och 28
får medlemsstaternas behöriga 
myndigheter vägra ömsesidigt erkännande 
av nationella godkännanden som ges för 
produkttyperna 15, 17 och 23 i bilaga V 
om det 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. Medlemsstaternas 
behöriga myndigheter ska utan dröjsmål 
underrätta varandra och kommissionen om 
alla beslut som fattas i detta hänseende och 

Med avvikelse från artiklarna 25–29 får 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
vägra ömsesidigt erkännande av nationella 
godkännanden som ges för 
produkttyperna 15, 17 och 23 i bilaga V 
om det kan motiveras av skäl som rör 
skyddet av människors, miljöns, djurs eller 
växters hälsa, skyddet av nationalklenoder 
med konstnärligt, historiskt eller 
arkeologiskt värde, eller skyddet av 
industriell och kommersiell äganderätt. 
Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska utan dröjsmål underrätta varandra och 
kommissionen om alla beslut som fattas i 
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ange skälen till besluten. detta hänseende och ange skälen till 
besluten.

Or. en


