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Ändringsförslag 103
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Beaktandeled 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av 
Europeiska gemenskapen, särskilt 
artikel 95,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artiklarna 114, 192 och 168,

Or. en

Ändringsförslag 104
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Denna förordnings syfte är att öka den 
fria rörligheten för biocidprodukter inom 
gemenskapen. För att i så stor 
utsträckning som möjligt undanröja de 
hinder som finns för handeln med 
biocidprodukter till följd av olika 
skyddsnivåer i medlemsstaterna bör det 
fastställas harmoniserade bestämmelser 
för godkännande av verksamma ämnen 
och utsläppande på marknaden och 
användning av biocidprodukter, bland 
annat bestämmelser om ömsesidigt 
erkännande av godkännanden och om 
parallellhandel.

(3) Denna förordnings syfte är i första 
hand att säkerställa en hög skyddsnivå för 
människors och djurs hälsa samt för 
miljön genom att skydda dem mot 
skadliga eller oacceptabla effekter 
anknutna till användningen av biocider 
och i andra hand att främja den inre 
marknaden för lågriskbiocidprodukter
inom gemenskapen. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt att skydda 
känsliga befolkningsgrupper, bland annat
gravida kvinnor, spädbarn och barn.
Försiktighetsprincipen bör tillämpas och
det bör genom förordningen säkerställas 
att industrin kan visa att ämnen eller 
produkter som tillverkas eller släpps ut på 
marknaden inte har några skadliga 
effekter på människors eller djurs hälsa 
eller några oacceptabla effekter på 
miljön.

Or. en
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Motivering

Garantier för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa och 
genomföra försiktighetsprincipen. Känsliga befolkningsgrupper (gravida kvinnor, spädbarn) 
måste skyddas. I direktivet om biocidprodukter, 98/8/EG, infördes det också ett 
tillvägagångssätt med riskhantering till nytta för både människors och djurs hälsa och för 
miljön, i stället för att man skulle ha lagt tonvikten vid att öka den fria rörligheten för alla 
slags biocidprodukter. Detta framkom i form av stöd till produktinnovation och främjande av 
hälsosamma biocidprodukter. Detta är också till särskild nytta för små och medelstora 
företag. 

Ändringsförslag 105
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Skäl 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Denna förordnings syfte är att öka den 
fria rörligheten för biocidprodukter inom 
gemenskapen. För att i så stor utsträckning 
som möjligt undanröja de hinder som finns 
för handeln med biocidprodukter till följd 
av olika skyddsnivåer i medlemsstaterna
bör det fastställas harmoniserade 
bestämmelser för godkännande av 
verksamma ämnen och utsläppande på 
marknaden och användning av 
biocidprodukter, bland annat bestämmelser 
om ömsesidigt erkännande av 
godkännanden och om parallellhandel. 

(3) Denna förordnings syfte är att öka den 
fria rörligheten för biocidprodukter inom 
gemenskapen och att garantera en hög 
skyddsnivå både för människors och djurs 
hälsa och för miljön. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt att skydda 
känsliga befolkningsgrupper, bland annat 
gravida kvinnor, spädbarn och barn. 
Försiktighetsprincipen bör tillämpas på 
förordningen så att de ämnen eller 
produkter som tillverkas eller släpps ut på 
marknaden inte har några skadliga 
effekter på människors eller djurs hälsa 
eller några oacceptabla effekter på 
miljön. För att i så stor utsträckning som 
möjligt undanröja de hinder som finns för 
handeln med biocidprodukter bör det 
fastställas harmoniserade bestämmelser för 
godkännande av verksamma ämnen och 
utsläppande på marknaden och användning 
av biocidprodukter, bland annat 
bestämmelser om ömsesidigt erkännande 
av godkännanden och om parallellhandel.

Or. en
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Ändringsförslag 106
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att uppnå en hög skyddsnivå för 
människors hälsa och miljön bör 
verksamma ämnen med de sämsta 
riskprofilerna inte godkännas för 
användning i biocidprodukter utom under 
vissa förhållanden. Detta bör vara 
situationer där ett godkännande är 
motiverat eftersom människors exponering 
för ämnet är obetydlig, eftersom ämnet 
måste användas av folkhälsoskäl eller 
eftersom oproportionella negativa 
konsekvenser skulle uppstå om ämnet inte 
tas upp i förteckningen och det inte finns 
några alternativ. 

(10) För att uppnå en hög skyddsnivå för 
människors hälsa och miljön bör 
verksamma ämnen med de sämsta 
riskprofilerna inte godkännas för 
användning i biocidprodukter utom 
undantagsvis under mycket speciella 
förhållanden. Detta bör vara situationer där 
ett godkännande är motiverat eftersom 
människors exponering för ämnet är 
obetydlig eller eftersom det föreligger ett 
allvarligt hot mot folkhälsan, vilket inte 
kan avvärjas på annat sätt i den berörda 
medlemsstaten. En förutsättning bör då 
vara att det vidtas lämpliga 
riskbegränsande åtgärder för att 
minimera all exponering och att det 
inlämnas en substitutionsplan.

Or. en

Motivering

Möjligheterna att frångå uteslutningskriterierna måste strikt begränsas. Den text som föreslås 
här är anpassad efter den text som antogs för växtskyddsmedel. 

Ändringsförslag 107
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att undvika användning av 
verksamma ämnen med de sämsta 
riskprofilerna är det lämpligt att begränsa 
godkännande av dessa till situationer där 
människors exponering för ämnet är 
obetydlig eller där ämnet måste användas 

(11) För att undvika användning av 
verksamma ämnen med de sämsta 
riskprofilerna är det lämpligt att begränsa 
godkännande av dessa till situationer där 
människors exponering för ämnet är 
obetydlig eller där ämnet måste användas 
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av folkhälsoskäl. Detta gäller särskilt om 
användningen inte är godkänd enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr XXX/2009 av den … 2009 om 
utsläppande av växtskyddsmedel på 
marknaden och om upphävande av rådets 
direktiv 79/117/EG och 91/414/EEG.

mot ett allvarligt hot mot folkhälsan, 
vilket inte kan avvärjas på annat sätt i den 
berörda medlemsstaten. Detta gäller 
särskilt om användningen inte är godkänd 
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr XXX/2009 av den 
… 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EG 
och 91/414/EEG.

Or. en

Motivering

Ett verksamt ämne som inte godkänts för växtskyddsmedel bör endast i verkliga undantagsfall 
användas som biocid. 

Ändringsförslag 108
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För ämnen som består av naturliga 
växtextrakt vilkas toxikologiska profil inte 
inger farhågor för människors hälsa bör 
det införas ett förenklat 
utvärderingsförfarande.

Or. fr

Motivering

Tillverkarna av produkter baserade på naturliga växtextrakt vilka inte innebär något större 
hot mot människors hälsa har ofta begränsat med ekonomiska resurser så att de inte kan 
klara den administrativa börda som utvärderingen av ämnen medför. 

Ändringsförslag 109
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Skäl 13 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Verksamma ämnen kan, på grundval 
av sina inneboende farliga egenskaper, 
utses till kandidatämnen för substitution 
med andra verksamma ämnen, när det finns 
tillräckligt många olika ämnen som 
bedöms vara effektiva mot 
målorganismerna, detta för att undvika 
resistensutveckling hos skadliga 
organismer. För att möjliggöra en 
regelbunden granskning av ämnen som 
fastställts som kandidatämnen för 
substitution bör dessa ämnen inte tas upp i 
bilagan för en längre period än tio år, inte 
heller vid förnyelse. Fastställandet av 
kandidatämnen för substitution bör ses som 
ett första steg i en jämförande bedömning.

(13) Verksamma ämnen kan, på grundval 
av sina inneboende farliga egenskaper, 
utses till kandidatämnen för substitution 
med andra verksamma ämnen, när det finns 
tillräckligt många olika ämnen som 
bedöms vara effektiva mot 
målorganismerna, detta för att undvika 
resistensutveckling hos skadliga 
organismer. För att möjliggöra en 
regelbunden granskning av ämnen som 
fastställts som kandidatämnen för 
substitution bör dessa ämnen inte tas upp i 
bilagan för en längre period än fem år, och
vid förnyelse sju år. Fastställandet av 
kandidatämnen för substitution bör ses som 
ett första steg i en jämförande bedömning.

Or. en

Motivering

Förnyelsetiden för kandidatämnen för substitution bör vara lika lång som i förordningen om 
växtskyddsmedel. 

Ändringsförslag 110
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Verksamma ämnen kan, på grundval 
av sina inneboende farliga egenskaper, 
utses till kandidatämnen för substitution 
med andra verksamma ämnen, när det finns 
tillräckligt många olika ämnen som 
bedöms vara effektiva mot 
målorganismerna, detta för att undvika 
resistensutveckling hos skadliga 
organismer. För att möjliggöra en 
regelbunden granskning av ämnen som 
fastställts som kandidatämnen för 

(13) Verksamma ämnen kan, på grundval 
av sina inneboende farliga egenskaper, 
utses till kandidatämnen för substitution 
med andra verksamma ämnen, när det finns 
tillräckligt många olika ämnen som 
bedöms vara effektiva mot 
målorganismerna, detta för att undvika 
resistensutveckling hos skadliga 
organismer. För att möjliggöra en 
regelbunden granskning av ämnen som 
fastställts som kandidatämnen för 
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substitution bör dessa ämnen inte tas upp i 
bilagan för en längre period än tio år, inte 
heller vid förnyelse. Fastställandet av 
kandidatämnen för substitution bör ses som 
ett första steg i en jämförande bedömning.

substitution bör dessa ämnen inte tas upp i 
bilagan för en längre period än fem år, inte 
heller vid förnyelse. Fastställandet av 
kandidatämnen för substitution bör ses som 
ett första steg i en jämförande bedömning.

Or. fr

Motivering

 Kandidatämnen för substitution måste ses över med jämna mellanrum. 

Ändringsförslag 111
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 14 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Vid godkännande av biocidprodukter 
och vid förnyelse av godkännanden bör det 
vara möjligt att jämföra två eller flera 
biocidprodukter med avseende på de risker 
och fördelar användningen innebär. Som 
ett resultat av en sådan jämförande 
bedömning kan godkända biocidprodukter 
som innehåller verksamma ämnen som 
fastställts som kandidatämnen för 
substitution ersättas med andra som har 
avsevärt mindre hälso- eller miljörisker om 
det inte innebär några betydande negativa 
ekonomiska eller praktiska konsekvenser. I 
sådana fall bör lämpliga utfasningsperioder 
fastställas.

(14) Vid godkännande av biocidprodukter 
och vid förnyelse av godkännanden bör det 
vara möjligt att jämföra två eller flera 
biocidprodukter med avseende på de risker 
och fördelar användningen innebär. Som 
ett resultat av en sådan jämförande 
bedömning kan alla biocidprodukter 
ersättas med andra som har avsevärt 
mindre hälso- eller miljörisker om det inte 
innebär några betydande negativa 
ekonomiska eller praktiska konsekvenser. I 
sådana fall bör lämpliga utfasningsperioder 
fastställas.

Or. en

Motivering

Det är inte så mycket det verksamma ämnet som innebär en risk för miljön och människors 
hälsa, eftersom det används i så små mängder i varje produkt, utan det är snarare produkten 
själv och användningen av den. Det kommer inte att få någon större betydelse om man jämför 
bara sådana produkter som innehåller ett ämne som klassificerats som ett kandidatämne för 
substitution. Antalet verksamma ämnen som årligen upptäcks är ytterst litet. De räcker 
knappast till för att ersätta gamla verksamma ämnen och kandidatämnena för substitution 
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kommer att finnas kvar på marknaden längre än man väntat sig. För att innovationer ska 
stimuleras är det väsentligt att endast de säkraste produkterna på marknaden gynnas. 

Ändringsförslag 112
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Skäl 20 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Produkter som används för 
konservering av livsmedel eller djurfoder 
genom bekämpning av skadliga 
organismer ingick tidigare i 
produkttyp 20, men eftersom dessa 
produkter omfattas av rådets 
direktiv 89/107/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1831/2003 bör denna 
produkttyp inte längre behållas.

utgår

Or. en

Motivering

Produkttyp 20 måste få finnas kvar, eftersom de här biocidprodukterna inte är konserverings-
utan desinfektionsmedel. Exempelvis uppfyller produkter för att desinficera foder mot 
mänskliga patogener som salmonella inte kraven i förordningarna om fodertillsatser. De här 
produkterna påverkar ju verkligen inte fodret i gynnsam riktning och inte heller gör de fodret 
effektivare eller har de någon konserverande verkan. Syftet med dem är att man ska kunna 
undvika att ägg, hönskött och griskött smittas med salmonella och därför måste de anses som 
desinfektionsmedel som endast syftar till att skydda människors hälsa.

Ändringsförslag 113
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 20 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Produkter som används för 
konservering av livsmedel eller djurfoder 
genom bekämpning av skadliga 
organismer ingick tidigare i 

utgår
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produkttyp 20, men eftersom dessa 
produkter omfattas av rådets 
direktiv 89/107/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1831/2003 bör denna 
produkttyp inte längre behållas.

Or. en

Motivering

Biocidprodukttyp 20 i det förra direktivet 98/8/EG måste få finnas kvar (”konserveringsmedel 
för livsmedel eller fodermedel”) men definitionen av den måste ändras, i och med att dessa 
biocidprodukter inte är konserverings- utan desinfektionsmedel (till följd därav skapade den 
gamla definitionen förvirring). Exempelvis uppfyller produkter för att desinficera foder mot 
mänskliga patogener som salmonella inte kraven i förordningarna om fodertillsatser. De här 
produkterna påverkar ju verkligen inte fodret i gynnsam riktning och inte heller gör de fodret 
effektivare. 

Ändringsförslag 114
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Skäl 20 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Produkter som används för 
konservering av livsmedel eller djurfoder 
genom bekämpning av skadliga 
organismer ingick tidigare i 
produkttyp 20, men eftersom dessa 
produkter omfattas av rådets 
direktiv 89/107/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1831/2003 bör denna 
produkttyp inte längre behållas.

utgår

Or. en

Motivering

Biocidprodukttyp 20 i det förra direktivet 98/8/EG måste få finnas kvar (”konserveringsmedel 
för livsmedel eller fodermedel”) men definitionen av den måste ändras, i och med att dessa 
biocidprodukter inte är konserverings- utan desinfektionsmedel (till följd därav skapade den 
gamla definitionen förvirring). Exempelvis uppfyller produkter för att desinficera foder mot 
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mänskliga patogener som salmonella inte kraven i förordningarna om fodertillsatser. De här 
produkterna påverkar ju verkligen inte fodret i gynnsam riktning och inte heller gör de fodret 
effektivare. Dessa produkter måste därför anses vara desinfektionsmedel.

Ändringsförslag 115
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Skäl 21 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Eftersom den internationella 
konventionen om kontroll och hantering av 
fartygs barlastvatten och sediment 
föreskriver en effektiv bedömning av 
riskerna med system för behandling av 
barlastvatten, bör det slutliga godkännandet 
och det påföljande typgodkännandet av 
sådana system anses vara likvärdigt med 
det produktgodkännande som krävs enligt 
denna förordning.

(21) Eftersom den internationella 
konventionen om kontroll och hantering av 
fartygs barlastvatten och sediment 
föreskriver en effektiv bedömning av 
riskerna med system för behandling av 
barlastvatten, bör det slutliga godkännandet 
och det påföljande typgodkännandet av 
sådana system beaktas i samband med det 
produktgodkännande som krävs enligt 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Internationella godkännanden kan inte automatiskt anses uppfylla kraven i EU:s lagstiftning. 

Ändringsförslag 116
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 26 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För att stimulera användningen av 
lågriskbiocidprodukter med bättre 
egenskaper för miljön eller för 
människors hälsa jämfört med andra 
biocidprodukter, bör det vara möjligt att 
godkänna lågriskbiocidprodukter utan 
förhandsgodkännande av de ingående 
verksamma ämnena.

utgår
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Or. en

Motivering

Lågriskprodukter bör i första hand vara produkter i vilkas egenskaper det ingår att de är 
förenade med låga risker. För att detta ska kunna bedömas måste de verksamma ämnena som 
ingår i dem alltid godkännas för användning. 

Ändringsförslag 117
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Invasion av skadliga organismer 
bör undvikas genom lämpliga åtgärder för 
att få bort organismerna eller hindra dem 
att komma in. Dessutom bör ytterligare 
försiktighetsmått vidtas, såsom att 
lagringen sköts ordentligt, 
hygiennormerna följs och avfall 
omedelbart bortskaffas. Endast om detta 
inte ger några resultat bör ytterligare 
åtgärder vidtas. Biocidprodukter som 
innebär lägre risker för människor, djur 
och miljö bör alltid ges företräde framför 
andra produkter om dessa 
lågriskprodukter utgör ett effektivt
motmedel i en given situation. 
Biocidprodukter som syftar till att skada, 
döda eller förinta djur som kan känna 
smärta och ångest bör sättas in i sista 
hand.

Or. en

Motivering

För att nå fram till en hållbar användning av biocider måste vi erkänna att förebyggande 
åtgärder ska användas i första hand. 



AM\812192SV.doc 13/73 PE439.902v02-00

SV

Ändringsförslag 118
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 45 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Med tanke på fördelarna för den inre 
marknaden och för konsumenterna är det 
önskvärt att fastställa harmoniserade regler 
för parallellhandel med väsentligen
identiska biocidprodukter som är godkända 
i olika medlemsstater.

(45) Med tanke på fördelarna för den inre 
marknaden och för konsumenterna är det 
önskvärt att fastställa harmoniserade regler 
för parallellhandel med identiska 
biocidprodukter som är godkända i olika 
medlemsstater.

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 samma innehåll av de verksamma ämnena och 
hjälpämnena. 

Ändringsförslag 119
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Skäl 45 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Med tanke på fördelarna för den inre 
marknaden och för konsumenterna är det 
önskvärt att fastställa harmoniserade regler 
för parallellhandel med väsentligen 
identiska biocidprodukter som är godkända 
i olika medlemsstater.

(45) Med tanke på fördelarna för den inre 
marknaden och för konsumenterna är det 
önskvärt att fastställa harmoniserade regler 
för parallellhandel med identiska 
biocidprodukter som är godkända i olika 
medlemsstater.

Or. it

Motivering

Parallellhandeln bör begränsas till produkter med samma tekniska egenskaper och samma 
innehåll av verksamma ämnen och hjälpämnen. 
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Ändringsförslag 120
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Det är nödvändigt att vidta åtgärder 
för en effektiv överföring av information 
om risker med biocidprodukter och för 
hantering av dessa risker, eftersom detta 
utgör en viktig del av det system som 
inrättas genom denna förordning. Samtidigt 
som informationen görs mer lättillgänglig 
bör behöriga myndigheter, 
kemikaliemyndigheten och kommissionen 
iaktta principen om konfidentialitet och 
undvika utlämnande av information som 
kan skada den berörda personens 
kommersiella intressen.

(54) Det är nödvändigt att vidta åtgärder 
för en effektiv överföring av information 
om risker med biocidprodukter och för 
hantering av dessa risker, eftersom detta 
utgör en viktig del av det system som 
inrättas genom denna förordning. Samtidigt 
som informationen görs mer lättillgänglig 
bör behöriga myndigheter, 
kemikaliemyndigheten och kommissionen 
iaktta principen om konfidentialitet och 
undvika utlämnande av information som 
kan skada den berörda personens 
kommersiella intressen, om inte detta är 
nödvändigt för skyddet av människors 
hälsa och miljön.

Or. fr

Ändringsförslag 121
Christa Klaß

Förslag till förordning
Skäl 60 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) De åtgärder som krävs för att 
genomföra denna förordning bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG 
av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som ska tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter15.

utgår

____________
15 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 122
Christa Klaß

Förslag till förordning
Skäl 61 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Kommissionen bör särskilt 
bemyndigas att anta åtgärder för att 
besluta om ansökan om att ta upp ett 
verksamt ämne i bilaga I eller för att 
förnya eller ompröva upptagandet, att 
specificera förfarandena för förnyelse och 
omprövning av ett upptagande av ett 
verksamt ämne i bilaga I, att utvidga 
bestämmelserna om 
gemenskapsgodkännande till andra 
kategorier av biocidprodukter, att 
specificera kriterierna och förfarandena 
för upphävande av ett godkännande eller 
ändring av villkoren i ett godkännande, 
inbegripet ett tvistlösningsförfarande, 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, att fastställa en harmoniserad 
avgiftsstruktur och andra regler som rör 
betalningen av avgifter till de behöriga 
myndigheterna och 
kemikaliemyndigheten, att anpassa 
bilagorna till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen, att genomföra 
arbetsprogrammet och att specificera de 
rättigheter och skyldigheter som gäller för 
de behöriga myndigheterna och 
deltagarna i programmet samt att 
förlänga arbetsprogrammets löptid för en 
bestämd period. Eftersom dessa åtgärder 
har en allmän räckvidd och avser att 

utgår
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ändra icke väsentliga delar av denna 
förordning, bland annat genom att 
komplettera denna förordning genom 
tillägg av nya icke väsentliga delar, måste 
de antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 123
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Skäl 61a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61a) På vetenskapshåll är man oviss om 
hur säkra nanomaterialen är för 
människors hälsa och för miljön. EU:s 
vetenskapliga kommitté för nya och 
nyligen identifierade hälsorisker har till 
exempel påtalat ett antal särskilda 
hälsorisker med vissa nanomaterial, 
liksom också att de har toxisk inverkan på 
organismer i miljön. Kommittén kom 
dessutom fram till att det överlag saknas 
uppgifter av hög kvalitet både om 
människornas och miljöns exponering för 
nanomaterial, och drar därför slutsatsen 
att kunskapen om metoderna för både 
exponeringsbedömningar och 
kartläggning av riskkällor måste 
utvecklas, valideras och standardiseras 
ytterligare. Alltfler biocidprodukter 
innehåller silver i nanoform.

Or. en
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Motivering

Silver i nanoform är i dag det huvudsakliga användningsområdet för nanomaterial. Bristen 
på kunskap om nanomaterial måste åtgärdas. 

Ändringsförslag 124
Christa Klaß

Förslag till förordning
Skäl 62 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) När det, på grund av tvingande och 
brådskande skäl, inte är möjligt att iaktta 
de normala tidsfristerna för det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
bör kommissionen kunna tillämpa det 
förfarande för brådskande ärenden som 
anges i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG 
för att fatta beslut om att ändra 
upptagandet av ett verksamt ämne i bilaga 
I eller om att stryka det från den bilagan 
med stöd av artikel 13.

utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 125
Christa Klaß

Förslag till förordning
Skäl 62a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62a) Enligt artikel 291 i EUF-fördraget 
ska allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter i förväg 
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fastställas genom en förordning som 
antagits i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. I avvaktan på att 
den nya förordningen antas bör 
medlemsstaterna, med hänsyn tagen till 
att den föreliggande förordningen bör 
antas så snabbt som möjligt, utföra 
övervakningen i enlighet med 
föreskrifterna i rådets beslut 1999/468/EG 
av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter, till den del 
dessa föreskrifter fortfarande 
överensstämmer med fördragen i deras 
ändrade lydelse. Så fort den nya 
förordningen trätt i kraft bör dock 
hänvisningarna till dessa föreskrifter 
ersättas med hänvisningar till de 
bestämmelser och principer som fastställts 
i den nya förordningen.

Or. en

Motivering

För att det ska finnas övergångsåtgärder fram till dess att de nya bestämmelserna för 
genomförandeakter antas. 

Ändringsförslag 126
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 66 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66) Eftersom vissa produkter tidigare inte 
omfattades av gemenskapens lagstiftning 
om biocidprodukter, är det lämpligt att 
medge en övergångsperiod så att företagen 
kan förbereda sig för att tillämpa reglerna 
om in situ-genererade verksamma ämnen,
behandlade varor och material samt 
material som kommer i kontakt med 
livsmedel.

(66) Eftersom vissa produkter tidigare inte 
omfattades av gemenskapens lagstiftning 
om biocidprodukter, är det lämpligt att 
medge en övergångsperiod så att företagen 
kan förbereda sig för att tillämpa reglerna 
om in situ-genererade verksamma ämnen 
och om behandlade varor och material.
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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 ramförordningen (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. 

Ändringsförslag 127
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Förslag till förordning
Skäl 66 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66) Eftersom vissa produkter tidigare inte 
omfattades av gemenskapens lagstiftning 
om biocidprodukter, är det lämpligt att 
medge en övergångsperiod så att företagen 
kan förbereda sig för att tillämpa reglerna 
om in situ-genererade verksamma ämnen,
behandlade varor och material samt 
material som kommer i kontakt med 
livsmedel.

(66) Eftersom vissa produkter tidigare inte 
omfattades av gemenskapens lagstiftning 
om biocidprodukter, är det lämpligt att 
medge en övergångsperiod så att företagen 
kan förbereda sig för att tillämpa reglerna 
om in situ-genererade verksamma ämnen 
och om behandlade varor och material. 

Or. fr

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, men nya gränser 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 128
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – stycke 1a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för både 
människors och djurs hälsa och för 
miljön. Bestämmelserna i denna 
förordning baserar sig på 
försiktighetsprincipen i syfte att 
säkerställa att verksamma ämnen eller 
produkter som släpps ut på marknaden 
inte har någon negativ inverkan på 
människors eller djurs hälsa eller på 
miljön. Medlemsstaterna ska obehindrat 
få tillämpa försiktighetsprincipen om det 
råder vetenskaplig osäkerhet kring de 
risker för människors eller djurs hälsa 
eller miljön som de biocidprodukter som 
ska godkännas på deras territorium 
medför.

Or. en

Ändringsförslag 129
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led pa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pa) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1935/2004 av den 
27 oktober 2004 om material och 
produkter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel1.
___________
1 EUT L 338, 13.11.2004, s. 4.

Or. fr

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 
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material och deras användning, men nya gränser 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 130
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led pa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pa) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1935/2004 av den 
27 oktober 2004 om material och 
produkter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel och om upphävande av 
direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG.

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 ramförordningen (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. 

Ändringsförslag 131
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led pa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pa) Rådets direktiv 98/83/EG av den 
3 november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten.

Or. en
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Ändringsförslag 132
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Biocidprodukter som får ett slutligt 
godkännande enligt den internationella 
konventionen om kontroll och hantering av 
fartygs barlastvatten och sediment ska 
anses vara godkända enligt kapitel VII i 
denna förordning. Artiklarna 38 och 57 ska 
tillämpas i samband med denna artikel.

8. Uppgifter om biocidprodukter som får 
ett slutligt godkännande enligt den 
internationella konventionen om kontroll 
och hantering av fartygs barlastvatten och 
sediment ska beaktas vid beslutsfattandet 
om godkännande av sådana produkter i
enlighet med denna förordning. 
Artiklarna 38 och 57 ska tillämpas i 
samband med denna artikel.

Or. en

Motivering

Internationella godkännanden ska inte automatiskt föras över till EU. 

Ändringsförslag 133
Tiziano Motti

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led f 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) potentiellt skadliga ämnen: f) potentiellt skadliga ämnen:

andra ämnen än det verksamma ämnet, 
som har den egenskapen att de kan ha 
skadliga effekter på människor, djur eller 
miljön och som finns eller bildas i en 
biocidprodukt i tillräckligt hög 
koncentration för att innebära en risk för 
sådana effekter.

andra ämnen än det verksamma ämnet, 
som har den egenskapen att de kan ha 
omedelbara eller på sikt skadliga effekter 
på människor, framför allt barn, djur eller 
miljön och som finns eller bildas i en 
biocidprodukt i tillräckligt hög 
koncentration för att innebära en risk för 
sådana effekter.

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 134
Tiziano Motti

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led g 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) skadliga organismer: g) skadliga organismer:
organismer, inbegripet patogener, vilkas 
närvaro är oönskad eller skadlig för 
människor, mänsklig verksamhet eller 
produkter som människor använder eller 
producerar eller för djur eller för miljön. 

organismer, inbegripet patogener, vilkas 
närvaro är oönskad eller skadlig 
omedelbart eller på sikt för människor och 
särskilt barn, mänsklig verksamhet eller 
produkter som människor använder eller 
producerar eller för djur eller för 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 135
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) restsubstanser: h) restsubstanser:
ämnen som på grund av att en 
biocidprodukt har använts förekommer i 
eller på växter, produkter som härrör från 

ämnen som på grund av att en 
biocidprodukt har använts förekommer i 
eller på växter, produkter som härrör från 
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växter, ätliga animaliska produkter, i 
dricksvatten eller i miljön i övrigt, 
inklusive deras metaboliter och 
nedbrytnings- eller reaktionsprodukter.

växter, ätliga animaliska produkter, i 
vattentillgångar, i dricksvatten eller i 
miljön i övrigt, inklusive deras metaboliter 
och nedbrytnings- eller reaktionsprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 136
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) utsläppande på marknaden: i) utsläppande på marknaden:
tillhandahållande för första gången av en 
biocidprodukt på gemenskapsmarknaden 
för distribution eller för användning inom 
ramen för en kommersiell verksamhet, 
antingen mot betalning eller kostnadsfritt.

tillhandahållande eller leverans till 
tredje part av en biocidprodukt, antingen 
mot betalning eller kostnadsfritt. Import 
ska anses innebära utsläppande på 
marknaden. Inget tillhandahållande till 
tredje part föreligger exempelvis om 
behandlade material eller produkter 
tillverkas individuellt inom ramen för en 
kommersiell verksamhet och därefter 
inbyggs av tillverkaren.

Or. de

Motivering

Det är inte bara det ”första tillhandahållandet” utan ”varje tillhandahållande” som ska 
gälla som utsläppande på marknaden, precis som fallet är i övrig kemikalielagstiftning (se 
Reach-förordningen). Undantag bör komma i fråga endast exempelvis då en hantverkare på 
uppdrag av en kund målar en fasad med en tillåten biocidprodukt. Detta klarläggande 
behövs. 

Ändringsförslag 137
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led i 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) utsläppande på marknaden: i) utsläppande på marknaden:

tillhandahållande för första gången av en 
biocidprodukt på gemenskapsmarknaden 
för distribution eller för användning inom 
ramen för en kommersiell verksamhet, 
antingen mot betalning eller kostnadsfritt.

leverans eller tillhandahållande till tredje 
part, antingen mot betalning eller 
kostnadsfritt. Import ska anses innebära 
utsläppande på marknaden.

Or. en

Motivering

Kommissionens definition av ”utsläppande på marknaden” är mycket snävare än definitionen 
i det nuvarande direktivet om biocider. Med hjälp av den föreslagna ändringen skulle den nya 
förordningen om biocidprodukter överensstämma med Reach-förordningen och detta skulle 
leda till att också försäljningen till nedströmsanvändare skulle begränsas. 

Ändringsförslag 138
Esther De Lange

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) behandlade material eller varor: k) behandlade material eller varor:

varje ämne, blandning, material eller vara 
som har behandlats med eller som 
innehåller en eller flera biocidprodukter i 
avsikt att skydda ämnet, blandningen, 
materialet eller varan från försämring 
orsakad av skadliga organismer.

i) varje ämne, blandning, material eller 
vara som har behandlats med eller som 
innehåller en eller flera biocidprodukter i 
avsikt att skydda ämnet, blandningen, 
materialet eller varan från försämring 
orsakad av skadliga organismer, eller

ii) varje ämne, blandning, material eller 
vara som har behandlats med eller som 
innehåller en eller flera biocidprodukter i 
avsikt att förstöra, hindra, oskadliggöra, 
förhindra verkningarna av eller på något 
annat sätt utöva kontroll över skadliga 
organismer, förutsatt att ämnet, 
blandningen, materialet eller varan har 
en självständig funktion.

Or. en
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Ändringsförslag 139
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ka (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) extern biocidverkan: 
verkan av sådana användningar då den 
biocidprodukt som ingår kommer att 
släppas ut under normala och rimligtvis 
förutsebara användningsförhållanden.

Or. de

Motivering

Begreppet ”extern verkan” definieras inte i själva biocidförordningen, utan bara i 
”Manual of Decisions”. 

Ändringsförslag 140
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led p 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

p) ramformulering: p) ramformulering:

en grupp biocidprodukter med liknande 
användningar och med begränsad variation 
i sin sammansättning i förhållande till en 
referensbiocidprodukt i den gruppen som 
innehåller samma verksamma ämnen med 
samma specifikationer och där de tillåtna 
variationerna i sammansättningen inte 
negativt påverkar produkternas risknivå 
och effektivitet.

en grupp lågriskbiocidprodukter med 
liknande användningar och med begränsad 
variation i sin sammansättning i 
förhållande till en referensbiocidprodukt i 
den gruppen som innehåller samma 
verksamma ämnen med samma 
specifikationer och där de tillåtna 
variationerna i sammansättningen inte 
negativt påverkar produkternas risknivå 
och effektivitet och en variation innebär 
att produkten får innehålla en lägre 
procentandel av det verksamma ämnet 
och/eller en förändrad procentandel av ett 
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eller flera icke verksamma ämnen.

Or. en

Motivering

På det här sättet kommer begreppet ramformulering att stämma överens med 
direktiv 98/8/EG. Genom att det understryks att ramformuleringar gäller bara för 
lågriskprodukter kommer hållbar produktinnovation och lämplig riskhantering att 
uppmuntras. 

Ändringsförslag 141
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led s 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

s) material som kommer i kontakt med 
livsmedel:

utgår

alla material och varor som är avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel och
omfattas av förordning (EG) 
nr 1935/200443.
___________
43 EUT L 338, 13.11.2004, s. 4.

Or. fr

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, men nya gränser 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 142
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led s 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

s) material som kommer i kontakt med 
livsmedel:

utgår

alla material och varor som är avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel och
omfattas av förordning (EG) 
nr 1935/200443.
___________
43 EUT L 338, 13.11.2004, s. 4.

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 ramförordningen (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. 

Ändringsförslag 143
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ua (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ua) känsliga befolkningsgrupper:
personer som det måste tas särskild 
hänsyn till vid bedömningen av 
biocidprodukternas akuta och kroniska 
hälsoeffekter Här ingår bland annat 
gravida och ammande kvinnor, ofödda, 
spädbarn och barn, äldre personer, 
arbetstagare och boende som utsätts för 
hög långvarig exponering för biocider.

Or. en
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Motivering

I förordningen bör det finnas med en definition av känsliga befolkningsgrupper, precis som 
det gör i förordning (EG) nr 1107/2009 och i lagstiftningen kring Reach. 

Ändringsförslag 144
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ua (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ua) känsliga befolkningsgrupper:
personer som det måste tas särskild 
hänsyn till vid bedömningen av 
biocidprodukternas akuta och kroniska 
hälsoeffekter. Här ingår bland annat 
gravida och ammande kvinnor, spädbarn 
och barn, samt äldre personer.

Or. en

Motivering

I förordningen bör det finnas med en definition av känsliga befolkningsgrupper, precis som 
det gör i förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel och i Reach-förordningen. 

Ändringsförslag 145
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – leden ua–uc (nya) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ua) administrativ ändring:
en rent administrativ ändring av ett 
befintligt godkännande, vilken inte 
förutsätter någon ny bedömning av risken 
för folkhälsan eller miljön eller 
produktens effektivitet.
ub) mindre ändring:
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en ändring av ett befintligt godkännande, 
vilken inte kan anses som en 
administrativ ändring, eftersom den i 
begränsad omfattning förutsätter en ny 
bedömning av risken för folkhälsan eller 
miljön och/eller produktens effektivitet. 
Ändringen bör inte negativt påverka 
nivån av risk för folkhälsan eller miljön 
och produktens effektivitet.
uc) större ändring:
en ändring av ett befintligt godkännande, 
vilken inte kan anses som en 
administrativ ändring eller en mindre 
ändring och som förutsätter en fullständig 
ny bedömning av risken för folkhälsan 
eller miljön och/eller produktens 
effektivitet.

Or. en

Motivering

Det måste ges en definition av vilka slags ändringar som kan göras i en befintlig godkänd 
biocidprodukt. 

Ändringsförslag 146
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ua (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ua) nanomaterial: avsiktligt tillverkade 
fasta ämnen i partikelform, som 
uppträder i form av pulver eller 
dispersioner eller aerosoler och består av 
nanoföremål och aggregeringar och 
agglomerat av dem,
i) som vid mätning med vedertagna 
standardmetoder innehåller minst 
10 viktprocent nanoföremål,
ii) eller, som vid mätning med lämpliga 
metoder, har en volymspecifik yta på över 
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6 x 1/100 nm.
Nanoföremål är diskreta partiklar med 
en, två eller tre yttre dimensioner på 
mellan cirka 1 nm och 100 nm.

Or. en

Motivering

Kommissionen arbetar som bäst med att ta fram en ny övergripande definition på 
nanomaterial, med stöd av Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade 
hälsorisker. Kommittén har redan i ett yttrande under 2009 föreslagit att den nuvarande 
definitionen, som bygger på fysisk storlek, ska utvidgas med tillägg av en gräns för den 
specifika ytan. Detta bör komma fram i förslaget till en ny definition på nanomaterial. 

Ändringsförslag 147
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ua (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ua) administrativ ändring:
en rent administrativ ändring av ett 
befintligt godkännande, vilken inte 
innefattar någon ny bedömning av risken 
för folkhälsan eller miljön eller 
produktens effektivitet.

Or. en

Motivering

Det måste ges en definition av vilka slags ändringar som kan göras i en befintlig godkänd 
biocidprodukt. 

Ändringsförslag 148
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ub (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ub) mindre ändring:
en ändring av ett befintligt godkännande, 
vilken inte kan anses som en 
administrativ ändring, eftersom den i 
begränsad omfattning förutsätter en ny 
bedömning av risken för folkhälsan eller 
miljön och/eller produktens effektivitet. 
Ändringen bör inte negativt påverka 
nivån av risk för folkhälsan eller miljön 
och produktens effektivitet.

Or. en

Motivering

Det måste ges en definition av vilka slags ändringar som kan göras i en befintlig godkänd 
biocidprodukt. 

Ändringsförslag 149
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led uc (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

uc) större ändring:
en ändring av ett befintligt godkännande, 
vilken inte kan anses som en 
administrativ ändring eller en mindre 
ändring.

Or. en

Motivering

Det måste ges en definition av vilka slags ändringar som kan göras i en befintlig godkänd 
biocidprodukt. 
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Ändringsförslag 150
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett verksamt ämne ska tas upp i bilaga I 
för en första period på högst 10 år om de 
biocidprodukter som innehåller ämnet 
uppfyller villkoren i artikel 16.1 b.

1. Ett verksamt ämne ska tas upp i bilaga I 
för en första period på högst 10 år om de 
biocidprodukter som innehåller ämnet 
uppfyller villkoren i artikel 16.1 b. Ett 
verksamt ämne som avses i artikel 5 får 
tas upp i bilaga I för en första period på 
endast 5 år.

Or. en

Motivering

Ämnen som omfattas av uteslutningskriterierna bör tas upp i bilaga I för högst fem år. Detta 
stämmer överens med förordningen om växtskyddsmedel. 

Ändringsförslag 151
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett verksamt ämne ska tas upp i bilaga I 
för en första period på högst 10 år om de 
biocidprodukter som innehåller ämnet 
uppfyller villkoren i artikel 16.1 b.

1. Ett verksamt ämne ska tas upp i bilaga I 
för en första period på högst 10 år om 
åtminstone en av de biocidprodukter som 
innehåller ämnet uppfyller villkoren i 
artikel 16.1 b.

Or. it

Motivering

Det räcker med att det verksamma ämnet ingår i en av biocidprodukterna för att tas upp i 
bilaga I. 



PE439.902v02-00 34/73 AM\812192SV.doc

SV

Ändringsförslag 152
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Verksamma ämnen, antingen som 
sådana eller ingående i biocidprodukter, 
får släppas ut på marknaden för att 
användas i biocidprodukter i unionen 
endast om de tagits upp i bilaga I till 
denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag 153
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Om inte annat föreskrivs i denna 
förordning ska alla tillverkare av ett 
verksamt ämne lämna in en ansökan till 
kemikaliemyndigheten om att ämnet ska 
tas upp i bilaga I.

Or. de

Ändringsförslag 154
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om så är lämpligt ska gränsvärden för 
högsta tillåtna restmängder fastställas för 
verksamma ämnen i bilaga I i enlighet med 

4. Gränsvärden för högsta tillåtna 
restmängder ska fastställas för verksamma 
ämnen i bilaga I i enlighet med 
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Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 396/2005 [och rådets förordning 
(EEG) nr 2377/90].

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 396/2005 [och rådets förordning 
(EEG) nr 2377/90].

Or. fr

Motivering

Villkoren för upptagande i bilaga I måste skärpas och göras tydligare. 

Ändringsförslag 155
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
1. Verksamma ämnen, antingen som 
sådana eller ingående i biocidprodukter, 
får släppas ut på marknaden för att 
användas i biocidprodukter i unionen 
endast om de tagits upp i bilaga I till 
denna förordning.
2. Om inte annat föreskrivs i denna 
förordning ska alla tillverkare av ett 
verksamt ämne lämna in en ansökan till 
kemikaliemyndigheten om att ämnet ska 
tas upp i bilaga I.

Or. de

Motivering

Endast om tillverkarna måste följa samma uppgiftskrav i bilaga II kommer behandlingen att 
bli rättvis. 

Ändringsförslag 156
Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan hinder av artikel 4.1 ska de 
verksamma ämnen som avses i punkt 2 tas 
upp i bilaga I endast om minst ett av 
följande villkor är uppfyllda:

utgår

a) Människors exponering för det 
verksamma ämnet i en biocidprodukt är 
under normala användningsförhållanden 
obetydlig, särskilt om produkten används i 
slutna system eller under strängt 
kontrollerade betingelser.
b) Det har visats att det verksamma ämnet 
är nödvändigt för att kontrollera ett 
allvarligt hot mot folkhälsan.
c) Det har visats att om det verksamma 
ämnet inte togs upp i bilaga I skulle det 
medföra oproportionella negativa 
konsekvenser jämfört med de risker för 
människors hälsa eller miljön som 
uppstår till följd av ämnets användning, 
och att det inte finns några alternativa 
ämnen eller metoder.
Led c ska inte gälla för verksamma 
ämnen för produkttyperna 4 och 14–19.

Or. en

Ändringsförslag 157
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan hinder av artikel 4.1 ska de 
verksamma ämnen som avses i punkt 2 tas 
upp i bilaga I endast om minst ett av 
följande villkor är uppfyllda:

1. Utan hinder av artikel 4.1 ska de 
verksamma ämnen som avses i punkt 2 tas 
upp i bilaga I endast om samtliga av 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en
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Motivering

Det måste förhindras att sådana verksamma ämnen används som har de sämsta riskprofilerna 
och som leder till skadeverkningar på hälsa och miljö, framför allt för känsliga 
befolkningsgrupper och den biologiska mångfalden. Undantagen bör få komma på fråga 
endast på fastställda villkOr. 

Ändringsförslag 158
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Människors exponering för det 
verksamma ämnet i en biocidprodukt är 
under normala användningsförhållanden 
obetydlig, särskilt om produkten används i 
slutna system eller under strängt 
kontrollerade betingelser.

a) Människors exponering för det 
verksamma ämnet i en biocidprodukt är 
under realistiska och samtliga värsta 
tänkbara användningsförhållanden 
obetydlig, särskilt om produkten används i 
slutna system eller under strängt 
kontrollerade betingelser.

Or. en

Motivering

Det måste förhindras att sådana verksamma ämnen används som har de sämsta riskprofilerna 
och som leder till skadeverkningar på hälsa och miljö, framför allt för känsliga 
befolkningsgrupper och den biologiska mångfalden. Undantagen bör få komma på fråga 
endast på fastställda villkOr. 

Ändringsförslag 159
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Människors exponering för det 
verksamma ämnet i en biocidprodukt är 
under normala användningsförhållanden 
obetydlig, särskilt om produkten används i 
slutna system eller under strängt 

a) Människors exponering för det 
verksamma ämnet i en biocidprodukt är 
under normala användningsförhållanden 
obetydlig eller hanteras adekvat genom 
åtgärder för hållbar användning som 
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kontrollerade betingelser. också tar hänsyn till det verksamma 
ämnets egenskaper, särskilt om produkten 
används i slutna system eller under strängt 
kontrollerade betingelser.

Or. en

Motivering

Med hjälp av seriös riskhantering kan både yrkesmässiga och icke- yrkesmässiga användares 
exponering minskas, vilket i slutändan blir till skydd för miljön och användarnas hälsa. Små 
mängder verksamma ämnen, till och med sådana som klassificerats som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1, som placerats ut till exempel som lockbete, 
skulle inte innebära någon risk för människors hälsa, eftersom produkten adekvat utformats 
för att förebygga oriktig användning. Det är därför produkten och dess användning som 
kommer att bli utslagsgivande för om det föreligger någon risk eftersom de verksamma 
ämnena i dessa fall förekommer i mycket små mängder. 

Ändringsförslag 160
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Människors exponering för det 
verksamma ämnet i en biocidprodukt är 
under normala användningsförhållanden 
obetydlig, särskilt om produkten används i 
slutna system eller under strängt
kontrollerade betingelser.

a) Människors exponering för det 
verksamma ämnet i en biocidprodukt är 
under normala användningsförhållanden 
obetydlig, vilket innebär att produkten 
används i slutna system eller under andra 
betingelser som utesluter kontakt med 
människor och där restsubstanserna av 
det verksamma ämnet inte överstiger 
detektionsgränsen.

Or. en

Motivering

En lydelse som följer förordningen om växtskyddsprodukter. Det bör klart definieras vad som 
avses med obetydlig exponering. Så är inte fallet i kommissionens förslag där det bara ges ett 
exempel på vad som kan vara obetydlig exponering. Obetydlig exponering bör definieras 
endast som sådan användning där kontakt med människor är utesluten och där det inte blir 
några restsubstanser. 
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Ändringsförslag 161
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Det har visats att det verksamma ämnet 
är nödvändigt för att kontrollera ett 
allvarligt hot mot folkhälsan.

b) Det har visats, utgående från 
dokumentation i ansökan om 
godkännande av ett verksamt ämne, att 
det verksamma ämnet är nödvändigt för att 
kontrollera ett allvarligt hot mot 
folkhälsan, vilket inte kan avvärjas med 
andra medel, inbegripet med icke-kemiska 
metoder.

Or. en

Motivering

Detta stämmer överens med förordningen om växtskyddsmedel. Det måste ha påvisats att det 
inte går att kontrollera ett allvarligt hot mot folkhälsan på något annat sätt, inklusive med 
icke-kemiska metoder, och det måste vidtas lämpliga riskbegränsande åtgärder. 

Ändringsförslag 162
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Det har visats att det verksamma ämnet 
är nödvändigt för att kontrollera ett 
allvarligt hot mot folkhälsan.

b) Sökanden har påvisat med hjälp av 
styrkande dokument att det verksamma 
ämnet är nödvändigt för att kontrollera ett 
allvarligt hot mot folkhälsan, vilket inte 
kan avvärjas med andra medel, inbegripet 
med icke-kemiska metoder.

Or. en



PE439.902v02-00 40/73 AM\812192SV.doc

SV

Motivering

Det måste förhindras att sådana verksamma ämnen används som har de sämsta riskprofilerna
och som leder till skadeverkningar på hälsa och miljö, framför allt för känsliga 
befolkningsgrupper och den biologiska mångfalden. Undantagen bör få komma på fråga 
endast på fastställda villkOr. 

Ändringsförslag 163
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det har visats att om det verksamma 
ämnet inte togs upp i bilaga I skulle det 
medföra oproportionella negativa 
konsekvenser jämfört med de risker för 
människors hälsa eller miljön som 
uppstår till följd av ämnets användning, 
och att det inte finns några alternativa 
ämnen eller metoder.

utgår

Or. en

Motivering

Det har inte getts någon definition av vilka negativa konsekvenser som skulle vara 
oproportionella och detta öppnar ett jättestort kryphål för alla slags undantag, till exempel 
sådana som motiveras med ekonomiska intressen. Det finns inget sådant undantag i den 
snarlika förordningen om växtskyddsmedel. Avsaknaden av lämpliga alternativ eller metoder 
kan med större fördel tas upp i ändringen av det föregående ledet. 

Ändringsförslag 164
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det har visats att om det verksamma 
ämnet inte togs upp i bilaga I skulle det 
medföra oproportionella negativa 

c) Det har visats med hjälp av en 
jämförande bedömning att det inte finns 
några alternativa ämnen eller metoder, 



AM\812192SV.doc 41/73 PE439.902v02-00

SV

konsekvenser jämfört med de risker för 
människors hälsa eller miljön som uppstår 
till följd av ämnets användning, och att 
det inte finns några alternativa ämnen 
eller metoder.

vare sig av kemiskt eller icke-kemiskt slag, 
som skulle lämpa sig för 
användningsområdet i fråga och innebära 
avsevärt lägre risker och skador för 
människors hälsa eller miljön.

Or. en

Motivering

Det måste förhindras att sådana verksamma ämnen används som har de sämsta riskprofilerna 
och som leder till skadeverkningar på hälsa och miljö, framför allt för känsliga 
befolkningsgrupper och den biologiska mångfalden. Undantagen bör få komma på fråga 
endast på fastställda villkOr. 

Ändringsförslag 165
Esther De Lange

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Utvärderingen av de risker som är 
förenade med de föreskrivna 
användningsförhållandena visar att 
riskerna är acceptabla utgående från de 
kriterier som fastställts i de dokument om 
utvärdering av biocidprodukter som avses 
i bilaga IV.

Or. en

Motivering

Om det lagstiftas om biocidprodukter endast utgående från egenskaperna hos de verksamma 
ämnena i den, utan att det tas någon hänsyn till hur de faktiskt används samt till 
exponeringen för dem, då undergräver detta principen om vetenskapligt underbyggt 
beslutsfattande. 

Ändringsförslag 166
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Användningen av det verksamma 
ämnet omfattas av riskbegränsande 
åtgärder för att människornas och miljöns 
exponering för det ska minimeras och 
regelbundet övervakas.

Or. en

Motivering

Det måste förhindras att sådana verksamma ämnen används som har de sämsta riskprofilerna 
och som leder till skadeverkningar på hälsa och miljö, framför allt för känsliga 
befolkningsgrupper och den biologiska mångfalden. Undantagen bör få komma på fråga 
endast på fastställda villkOr. 

Ändringsförslag 167
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led cb (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) En substitutionsplan för hur det 
allvarliga hotet kan kontrolleras på andra 
sätt, bland dem också icke-kemiska 
metoder, har framlagts av sökanden.

Or. en

Motivering

Det måste förhindras att sådana verksamma ämnen används som har de sämsta riskprofilerna 
och som leder till skadeverkningar på hälsa och miljö, framför allt för känsliga 
befolkningsgrupper och den biologiska mångfalden. Undantagen bör få komma på fråga 
endast på fastställda villkOr. 

Ändringsförslag 168
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Led c ska inte gälla för verksamma 
ämnen för produkttyperna 4 och 14–19.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns inga vetenskapliga eller miljö- eller hälsorelaterade skäl för att uteslutningskriteriet 
inte skulle gälla för produkttyperna 4 och 14–19. I själva verket skulle ju riskerna för 
människors hälsa kunna bli högst oproportionerliga om vissa former av verksamhet inte togs 
med eftersom de hänför sig till vissa kategorier av produkttyper. Kommissionens vitbok från 
2009 om anpassning till klimatförändringen slog larm om att nya allvarliga vektorburna 
sjukdomar som kunde överföras till både människor och djur, såsom malaria, höll på att 
sprida sig till följd av klimatförändringen. Insektgifterna är absolut nödvändiga för att vi ska 
kunna bekämpa sådana sjukdomar. 

Ändringsförslag 169
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Led c ska inte gälla för verksamma 
ämnen för produkttyperna 4 och 14–19.

utgår

Or. it

Motivering

Det finns ingen vetenskaplig grund att diskriminera produkttyper (exempelvis PT4 och 
1419). Dessa produkter är rodenticider, akaricider, molluskicider och desinfektionsmedel 
och är till för bekämpning av råttor och insekter. Beslut om uteslutning av produkter bör 
grunda sig på riskerna (en kombination av fara och exponering). Om det kan bevisas 
vetenskapligt att riskerna är väl kontrollerade bör de verksamma ämnena godkännas. 

Ändringsförslag 170
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Led c ska inte gälla för verksamma 
ämnen för produkttyperna 4 och 14–19.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns ingen vetenskaplig motivering till att uteslutningskriteriet inte skulle gälla för 
produkttyperna 4 och 14–19. Om det inte gällde skulle produkter som är av stor betydelse för 
desinficering av livsmedel och foder samt skadedjursbekämpning inte längre kunna användas. 

Ändringsförslag 171
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Led c ska inte gälla för verksamma
ämnen för produkttyperna 4 och 14–19.

Biocidprodukter som innehåller 
ifrågavarande verksamma ämne ska få 
användas endast i sådana medlemsstater 
där ifrågavarande skadliga organismer 
förekommer eller allvarligt hot föreligger.
Behandling med sådana produkter ska få 
utföras endast av yrkesmässiga 
användare.

Or. en

Motivering

Det måste förhindras att sådana verksamma ämnen används som har de sämsta riskprofilerna 
och som leder till skadeverkningar på hälsa och miljö, framför allt för känsliga 
befolkningsgrupper och den biologiska mångfalden. Undantagen bör få komma på fråga 
endast på fastställda villkOr. 

Ändringsförslag 172
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det verksamma ämnet ska tas upp endast 
en gång i bilaga I, för en period på högst 
fem år.

Or. en

Motivering

Det måste förhindras att sådana verksamma ämnen används som har de sämsta riskprofilerna 
och som leder till skadeverkningar på hälsa och miljö, framför allt för känsliga 
befolkningsgrupper och den biologiska mångfalden. Undantagen bör få komma på fråga 
endast på fastställda villkOr. 

Ändringsförslag 173
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantagen ska inte gälla för verksamma 
ämnen som, i enlighet med förordning 
(EG) nr 1272/2008 har klassificerats eller 
ska klassificeras såsom 
cancerframkallande i kategori 1A, 
cancerframkallande i kategori 1B utan 
något tröskelvärde, eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1A.

Or. en

Motivering

Identiskt med föreskrifterna i förordningen om växtskyddsmedel. Inga undantag bör komma i 
fråga för ämnen som är kända för att vara cancerframkallande eller som eventuellt kan vara 
det, varvid det inte heller bör finnas några tröskelvärden, och inte heller för ämnen som är 
kända för att vara reproduktionstoxiska. 
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Ändringsförslag 174
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att någon av de biocidprodukter som 
innehåller verksamma ämnen som tagits 
upp i bilaga I ska få användas i enlighet 
med denna punkt måste lämpliga 
riskbegränsande åtgärder ha vidtagits för 
att människornas och miljöns exponering 
för ämnet ska minimeras. Behandling 
med sådana produkter ska få utföras 
endast av yrkesmässiga användare.
En medlemsstat som i enlighet med denna 
punkt godkänner en biocidprodukt som 
innehåller verksamma ämnen som tagits 
upp i bilaga I ska utarbeta en 
utfasningsplan för hur det allvarliga hotet 
ska kontrolleras på annat sätt, inbegripet 
med icke-kemiska metoder, och 
omedelbart översända denna plan till 
kommissionen.

Or. en

Motivering

En föreskrift som följer föreskrifterna i förordningen om växtskyddsmedel, med tillägg om att 
endast yrkesmässiga användare ska få använda produkter med ämnen som omfattas av 
uteslutningskriterierna. 

Ändringsförslag 175
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) verksamma ämnen som i enlighet med d) verksamma ämnen som på grundval av 
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artikel 57 f i förordning (EG) nr 1907/2006 
har fastställts ha hormonstörande 
egenskaper.

en bedömning utifrån gemenskapens eller 
internationellt överenskomna riktlinjer 
för provning eller andra tillgängliga 
uppgifter och information, inbegripet en 
genomgång av den vetenskapliga 
litteraturen, som granskats av 
kemikaliemyndigheten, konstaterats ha 
hormonstörande egenskaper och kunna 
ha skadliga effekter på människor, eller 
som i enlighet med artikel 57 f i förordning 
(EG) nr 1907/2006 har fastställts ha 
hormonstörande egenskaper.

Kommissionen ska senast den 
13 december 2013 med hjälp av 
delegerade rättsakter i enlighet med 
artikel 72 anta åtgärder om vilka konkreta 
vetenskapliga kriterier som ska användas 
för bestämning av hormonstörande 
egenskaper. I avvaktan på antagandet av 
dessa kriterier ska ämnen som i enlighet 
med bestämmelserna i förordning 
(EG) nr 1272/2008 klassificeras eller ska 
klassificeras som cancerframkallande i 
kategori 2 och reproduktionstoxiska i 
kategori 2 anses ha hormonstörande 
egenskaper. Dessutom får ämnen såsom 
dem som i enlighet med bestämmelserna i 
förordning (EG) nr 1272/2008 
klassificeras eller ska klassificeras som 
reproduktionstoxiska i kategori 2 och som 
har toxiska effekter på de endokrina 
organen anses ha sådana 
hormonstörande egenskaper.

Or. en

Motivering

Det räcker inte med en hänvisning till artikel 57 f i Reach-förordningen för att man ska kunna 
fastställa vilka ämnen som har hormonstörande egenskaper. Arbetet med att med stöd av 
Reach fastställa vilka ämnen som inger mycket stora betänkligheter går nämligen mycket 
långsamt. Hittills har det inte ens lagts fram några förslag om att ett ämne utgående från 
artikel 57 f ska fastställas ha dylika egenskaper. Och tröskeln är mycket hög: det talas ju om 
vetenskapliga belägg för ”sannolika [!] allvarliga effekter”. Hormonstörande ämnen bör 
också fastställas utgående från överenskomna riktlinjer för provning eller annan tillgänglig 
information (såsom fallet är i förordningen om växtskyddsmedel). Särskilda kriterier för 
hormonstörande kemikalier bör utvecklas samtidigt som i förordningen om växtskyddsmedel. 
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Ändringsförslag 176
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) verksamma ämnen som i enlighet med 
artikel 57 f i förordning (EG) nr 1907/2006 
har fastställts ha hormonstörande 
egenskaper.

d) verksamma ämnen som i enlighet med 
artikel 57 f i förordning (EG) nr 1907/2006 
har fastställts ha hormonstörande 
egenskaper.

Eftersom man i dag på vetenskapligt håll 
är osäker om vilka kriterier som behövs 
för bestämning av de hormonstörande 
egenskaperna ska kommissionen senast 
den 14 december 2013 lägga fram ett 
förslag där denna fråga tas upp.

Or. en

Motivering

En konsult som anlitats av kommissionen ska i april 2011 ge ut sin slutliga rapport om hur 
hormonstörande ämnen ska åtgärdas. Det vore förhastat att redan dra slutsatser om vilka 
verksamma ämnen som bör likställas med hormonstörande ämnen. I dag utvärderas ytterst få 
verksamma ämnen och ytterst få nya verksamma ämnen är under utveckling och därför skulle 
det få drastiska konsekvenser om till exempel cancerframkallande, mutagena och 
reproduktionstoxiska ämnen i kategori 2 likställdes med hormonstörande ämnen och då skulle 
myndigheterna berövas en möjlighet att aktivt bekämpa hot mot folkhälsan. 

Ändringsförslag 177
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) verksamma ämnen som i enlighet med 
artikel 57 f i förordning (EG) nr 1907/2006 
har fastställts ha hormonstörande 
egenskaper.

d) verksamma ämnen som i enlighet med 
artikel 57 f i förordning (EG) nr 1907/2006 
har fastställts ha hormonstörande 
egenskaper. Kommissionen ska fram till 
den 30 juni 2015 med hjälp av delegerade 
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rättsakter i enlighet med artiklarna XY 
anta åtgärder om vilka konkreta 
vetenskapliga kriterier som ska användas 
för bestämning av hormonstörande 
egenskaper.

Or. en

Motivering

Hittills har det inte tagits fram några kriterier för fastställande av vilka ämnen som är 
hormonstörande. Kommissionen arbetar som bäst med en övergripande definition som 
kommer att tillämpas i ett antal EU-lagstiftningstexter där det hänvisas till sådana ämnen, 
såsom Reach-förordningen och förordningarna om växtskyddsmedel. Avsikten med detta 
ändringsförslag är att lagstiftningen om biocider ska bringas i överensstämmelse med den 
process som nu pågår. Kommissionens tillvägagångssätt bör vara konsekvent med den 
internationella utvecklingen, framför allt inom ramen för OECD. 

Ändringsförslag 178
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led da (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Ämnen som finns med på den 
förteckning över prioriterade farliga 
ämnen som bifogats direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

För att följa ramdirektivet om vatten, såsom det angetts av Europaparlamentets föredragande 
i hennes ändringsförslag 11. 

Ändringsförslag 179
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led da (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Verksamma ämnen som har 
fosterskadande, neurotoxiska eller 
immunotoxiska effekter.

Or. en

Motivering

Vetenskapliga undersökningar har visat hur skadliga de neurotoxiska ämnena är för 
utvecklingen av barns nervsystem. I överensstämmelse med försiktighetsprincipen och med 
målet om att säkerställa en hög skyddsnivå både för människors hälsa och för miljön bör 
ämnen som har fosterskadande, neurotoxiska eller immunotoxiska effekter inte godkännas. 

Ändringsförslag 180
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led da (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Verksamma ämnen som innehåller 
nanomaterial.

Or. en

Motivering

För att garantera en hög skyddsnivå både för människors hälsa och för miljön bör ämnen 
som innehåller nanomaterial inte godkännas. 

Ändringsförslag 181
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Dokumentation om det verksamma 
ämnet i enlighet med kraven i bilaga II.

a) Dokumentation om det verksamma 
ämnet och dess restsubstanser i enlighet 
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med kraven i bilaga II.

Or. en

Motivering

Restsubstanserna av det verksamma ämnet kan vara skadligare än det verksamma ämnet 
självt och bör därför uttryckligen tas upp i tillämpningen. 

Ändringsförslag 182
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Dokumentation om utsläppsscenarier 
för biocider utgående från del 1 i bilaga II 
samt del 1 i bilaga III.

Or. en

Motivering

Det är mycket vanligt att biocider används i byggprodukter och byggnadsmaterial. För att 
miljö- och hälsoaspekter ska kunna integreras bör uppgifter om biocidutsläppen under 
särskilda omständigheter finnas tillgängliga såsom realistiska utsläppsscenarier som 
beskriver hur biociderna brukar läcka ut. Detta framstår som särskilt relevant mot bakgrund 
av den pågående översynen av direktivet om byggprodukter. 

Ändringsförslag 183
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Informationen är överflödig på grund av 
den exponering som är förenad med den 
avsedda användningen.

a) Informationen är överflödig eftersom 
exponering kan uteslutas i samband med 
den avsedda användningen.

Or. en
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Motivering

Den här informationen bör lämnas därhän endast om det inte förekommit någon relevant 
exponering. 

Ändringsförslag 184
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Det är inte vetenskapligt nödvändigt att 
lämna informationen.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är en mycket vag formulering och ett potentiellt kryphål som det inte finns någon 
motivering till. 

Ändringsförslag 185
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det är inte tekniskt möjligt att lämna 
informationen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 186
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c 



AM\812192SV.doc 53/73 PE439.902v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det är inte tekniskt möjligt att lämna 
informationen.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är oklart och ett potentiellt kryphål som det inte finns någon motivering till. 

Ändringsförslag 187
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. 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 
punkt 1 av de skäl som anges i punkt 2 a.

4. För att fastställa vad som kan anses vara 
giltiga motiv för att anpassa de uppgifter 
som krävs enligt punkt 1 av de skäl som 
anges i punkt 2 a ska kommissionen med 
hjälp av delegerade akter i enlighet med 
artikel 71 a och under tillämpning av de 
villkor som anges i artikel 71 b och c anta 
kriterier för detta.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 188
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta de åtgärder som 4. Kommissionen ska anta och 
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krävs för att fastställa kriterierna för vad 
som kan anses vara giltiga motiv för att 
anpassa de uppgifter som krävs enligt 
punkt 1 av de skäl som anges i punkt 2 a.

offentliggöra transparenta kriterier för 
vad som kan anses vara giltiga motiv för 
att anpassa de uppgifter som krävs enligt 
punkt 1 av de skäl som anges i punkt 2 a, 
och i dem ska också ingå att vid 
tillämpningen av denna förordning ska 
försök på ryggradsdjur användas endast i 
sista hand.

Or. en

Ändringsförslag 189
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 6 – 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 det föreskrivande förfarandet med kontroll till det nya systemet med 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. 

Ändringsförslag 190
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Till ansökan ska sökanden bifoga 
expertgranskad (”peer-reviewed”) allmänt 
tillgänglig vetenskaplig litteratur om det 
verksamma ämnet och dess relevanta 
metaboliter, som innehåller uppgifter om 
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biverkningar för hälsa, miljö och 
icke-målarter och som offentliggjorts 
inom de senaste tio åren före inlämnandet 
av ansökan.

Or. en

Ändringsförslag 191
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det vid utvärderingen av 
dokumentationen visar sig att det krävs 
kompletterande information för att 
utvärderingen ska kunna genomföras ska 
den utvärderande behöriga myndigheten 
uppmana den sökande att lämna in denna 
information inom en angiven tidsfrist och 
ska informera kemikaliemyndigheten om 
detta.

2. Om det vid utvärderingen av 
dokumentationen visar sig att det krävs 
kompletterande information för 
utvärderingen, ska den utvärderande 
behöriga myndigheten uppmana den 
sökande att lämna denna information inom 
en angiven tidsfrist och ska informera 
kemikaliemyndigheten om detta. Om 
sådan kompletterande information 
innefattar djurförsök ska sökanden få råd 
av experter från kemikaliemyndigheten 
eller de behöriga myndigheterna om 
lämpliga alternativa metoder och 
teststrategier för att ersätta, minska eller 
förbättra användningen av ryggradsdjur.

Or. en

Ändringsförslag 192
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den utvärderande behöriga 
myndigheten anser att de kumulativa 
effekterna av användningen av 

3. Om den utvärderande behöriga 
myndigheten anser att de kumulativa 
effekterna av användningen av 
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biocidprodukter som innehåller samma 
verksamma ämne inger betänkligheter ska 
den dokumentera sina synpunkter i enlighet 
med bestämmelserna i de berörda delarna 
av punkt II.3 i bilaga XV till förordning 
(EG) nr 1907/2006 och ta med denna 
dokumentation i sina slutsatser.

biocidprodukter som innehåller samma 
verksamma ämne eller olika ämnen med 
liknande eller gemensamma effekter på 
samma resultatmått, antingen genom 
samma eller olika verkningsmekanismer, 
inger betänkligheter ska den dokumentera 
sina synpunkter i enlighet med 
bestämmelserna i de berörda delarna av 
punkt II.3 i bilaga XV till förordning (EG) 
nr 1907/2006 och ta med denna 
dokumentation i sina slutsatser.

Or. en

Ändringsförslag 193
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kemikaliemyndigheten ska inom nio 
månader efter det att slutsatserna av 
utvärderingen har inkommit sammanställa 
och till kommissionen överlämna ett 
yttrande om upptagandet av det verksamma 
ämnet i bilaga I.

4. Kemikaliemyndigheten ska inom nio 
månader efter det att slutsatserna av 
utvärderingen har inkommit sammanställa 
och till kommissionen överlämna ett 
yttrande om upptagandet av det verksamma 
ämnet i bilaga I och därvid ta hänsyn till 
slutsatserna från den utvärderande
behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

Det bör göras klart att kemikaliemyndigheten ska avge sitt yttrande med hänsyn tagen till 
slutsatserna från den utvärderande behöriga myndigheten. 

Ändringsförslag 194
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När kemikaliemyndighetens yttrande har 
inkommit ska kommissionen fatta ett 
beslut om ansökan om att ta upp det 
verksamma ämnet i bilaga I. Detta beslut, 
som syftar till att ändra icke väsentliga 
delar av denna förordning genom att 
komplettera den, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 72.4. 

5. För att uppdatera förteckningen över 
godkända verksamma ämnen ska 
kommissionen, när 
kemikaliemyndighetens yttrande har 
inkommit, med hjälp av delegerade akter i 
enlighet med artikel 71 a och enligt 
villkoren i artiklarna 71 b och 71 c, fatta 
ett beslut om ansökan om att ta upp det 
verksamma ämnet i bilaga I. Om 
kommissionen beslutar att ta upp ämnet i 
bilaga I ska sökandens namn 
tillkännages.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 195
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det godtagbara dagliga intaget av 
ämnet, dess akuta referensdos eller dess 
godtagbara användarexponering är 
betydligt lägre än för de flesta verksamma 
ämnen som tagits upp i bilaga I för 
samma produkttyp.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 196
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det godtagbara dagliga intaget av 
ämnet, dess akuta referensdos eller dess 
godtagbara användarexponering är 
betydligt lägre än för de flesta verksamma 
ämnen som tagits upp i bilaga I för 
samma produkttyp.

utgår

Or. en

Motivering

Här kan man ofta få till stånd minskningar genom att ändra på hur produkten används eller 
genom att använda personlig skyddsutrustning och tekniska skyddsåtgärder. 

Ändringsförslag 197
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ämnet uppfyller två av kriterierna för 
att anses vara långlivat, bioackumulerande 
och toxiskt enligt bilaga XIII till 
förordning (EG) nr 1907/2006.

b) Ämnet är långlivat, bioackumulerande 
och toxiskt enligt kriterierna i bilaga XIII 
till förordning (EG) nr 1907/2006.

(Nedanstående motivering gäller också för 
de ändringsförslag som hänför sig till 
artiklarna 9.1 c, d och f och 9.2.)

Or. fr

Motivering

Kriterierna för identifiering av kandidatämnen för substitution bör följa kriterierna för 
godkännande i Reach-förordningen. Eftersom kemikaliemyndigheten kommer att ha till 
uppgift att undersöka huruvida ett verksamt ämne uppfyller kriterierna är det önskvärt med 
konsekvens mellan de bägge förordningarna. Ämnen vilkas avsedda användningsområden 
inte inger några farhågor för människors hälsa eller för miljön bör inte anses som 
kandidatämnen för substitution.
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Ändringsförslag 198
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ämnet uppfyller två av kriterierna för 
att anses vara långlivat, bioackumulerande 
och toxiskt enligt bilaga XIII till 
förordning (EG) nr 1907/2006.

b) Ämnen som är långlivade, 
bioackumulerande och toxiska enligt 
kriterierna i bilaga XIII till förordning 
(EG) nr 1907/2006.

Or. en

Motivering

För att det ska råda konsekvens mellan de bägge förordningarna anpassas kriterierna för 
identifiering av kandidatämnen för substitution efter kriterierna för vilka ämnen som ska 
godkännas i enlighet med artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach-förordningen). 
Eftersom kemikaliemyndigheten kommer att ha till uppgift att undersöka huruvida ett 
verksamt ämne uppfyller kriterierna är det tillrådligt med konsekvens mellan de bägge 
förordningarna. 

Ändringsförslag 199
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ämnet uppfyller två av kriterierna för att 
anses vara långlivat, bioackumulerande och 
toxiskt enligt bilaga XIII till förordning 
(EG) nr 1907/2006.

b) Ämnet uppfyller ett av kriterierna för att 
anses vara långlivat, bioackumulerande och 
toxiskt enligt bilaga XIII till förordning 
(EG) nr 1907/2006.

Or. en

Ändringsförslag 200
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ämnets kritiska effekter, i synnerhet 
fosterskadande neurotoxiska eller 
immunotoxiska effekter, är av sådant slag 
att de i kombination med 
användningsmönstren innebär att 
användningen även med mycket stränga 
riskhanteringsåtgärder kan inge 
betänkligheter.

c) Ämnet anses vara mycket långlivat och 
mycket bioackumulerande enligt 
kriterierna i bilaga XIII till 
förordning (EG) nr 1907/2006.

Or. fr

Ändringsförslag 201
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ämnets kritiska effekter, i synnerhet 
fosterskadande neurotoxiska eller 
immunotoxiska effekter, är av sådant slag 
att de i kombination med 
användningsmönstren innebär att 
användningen även med mycket stränga 
riskhanteringsåtgärder kan inge 
betänkligheter.

c) Ämnen som är mycket långlivade och 
mycket bioackumulerande enligt 
kriterierna i bilaga XIII till förordning 
(EG) nr 1907/2006.

Or. en

Motivering

För att det ska råda konsekvens mellan de bägge förordningarna anpassas kriterierna för 
identifiering av kandidatämnen för substitution efter kriterierna för vilka ämnen som ska 
godkännas i enlighet med artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach-förordningen). 
Eftersom kemikaliemyndigheten kommer att ha till uppgift att undersöka huruvida ett 
verksamt ämne uppfyller kriterierna är det tillrådligt med konsekvens mellan de bägge 
förordningarna. 
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Ändringsförslag 202
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ämnets kritiska effekter, i synnerhet 
fosterskadande neurotoxiska eller 
immunotoxiska effekter, är av sådant slag 
att de i kombination med 
användningsmönstren innebär att 
användningen även med mycket stränga 
riskhanteringsåtgärder kan inge 
betänkligheter.

c) Ämnets kritiska effekter, i synnerhet 
fosterskadande neurotoxiska eller 
immunotoxiska effekter, är av sådant slag 
att de i kombination med 
användningsmönstren innebär att 
användningen även med mycket stränga 
riskhanteringsåtgärder kan inge 
betänkligheter, exempelvis i form av en 
hög potentiell risk för grundvatten.

Or. en

Motivering

Av omsorg om vattenvårdens intressen, efter mönster från förordningen om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden (punkt 4 tredje strecksatsen i bilaga II till förordning (EG)
nr 1107/2009). 

Ändringsförslag 203
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Ämnet innehåller en stor andel 
icke-aktiva isomerer.

utgår

Or. it

Motivering

Icke-aktiva isomerer är inte farliga vare sig för hälsan eller miljön och behöver därför inte 
ingå bland kandidatämnena för substitution.
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Ändringsförslag 204
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Ämnet innehåller en stor andel 
icke-aktiva isomerer.

utgår

Or. en

Motivering

För att det ska råda konsekvens mellan de bägge förordningarna anpassas kriterierna för 
identifiering av kandidatämnen för substitution efter kriterierna för vilka ämnen som ska 
godkännas i enlighet med artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach-förordningen). 
Eftersom kemikaliemyndigheten kommer att ha till uppgift att undersöka huruvida ett 
verksamt ämne uppfyller kriterierna är det tillrådligt med konsekvens mellan de bägge 
förordningarna. 

Ändringsförslag 205
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Ämnet innehåller en stor andel 
icke-aktiva isomerer.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 206
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led e 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Ämnet är klassificerat, eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras, som 

e) Ämnet är klassificerat, eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras, som 
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cancerframkallande i kategori 1A eller 1B, 
som mutagent i kategori 1A eller 1B eller 
som reproduktionsstörande i kategori 1A 
eller 1B enligt förordning (EG) 
nr 1272/2008.

luftvägsirriterande, cancerframkallande i 
kategori 1A eller 1B, som mutagent i 
kategori 1A eller 1B eller som 
reproduktionsstörande i kategori 1A eller 
1B enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

Or. en

Ändringsförslag 207
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led f 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Ämnet anses, på grundval av 
bedömning utifrån testriktlinjer som 
överenskommits på gemenskapsnivå eller 
internationellt, eller på grundval av andra
tillgängliga uppgifter, ha hormonstörande 
egenskaper som kan ha skadliga effekter 
på människOr. 

f) Sådana ämnen – exempelvis
hormonstörande ämnen eller ämnen som 
är långlivade, bioackumulerande och 
toxiska eller mycket långlivade och 
mycket bioackumulerande, vilka inte 
uppfyller kriterierna i led b eller c – för 
vilka det finns vetenskapliga belägg för 
sannolika allvarliga effekter på
människors hälsa eller miljön som leder 
till betänkligheter som motsvarar de som 
föranleds av de andra ämnen som 
förtecknas i leden b, c eller e och som 
identifieras i varje enskilt fall i enlighet 
med förfarandet i artikel 59 i förordning 
(EG) nr 1907/2006.

Or. en

Motivering

För att det ska råda konsekvens mellan de bägge förordningarna anpassas kriterierna för 
identifiering av kandidatämnen för substitution efter kriterierna för vilka ämnen som ska 
godkännas i enlighet med artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach-förordningen). 
Eftersom kemikaliemyndigheten kommer att ha till uppgift att undersöka huruvida ett 
verksamt ämne uppfyller kriterierna är det tillrådligt med konsekvens mellan de bägge 
förordningarna. 
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Ändringsförslag 208
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led f 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Ämnet anses, på grundval av 
bedömning utifrån testriktlinjer som 
överenskommits på gemenskapsnivå eller 
internationellt, eller på grundval av andra 
tillgängliga uppgifter, ha hormonstörande 
egenskaper som kan ha skadliga effekter 
på människOr. 

f) Det är vetenskapligt bevisat att ämnet
har hormonstörande egenskaper eller är 
långlivat, bioackumulerande och toxiskt 
eller mycket långlivat, mycket 
bioackumulerande och mycket toxiskt och 
därför inte uppfyller kriterierna i led b 
och c samt kan ha så pass allvarliga 
effekter på människors hälsa eller på 
miljön att det föranleder betänkligheter av 
likadant slag som de andra ämnen som 
nämnts i led b och c.

Or. fr

Ändringsförslag 209
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led f 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Ämnet anses, på grundval av bedömning 
utifrån testriktlinjer som överenskommits 
på gemenskapsnivå eller internationellt, 
eller på grundval av andra tillgängliga 
uppgifter, ha hormonstörande egenskaper 
som kan ha skadliga effekter på 
människOr. 

f) Ämnet anses, på grundval av bedömning 
utifrån testriktlinjer som överenskommits 
på gemenskapsnivå eller internationellt, 
eller på grundval av andra tillgängliga 
uppgifter, ha hormonstörande egenskaper 
som kan ha skadliga effekter på människor 
eller på miljön.

Or. en
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Ändringsförslag 210
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led fa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

För att subsidiaritetsprincipen ska respekteras bör ett nytt led a läggas till artikel 9.1. Detta 
skulle även leda till likabehandling av redan godkända biocidprodukter och nya verksamma 
ämnen. 

Ändringsförslag 211
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kemikaliemyndigheten förbereder 
ett yttrande om upptagande eller förnyelse 
av upptagandet av ett verksamt ämne i 
bilaga I ska kemikaliemyndigheten 
undersöka om det verksamma ämnet 
uppfyller något av kriterierna i punkt 1 och 
redovisa detta i sitt yttrande. 

2. När kemikaliemyndigheten förbereder 
ett yttrande om upptagande eller förnyelse 
av upptagandet av ett verksamt ämne i 
bilaga I ska kemikaliemyndigheten 
undersöka om det verksamma ämnet 
uppfyller något av kriterierna i punkt 1 
och, om exponeringen inte är ordentligt 
kontrollerad med hänsyn till ämnets 
inneboende risker, redovisa detta i sitt 
yttrande.

Or. fr
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Ändringsförslag 212
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med avvikelse från artikel 10.3 ska 
upptagandet i bilaga I av ett verksamt ämne 
som anses vara ett kandidatämne för 
substitution förnyas med högst tio år.

4. Med avvikelse från artikel 10.3 ska 
upptagandet i bilaga I av ett verksamt ämne 
som anses vara ett kandidatämne för 
substitution förnyas med högst fem år.

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

Or. en

Motivering

Substitutionsplaner bör genomföras såsom uppmuntran till hållbar produktion och saluföring 
av produkter där ämnen som inger betänkligheter ersätts med mindre farliga ämnen. 
Substitutionsplanerna uppmuntrar dessutom till produktinnovation. 

Ändringsförslag 213
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med avvikelse från artikel 10.3 ska 
upptagandet i bilaga I av ett verksamt ämne 
som anses vara ett kandidatämne för 
substitution förnyas med högst tio år.

4. Med avvikelse från artikel 10.3 ska 
upptagandet i bilaga I av ett verksamt ämne 
som anses vara ett kandidatämne för 
substitution förnyas med högst fem år.

Or. fr

Motivering

Verksamma ämnen som är kandidatämnen för substitution bör inte kunna tas upp i bilaga I 
för längre tid än fem år. 
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Ändringsförslag 214
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med avvikelse från artikel 10.3 ska 
upptagandet i bilaga I av ett verksamt ämne 
som anses vara ett kandidatämne för 
substitution förnyas med högst tio år.

4. Med avvikelse från artikel 10.3 ska 
upptagandet i bilaga I av ett verksamt ämne 
som anses vara ett kandidatämne för 
substitution beviljas eller förnyas med 
högst sju år.

Or. en

Motivering

Förnyelsetiden för kandidatämnen för substitution bör vara lika lång som i förordningen om 
växtskyddsmedel. 

Ändringsförslag 215
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med avvikelse från artikel 10.3 ska 
upptagandet i bilaga I av ett verksamt ämne 
som anses vara ett kandidatämne för 
substitution förnyas med högst tio år.

4. Med avvikelse från artikel 10.3 ska 
upptagandet i bilaga I av ett verksamt ämne 
som anses vara ett kandidatämne för 
substitution förnyas för perioder på högst 
tio 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 tio år, ta upp dem i bilaga I. 
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Ändringsförslag 216
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om ett verksamt ämne fortfarande 
överensstämmer med de krav som avses i 
artikel 4 ska kommissionen förnya 
upptagandet av ämnet i bilaga I.

1. Om ett verksamt ämne fortfarande 
överensstämmer med de krav som avses i 
artiklarna 4 och 5 ska kommissionen 
förnya upptagandet av ämnet i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 217
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inget annat anges i beslutet om att 
förnya upptagandet av ett verksamt ämne i 
bilaga I ska förnyelsen avse en obegränsad 
tidsperiod.

3. Om inget annat anges i beslutet om att 
förnya upptagandet av ett verksamt ämne i 
bilaga I ska förnyelsen avse en tidsperiod 
på högst 15 år. En förnyelse av 
godkännandet för ämnen som omfattas av 
artikel 5 ska gälla i högst fem år.

Or. en

Motivering

Förnyelsen ska inte vara tidsbegränsad. Samma föreskrifter antogs i förordningen om 
växtskyddsmedel. 

Ändringsförslag 218
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inget annat anges i beslutet om att 
förnya upptagandet av ett verksamt ämne i 
bilaga I ska förnyelsen avse en obegränsad
tidsperiod.

3. Om inga striktare föreskrifter anges i 
beslutet om att förnya upptagandet av ett 
verksamt ämne i bilaga I får förnyelsen 
förnyas för en tidsperiod på högst 10 år.

Or. en

Motivering

Om nya verksamma ämnen godkänns på obestämd tid kommer detta att minska incitamenten 
till att bedriva ny forskning och komma fram med nya vetenskapliga data. Enligt mönster från 
gällande direktiv om biocider samt lagstiftningen om bekämpnings- och växtskyddsmedel 
behöver verksamma ämnen ses över med jämna mellanrum. 

Ändringsförslag 219
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inget annat anges i beslutet om att 
förnya upptagandet av ett verksamt ämne i 
bilaga I ska förnyelsen avse en obegränsad
tidsperiod.

3. Om inga striktare föreskrifter anges i 
beslutet om att förnya upptagandet av ett 
verksamt ämne i bilaga I ska förnyelsen 
avse en tidsperiod på högst 5 år.

Or. en

Motivering

Ett adekvat konsument- och miljöskydd förutsätter regelbunden översyn av godkännandena av 
verksamma ämnen. Om godkännandena gäller obegränsat länge uppmjukas gemenskapens 
normer för godkännanden av verksamma ämnen och dessutom motsäger det annan 
kemikalielagstiftning, såsom förordningen om växtskyddsmedel. 

Ändringsförslag 220
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När den tidsfrist som avses i punkt 3 har 
löpt ut eller när kemikaliemyndighetens 
yttrande har inkommit ska kommissionen
fatta ett beslut om förnyelse av 
upptagandet av det verksamma ämnet i 
bilaga I. Detta beslut, som syftar till att 
ändra icke väsentliga delar av denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas enligt det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 72.4.

5. För att uppdatera förteckningen över 
godkända verksamma ämnen ska 
kommissionen, när den tidsfrist som avses 
i punkt 3 har löpt ut eller när 
kemikaliemyndighetens yttrande har 
inkommit, med hjälp av delegerade akter i 
enlighet med artikel 71 a och enligt 
villkoren i artiklarna 71 b och 71 c, fatta 
ett beslut om förnyelse av upptagandet av 
det verksamma ämnet i bilaga I. Om 
kommissionen beslutar om förnyelse av 
upptagandet av ett verksamt ämne i 
bilaga I ska sökandens namn 
tillkännages.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 221
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får när som helst 
ompröva upptagandet av ett verksamt ämne 
i bilaga I om det föreligger allvarliga 
indikationer på att de krav som avses i 
artikel 4 inte längre uppfylls. Om dessa 
indikationer bekräftas ska kommissionen 
fatta ett beslut om ändring av upptagandet 
av det verksamma ämnet i bilaga I eller 
stryka ämnet från bilagan. 

1. För att uppdatera förteckningen över 
godkända verksamma ämnen får 
kommissionen när som helst ompröva 
upptagandet av ett verksamt ämne i bilaga I 
om det föreligger allvarliga indikationer på 
att de krav som avses i artikel 4 inte längre 
uppfylls. Om dessa indikationer bekräftas 
ska kommissionen, med hjälp av 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 71 a och enligt villkoren i 
artiklarna 71 b och 71 c, fatta ett beslut 
om ändring av upptagandet av det 
verksamma ämnet i bilaga I eller stryka 
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ämnet från bilagan.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 222
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får när som helst 
ompröva upptagandet av ett verksamt ämne 
i bilaga I om det föreligger allvarliga
indikationer på att de krav som avses i
artikel 4 inte längre uppfylls. Om dessa 
indikationer bekräftas ska kommissionen 
fatta ett beslut om ändring av upptagandet 
av det verksamma ämnet i bilaga I eller 
stryka ämnet från bilagan. 

1. Kommissionen får när som helst 
ompröva upptagandet av ett verksamt ämne 
i bilaga I om det föreligger indikationer på 
att något av kraven i artiklarna 4 och 5
inte längre uppfylls. Om dessa indikationer 
bekräftas ska kommissionen fatta ett beslut 
om ändring av upptagandet av det 
verksamma ämnet i bilaga I eller stryka 
ämnet från bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 223
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett sådant beslut, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 72.4. När det föreligger tvingande 
och brådskande skäl får kommissionen 
tillämpa det förfarande för brådskande 

utgår
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ärenden som avses i artikel 72.5.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 224
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 14 – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsåtgärder Detaljerade förfaranden för förnyelse och 
översyn

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 225
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta detaljerade 
åtgärder för tillämpningen av 
artiklarna 10–13 i denna förordning och 
fastställa förfarandena för förnyelse och 
omprövning av upptagandet av ett 
verksamt ämne i bilaga I. 

För att förfarandena för förnyelse och 
översyn ska fungera smidigt får 
kommissionen anta ytterligare detaljerade 
åtgärder med hjälp av delegerade akter i 
enlighet med artikel 71 a och under 
tillämpning av de villkor som anges i 
artikel 71 b och c.

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 226
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 14 – 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. 


