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Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
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av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande på 
marknaden och användning av biocidprodukter
(KOM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0267),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0036/2009),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artiklarna 294.3 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för ekonomi och sociala frågor,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet 
för industrifrågor, forskning och energi (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Eftersom 
Världshälsoorganisationens system för 
utvärdering av bekämpningsmedel (WHO 
Pesticide Evaluation Scheme, WHOPES) 
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garanterar att insektsmedlens inverkan på 
folkhälsan effektivt undersöks och 
utvärderas bör det anses motsvara ett 
godkännande enligt denna förordning om 
man följer den avslutande 
rekommendation som erkänts med stöd av 
ett sådant system.

Or. de

Motivering

Till undvikande av onödigt dubbelarbete.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Med hänsyn till vissa 
biocidprodukters speciella beskaffenhet 
och den låga risknivå som deras 
föreslagna användning innebär, och för 
att främja utvecklingen av 
biocidprodukter som innehåller nya 
verksamma ämnen, bör 
gemenskapsgodkännande kunna ges för 
dessa produkter.

utgår

Or. de

Motivering

Av omsorg om konsekvensen med ändringen av artikel 33.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att underlätta tillträde till den inre 
marknaden och undvika den extra kostnad 
och tidsåtgång som är förknippad med att 

(24) För att underlätta tillträde till den inre 
marknaden och undvika den extra kostnad 
och tidsåtgång som är förknippad med att 
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få nationella godkännanden i olika 
medlemsstater, bör kommissionen, med 
beaktande av erfarenheterna av 
bestämmelserna om 
gemenskapsgodkännande, få besluta om
att utvidga förfarandet för 
gemenskapsgodkännande till andra
biocidprodukter.

få nationella godkännanden i olika 
medlemsstater, har kommissionen beslutat
att införa ett förfarande för 
gemenskapsgodkännande för alla 
biocidprodukter.

Or. de

Motivering

Av omsorg om konsekvensen med ändringen av artikel 33.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Sökande som har haft utgifter för att 
stödja upptagande av ett verksamt ämne i 
bilaga I eller godkännandet av en 
biocidprodukt i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning bör 
kunna få tillbaka en del av sina utgifter 
genom att få en skälig ersättning om 
skyddad information som de lämnat som 
stöd för sådana upptaganden eller 
godkännanden används till fördel för 
senare sökande.

(48) Sökande som har haft utgifter för att 
stödja upptagande av ett verksamt ämne i 
bilaga I eller godkännandet av en 
biocidprodukt i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning 
och/eller i direktiv 98/8/EG bör kunna få 
tillbaka en del av sina utgifter genom att få 
en skälig ersättning om skyddad 
information som de lämnat som stöd för 
sådana upptaganden eller godkännanden 
används till fördel för senare sökande.

Or. de

Motivering

Sökande som gjort investeringar inom ramen för det föregående systemet ska inte uteslutas.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(49) För att se till att all skyddad 
information som lämnas in som stöd för 
upptagande av ett verksamt ämne eller 
godkännande av en biocidprodukt är 
skyddad från och med inlämningen och för 
att förebygga situationer där viss 
information saknar skydd, bör 
bestämmelserna om skyddsperioder för 
information gälla även för information som 
lämnas in i enlighet med direktiv 98/8/EG.

(49) För att se till att all skyddad 
information som lämnas in som stöd för 
upptagande av ett verksamt ämne i bilaga I
eller för godkännande av en biocidprodukt 
är skyddad från och med inlämningen och 
för att förebygga situationer där viss 
information saknar skydd, bör 
bestämmelserna om skyddsperioder för 
information gälla även för information som 
lämnas in i enlighet med direktiv 98/8/EG.

Or. de

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Det är viktigt att minimera antalet 
djurförsök och att försöken anpassas till 
produktens ändamål och användning.
Sökande bör mot rimlig ersättning dela 
med sig av undersökningar gjorda på 
ryggradsdjur, så att de inte behöver 
upprepas. I avsaknad av en 
överenskommelse om utbyte av resultat 
från undersökningar på ryggradsdjur 
mellan informationsägaren och den 
presumtive sökanden, bör 
kemikaliemyndigheten tillåta att den 
presumtive sökanden använder 
undersökningarna utan att det påverkar det 
beslut om ersättning som fattas av 
nationella domstolar. Kontaktuppgifter för 
ägarna av sådana undersökningar bör 
förtecknas i ett gemenskapsregister som är 
tillgängligt för alla myndigheter i syfte att 
informera presumtiva sökande.

(51) Det är viktigt att minimera antalet 
djurförsök och att försöken med
biocidprodukter och/eller verksamma 
ämnen som ingår i biocidprodukter
anpassas till produktens ändamål och 
användning. Sökande bör mot rimlig 
ersättning dela med sig av undersökningar 
gjorda på ryggradsdjur, så att de inte 
behöver upprepas. I avsaknad av en 
överenskommelse om utbyte av resultat 
från undersökningar på ryggradsdjur 
mellan informationsägaren och den 
presumtive sökanden, bör 
kemikaliemyndigheten tillåta att den 
presumtive sökanden använder 
undersökningarna utan att det påverkar det 
beslut om ersättning som fattas av 
nationella domstolar. Kontaktuppgifter för 
ägarna av sådana undersökningar bör 
förtecknas i ett gemenskapsregister som är 
tillgängligt för alla myndigheter i syfte att 
informera presumtiva sökande.
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Or. de

Motivering

För att klargöra att utbytet av uppgifter inte ska gälla bara produktuppgifter utan också 
uppgifter om verksamma ämnen.

Ändringsförslag 7

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 ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, bland 
annat genom att komplettera denna 

(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 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 ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, 
måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.
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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. de

Motivering

Av omsorg om konsekvensen med ändringen av artikel 33.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 61a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61a) I takt med att tekniken 
vidareutvecklas kan användningen av 
nanomaterial i biocidprodukter komma 
att öka. För att garantera en hög 
konsumentskyddsnivå, fri rörlighet för 
varor och rättssäkerhet för tillverkare 
behövs det en entydig definition av 
nanomaterial på internationell nivå. EU 
bör därför vinnlägga sig om att uppnå en 
överenskommelse om en definition inom 
lämpliga internationella forum. Om sådan 
överenskommelse uppnås bör definitionen 
av nanomaterial i denna förordning 
anpassas efter den. I dagens läge vet vi 
inte tillräckligt om vilka risker 
användningen av nanomaterial är 
förenad med. För att bättre kunna 
bedöma hur säkra de är bör den 
vetenskapliga kommittén för 
konsumentsäkerhet (SCCS) tillsammans 
med motsvarande institutioner ge 
anvisningar om testmetoder som tar 
hänsyn till nanomaterialens 
karaktäristika. Kommissionen bör 
regelbundet se över bestämmelserna om 
nanomaterial, utgående från 
vetenskapens framsteg.

Or. de
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 61b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61b) Eftersom antifoulingprodukter kan 
påverka vattenmiljön måste 
kommissionen på det internationella 
planet arbeta för att ASF-konventionen 
om kontroll av skadliga antifoulingsystem 
på fartyg (International Convention on 
the Control of Harmful Anti-Fouling 
Systems on Ships) ratificeras i hela 
världen och anpassas till denna 
förordning.

Or. de

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Syftet med denna förordning är att 
säkerställa en hög skyddsnivå både för 
människors och djurs hälsa och för 
miljön samt att förbättra den inre 
marknadens funktionssätt genom att 
harmonisera reglerna för utsläppande på 
marknaden av biocidprodukter och 
verksamma ämnen. Bestämmelserna i 
denna förordning bygger på 
försiktighetsprincipen som ska garantera 
människors och djurs hälsa och en sund 
miljö.

Or. de
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Motivering

Det måste garanteras att försiktighetsprincipen tillämpas i samband med godkännande, 
saluföring och användning av biocider, för att en hög skyddsnivå både för människors och 
djurs hälsa ska kunna säkerställas och naturen bevaras.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av 
den 23 oktober 2000 om upprättande av 
en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område.

Or. de

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Biocidprodukter av produkttyp 18, 
som tillverkats i överensstämmelse med 
den avslutande rekommendationen i 
Världsorganisationens system för 
utvärdering av bekämpningsmedel (WHO 
Pesticide Evaluation Scheme, WHOPES)
ska anses vara godkända enligt 
kapitel VII i denna förordning. 
Artiklarna 38 och 57 ska tillämpas i 
samband med denna artikel.

Or. de

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
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Artikel 3 – punkt 1 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) biocidprodukter: a) biocidprodukter:

verksamma ämnen eller blandningar som 
innehåller ett eller flera verksamma ämnen 
i den form de levereras till användaren, 
avsedda att på kemisk eller biologisk väg 
förstöra, hindra, oskadliggöra, förhindra 
verkningarna av eller på något annat sätt 
utöva kontroll över skadliga organismer.

verksamma ämnen eller blandningar som 
innehåller ett eller flera verksamma ämnen 
i den form de levereras till användaren, och 
framför allt är avsedda att på kemisk eller 
biologisk väg förstöra, hindra, 
oskadliggöra, förhindra verkningarna av 
eller på något annat sätt utöva kontroll över 
skadliga organismer.

Or. de

Motivering

Ett förtydligande om att behandlade material och produkter med extern biocid verkan (till 
exempel behandlade moskitnät) är biocidprodukter och måste godkännas som 
biocidprodukter.

Ändringsförslag 14

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 
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. Hit hör normalt, om det 
inte finns andra orsaker att beteckna 
ämnena som potentiellt skadliga, sådana 
ämnen som enligt direktiv 67/548/EEG 
ska anses som farliga ämnen och som i en 
biocidprodukt förekommer i en 
koncentration som innebär att produkten i 
enlighet med bestämmelserna i 
direktiv 1999/45/EG eller förordning 
(EG) nr 1272/2008 ska anses som farlig.



PE438.377v02-00 14/70 PR\805468SV.doc

SV

Or. de

Motivering

Definitionen ingår redan i direktiv 98/8/EG och har av omsorg om tydligheten återinförts.

Ändringsförslag 15

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.

varje ämne, blandning, material eller vara 
som har behandlats med eller som 
innehåller en eller flera biocidprodukter.

Or. de

Motivering

(Första hälften av motiveringen berör ett översättningsproblem i den tyska versionen, utan 
betydelse för den svenska). Definitionen utvidgar tillämpningsområdet från behandlade 
material eller varor, så att den omfattar både produkter, såsom färger som behandlats med 
konserveringsmedel och även produkter med extern verkan, såsom moskitnät. Detta leder till 
att utvärderingen görs på kemikalieplanet.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) godkännande: n) godkännande:

nationellt godkännande eller
gemenskapsgodkännande.

nationellt godkännande,
gemenskapsgodkännande, 
första godkännande, 
utvidgat godkännande eller 
andrahandsgodkännande.

Or. de
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Motivering

Definitionen måste kompletteras eftersom det införts de nya begreppen 
”första godkännande”, ”utvidgat godkännande” och ”andrahandsgodkännande” i 
artiklarna 18, 37a (ny), 37b (ny), 39, 40 och 41.

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

na) första godkännande:
ett administrativt beslut som fattats med 
stöd av artikel 23 eller 35.

Or. de

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

nb) utvidgat godkännande:
ett administrativt beslut med stöd av vilket 
en medlemsstat eller kommissionen – till 
nytta för innehavaren av ett första 
godkännande – tillåter att samma 
biocidprodukt släpps ut på marknaden 
och används under ett annat 
handelsnamn.

Or. de

Ändringsförslag 19

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

nc) andrahandsgodkännande:
ett administrativt beslut med stöd av vilket 
en medlemsstat eller kommissionen 
tillåter att en biocidprodukt släpps ut på 
marknaden och används under ett annat 
handelsnamn, på grundval av ett första 
godkännande och med samtycke från 
innehavaren av det första godkännandet.

Or. de

Ändringsförslag 20

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 biocidprodukter med liknande 
användningar och med variation i sin 
sammansättning i förhållande till en 
referensbiocidprodukt i den gruppen som 
innehåller samma verksamma ämnen med 
samma specifikationer, förutsatt att
variationerna i sammansättningen inte 
höjer produkternas risknivå jämfört med 
referensbiocidprodukten och de har kvar 
sin utlovade effektivitet mot 
målorganismerna.

Or. de

Motivering

Avgörande är här att inte risknivån jämfört med referensbiocidprodukten ökar och att den 
utlovade effektiviteten mot målorganismerna finns kvar.

Ändringsförslag 21

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

q) fullmakt: q) fullmakt:
en handling som är undertecknad av ägaren 
eller ägarna av information, i vilken anges 
att de behöriga myndigheterna, 
Europeiska kemikaliemyndigheten eller 
kommissionen får använda informationen 
för att utvärdera ett verksamt ämne eller ge 
ett godkännande.

en handling som är undertecknad av ägaren 
eller ägarna av information eller av en som 
befullmäktigats av ägaren eller ägarna, i 
vilken anges att den omnämnda behöriga 
myndigheten, 
Europeiska kemikaliemyndigheten eller 
kommissionen får använda informationen 
för att utvärdera ett verksamt ämne eller ge 
ett godkännande till fördel för tredje part.

Or. de

Motivering

Definitionen av begreppet ”fullmakt” i kommissionens förslag är inte tillräckligt noggrann.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ua) nanomaterial:
avsiktligt tillverkat material som har en 
eller fler dimensioner i storleksordningen 
100 nm eller mindre eller som består av 
åtskilda funktionella delar, antingen 
internt eller ytligt, varav många har en 
eller flera dimensioner i 
storleksordningen 100 nm eller mindre, 
inbegripet strukturer, koncentrationer 
eller aggregat, som kan vara större än 
100 nm men bibehålla egenskaper som är 
utmärkande för nanonivå.
i) Egenskaper som sammanhänger med 
de stora särskilda ytorna hos det berörda 
materialet.
ii) Särskilda fysisk-kemiska egenskaper 
som skiljer sig från egenskaperna hos 
strukturer av samma material som inte 
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uppträder i nanoform.

Or. de

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ub) tillverkare:
– när det gäller ett verksamt ämne som 
framställs i unionen och släpps ut på 
marknaden: tillverkaren av det 
verksamma ämnet eller en person som är 
etablerad i unionen och som har utsetts av 
tillverkaren till ensam representant för 
denne för de ändamål som avses i denna 
förordning,
– när det gäller ett verksamt ämne som 
framställs utanför unionen: en person 
som är etablerad i unionen och som har 
utsetts av tillverkaren av det verksamma 
ämnet till ensam representant för denne 
för de ändamål som avses i denna 
förordning eller, om ingen sådan person 
har utsetts, importören av det verksamma 
ämnet,
– när det gäller en biocidprodukt som 
framställs utanför unionen, en person 
som är etablerad i unionen och som har 
utsetts av tillverkaren av biocidprodukten 
till ensam representant för denne för de 
ändamål som avses i denna förordning 
eller, om ingen sådan person har utsetts, 
importören av biocidprodukten.

Or. de

Motivering

Med beaktande av den nya lydelsen av artikel 83 behövs det en definition av ”tillverkare”. 
Denna definition är identisk med den som ingår i kommissionens förordning 
(EG) nr 1896/2000 av den 7 september 2000 om den första fasen av det program som avses i 
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artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om biocidprodukter.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

uc) yrkesmässig användare:
en fysisk eller juridisk person som 
använder biocider i sin yrkesmässiga 
verksamhet.

Or. de

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett verksamt ämne ska, om så är 
lämpligt, tas upp i bilaga I tillsammans 
med något eller några av följande villkor:

3. Ett verksamt ämne och definitionen av 
vilken referenskälla som använts för att 
bestämma dess tekniska ekvivalens, i 
enlighet med definitionen i artikel 3.1 u 
ska, om så är lämpligt, tas upp i bilaga I 
tillsammans med något eller några av 
följande villkor:

Or. de

Motivering

Det är viktigt att det finns en anknytning mellan å ena sidan de verksamma ämnen som 
beskrivits i bilaga I och å andra sidan de uppgifter som legat till grund för ämnenas 
upptagande i bilaga I. Dessutom är uppgifter om den isomeriska sammansättningen viktiga 
för att det ska gå att urskilja den kemiska identiteten.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Karaktärisering av den kemiska 
identiteten beträffande stereoisomerer.

Or. de

Motivering

Det är viktigt att det finns en anknytning mellan å ena sidan de verksamma ämnen som 
beskrivits i bilaga I och å andra sidan de uppgifter som legat till grund för ämnenas 
upptagande i bilaga I. Dessutom är uppgifter om den isomeriska sammansättningen viktiga 
för att det ska gå att urskilja den kemiska identiteten.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

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. Följande verksamma ämnen ska inte tas 
upp i bilaga I:

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) Verksamma ämnen som i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008 har 
klassificerats som cancerframkallande i 
kategori 1A eller 1B, eller som uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som 
sådana.

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

b) Verksamma ämnen som i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008 har 
klassificerats som mutagena i kategori 1A 
eller 1B, eller som uppfyller kriterierna 
för att klassificeras som sådana.

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.

c) Verksamma ämnen som i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008 har 
klassificerats som reproduktionsstörande i 
kategori 1A eller 1B, eller som uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som 
sådana.
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d) Verksamma ämnen som i enlighet med 
artikel 57 f i förordning 
(EG) nr 1907/2006 har fastställts ha 
hormonstörande egenskaper.
Kommissionen ska senast den 
30 juni 2015 med hjälp av delegerade 
rättsakter i enlighet med artiklarna XY 
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 cancerogena 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.
e) Verksamma ämnen som är långlivade, 
bioackumulerande och toxiska.
f) Verksamma ämnen som är mycket 
långlivade, bioackumulerande och 
toxiska.
g) Långlivade organiska föroreningar i 
den bemärkelse som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 850/2004 av den 
29 april 2004 om långlivade organiska 
föroreningar1.

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

__________
1 EUT L 229, 29.6.2004, s. 5.

Or. de

(repositioning and amending article 5 paragraph 2)
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Motivering

Kriterierna för undantag ska motsvara försiktighetsprincipen.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Följande verksamma ämnen ska tas upp 
i bilaga I om minst ett av villkoren i 
punkt 1 uppfylls:

2. 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:

a) Verksamma ämnen som i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008 har 
klassificerats som cancerframkallande i 
kategori 1A eller 1B, eller som uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som 
sådana.

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

b) Verksamma ämnen som i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008 har 
klassificerats som mutagena i kategori 1A 
eller 1B, eller som uppfyller kriterierna 
för att klassificeras som sådana.

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

c) Verksamma ämnen som i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008 har 
klassificerats som reproduktionsstörande i 
kategori 1A eller 1B, eller som uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som 
sådana.

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.

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

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

Or. de

(repositioning and amending article 5 paragraph 1)

Ändringsförslag 29
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Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
1. Den presumtiva sökanden om att ett 
verksamt ämne ska tas upp i bilaga I ska 
fråga kemikaliemyndigheten om huruvida
– det redan inlämnats en ansökan om att 
samma verksamma ämne ska tas upp i 
bilaga I,
– samma verksamma ämne tagits upp i 
bilaga I,
– samma verksamma ämne registrerats 
enligt förordning (EG) nr 1907/2006.
2. Den presumtiva sökanden ska 
tillsammans med ansökan inlämna 
följande uppgifter till 
kemikaliemyndigheten:
a) Uppgifter om sin identitet av det slag 
som fastställts i avsnitt 1 i bilaga VI till 
förordning (EG) nr 1907/2006, med 
undantag för punkterna 1.2 och 1.3.
b) Uppgifter om det verksamma ämnets 
identitet av det slag som fastställts i 
avsnitt 2 i bilaga VI till förordning 
(EG) nr 1907/2006.
c) Uppgifter om vilka uppgifter som 
sökanden ålagts lämna utgående från nya 
undersökningar på ryggradsdjur som 
måste utföras av sökanden.
d) Uppgifter om vilka uppgifter som 
sökanden ålagts lämna utgående från 
andra nya undersökningar som måste 
utföras av sökanden.
3. Om samma verksamma ämne inte tagits 
upp i bilaga I eller inte registrerats i 
enlighet med förordning 
(EG) nr 1907/2006 ska 
kemikaliemyndigheten underrätta 
sökanden om detta.
4. Om det redan ansökts om att samma 
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verksamma ämne ska tas upp i bilaga I 
eller samma verksamma ämne redan 
tagits upp i bilaga I eller registrerats i 
enlighet med förordning 
(EG) nr 1907/2006 ska 
kemikaliemyndigheten ofördröjligen 
underrätta den presumtiva sökanden om 
namn och adresser på tidigare sökande 
och registranter samt om relevanta 
rapportsammanfattningar och fylliga 
rapportsammanfattningar, om sådana 
redan framlagts.
5. Kemikaliemyndigheten ska samtidigt 
underrätta de tidigare sökandena eller 
registranterna om namn och adress på 
den presumtiva sökanden om upptagande 
i bilaga I. Tillbudsstående 
undersökningar på ryggradsdjur ska i 
enlighet med kapitel XI i denna 
förordning delges till sökanden.

Or. de

Motivering

För att upprepade försök på ryggradsdjur ska kunna undvikas och de krav på uppgifter som 
ingår i bilaga II uppfyllas behövs ett sådant förfarande. Skyldigheten att verkställa 
efterfrågningar togs över från Reach-förordningen, eftersom kemikaliemyndigheten har de 
tekniska förutsättningar och den expertis som behövs för att kunna genomföra detta 
förfarande.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 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 i enlighet med kraven i bilaga II 
eller en fullmakt för detta ändamål.

Or. de

Motivering

Det kan hända att sökandena inte är ägare till de uppgifter som behövs som grund för en 
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ansökan.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Dokumentation om minst en 
representativ biocidprodukt som innehåller 
det verksamma ämnet, i enlighet med 
kraven i bilaga III.

b) Dokumentation eller fullmakt om minst 
en representativ biocidprodukt som 
innehåller det verksamma ämnet, i enlighet 
med kraven i bilaga III.

Or. de

Motivering

Det kan hända att sökandena inte är ägare till de uppgifter som behövs som grund för en 
ansökan.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kemikaliemyndigheten ska tilldela 
varje ansökan ett registreringsnummer 
som ska användas i all skriftväxling kring 
ansökan, till dess att det verksamma 
ämnet tagits upp i bilaga I, och ett 
inlämningsdatum som ska vara det datum 
då ansökan inkommit till 
kemikaliemyndigheten.

Or. de

Motivering

Förutom att företagen får sina verksamma ämnen med i bilaga I är det dessutom bra att det 
samlas in uppgifter, eftersom detta är ytterligare ett effektivt sätt att undvika snålskjutsåkning 
och hjälper företagen att tjäna igen sina investeringar. Dessutom bidrar det till insynen och 
underlättar utbytet av uppgifter.
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kemikaliemyndigheten ska inom 
två månader efter det att ansökan har 
inkommit validera ansökan om den 
uppfyller följande krav:

3. Kemikaliemyndigheten ska inom 
tre veckor efter det att en ansökan har 
inkommit validera ansökan om den 
uppfyller följande krav:

Or. de

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör följa samma tidsfrister som införts i Reach-förordningen 
(artikel 20) vid valideringen av ansökningarna. Ytterligare tid kan beviljas för att alla 
uppgifter ska hinna införas i gemenskapsregistret. Detta får dock inte fördröja 
bedömningsarbetet.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kemikaliemyndigheten ska inom 
två månader efter det att den 
kompletterande informationen har 
inkommit avgöra om den kompletterande 
informationen är tillräcklig för att ansökan 
ska kunna valideras.

Kemikaliemyndigheten ska inom 
tre veckor efter det att den kompletterande 
informationen har inkommit avgöra om 
denna information är tillräckliga för att 
ansökan ska kunna valideras.

Or. de

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör följa samma tidsfrister som införts i Reach-förordningen 
(artikel 20) vid valideringen av ansökningarna. Ytterligare tid kan beviljas för att alla 
uppgifter ska hinna införas i gemenskapsregistret. Detta får dock inte fördröja 
bedömningsarbetet.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
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Artikel 7 – punkt 4 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom två månader efter det att ansökan 
inkommit ska kemikaliemyndigheten förse 
alla uppgifterna i dokumentationen med 
en identifikationskod som ska gälla bara 
för dem.

Or. de

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör följa samma tidsfrister som införts i Reach-förordningen 
(artikel 20) vid valideringen av ansökningarna. Ytterligare tid kan beviljas för att alla 
uppgifter ska hinna införas i gemenskapsregistret. Detta får dock inte fördröja 
bedömningsarbetet.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

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. 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. Om 
kommissionen beslutar att ta upp det 
verksamma ämnet i bilaga I ska 
sökandenas namn nämnas.

Or. de

Motivering

Att ett verksamt ämne tas upp i bilaga I med uppgivande av vilket företag det kommer från är 
ett lämpligt och effektivt sätt att undvika snålskjutsåkande, eftersom det möjliggör en snabb 
identifiering av det företag som stött det verksamma ämnet. Bara dessa företag får utfärda 
fullmakter till dokumentationen om det verksamma ämnet.
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Vid beslutsfattande om att ett verksamt 
ämne ska tas upp i bilaga I ska 
kemikaliemyndigheten tilldela ämnet 
ett nummer som hänvisar till ämnet och 
sökanden. Kemikaliemyndigheten ska 
ofördröjligen underrätta sökanden om 
numret och datumet för införandet. 
Numret ska användas vid all senare 
skriftväxling om det verksamma ämnet 
samt för produktgodkännande i enlighet 
med kapitel IV i denna förordning.

Or. de

Motivering

Att ett verksamt ämne med uppgivande av vilket företag det kommer från tas upp i bilaga I är 
ett lämpligt och effektivt sätt att undvika snålskjutsåkande, eftersom det möjliggör en snabb 
identifiering av det företag som stött det verksamma ämnet. Bara dessa företag får utfärda 
fullmakter till dokumentationen om det verksamma ämnet.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

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. 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. Om 
kommissionen beslutar att ta upp det 
verksamma ämnet i bilaga I ska 
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sökandens namn nämnas.

Or. de

Motivering

Att ett verksamt ämne med uppgivande av vilket företag det kommer från tas upp i bilaga I är 
ett lämpligt och effektivt sätt att undvika snålskjutsåkande, eftersom det möjliggör en snabb 
identifiering av det företag som stött det verksamma ämnet och dessutom minskar den 
administrativa bördan.

Ändringsförslag 39

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 allvarliga 
indikationer på att de krav som avses i 
artikel 4 inte längre uppfylls. 
Kommissionen ska också ompröva 
upptagandet i sådana fall där det 
förefaller saknas garantier för 
uppnåendet av målen i artiklarna 4.1 a iv 
och b i samt 7.2 och 7.3 i 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område1. 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 EUT L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. de

Motivering

En hänvisning till ramdirektivet om vatten.
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansökan om nationellt godkännande i en 
medlemsstat ska lämnas in till den 
behöriga myndigheten i den
medlemsstaten (nedan kallad den 
mottagande behöriga myndigheten).

utgår

Or. de

Motivering

Kemikaliemyndigheten ska genomföra den första valideringen för samtliga ansökningar.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansökan om gemenskapsgodkännande ska 
riktas till kemikaliemyndigheten.

Ansökan om gemenskapsgodkännande ska 
riktas till kemikaliemyndigheten. 
Sökanden får med förhandssamtycke från 
en medlemsstat låta denna medlemsstat 
granska ansökan och ska då underrätta 
kemikaliemyndigheten om vilken 
myndighet som utsetts till att vara behörig 
för utvärderingen av ansökan, enligt 
definitionen i artikel 22.

Or. de

Motivering

För att i enskilda fall möjliggöra samarbete med nationella myndigheter särskilt för små och 
medelstora företag.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De verksamma ämnen som ingår i 
produkten är upptagna i bilaga I, och alla 
villkor som anges för dessa verksamma 
ämnen i den bilagan är uppfyllda.

a) De verksamma ämnen som ingår i 
produkten är upptagna i bilaga I, 
ett nummer har tilldelats i enlighet med 
artikel 8.5a, och alla villkor som anges för 
dessa verksamma ämnen i den bilagan är 
uppfyllda.

Or. de

Motivering

Av omsorg om konsekvensen med utvärderingsförfarandet i artikel 8.5a.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Begreppet ”beskaffenhet” är inte entydigt definierat. ”Kemisk identitet” förefaller beskriva 
det verksamma ämnet bättre.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Vid användning av nanomaterial i 
biocidprodukter har risken för miljö och 
hälsa separat undersökts.

Or. de

Motivering

Nanomaterial har andra egenskaper än samma material i icke-nanoform. Risken med 
biocider med nanomaterial måste därför undersökas separat.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid utvärderingen av om kriterierna i 
punkt 1 b uppfyllts bör, alltid när så är 
möjligt, information härledas ur uppgifter 
som redan finns att tillgå om det 
potentiellt skadliga ämne som ingår i 
biocidprodukten, för att djurförsöken ska 
kunna minskas till ett minimum. Framför 
allt bör bestämmelserna i 
direktiv 1999/45/EG eller 
förordning (EG) nr 1272/2008 alltid när 
så är möjligt användas för undersökning 
av skadeverkningarna av biocidprodukten 
samt för riskbedömningen i anslutning 
därtill.

Or. de

Motivering

Till undvikande av onödiga försök på ryggradsdjur. En anpassning till bestämmelserna om 
gränsvärden för koncentrationerna i en kemikaliesäkerhetsrapport. 

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led 2b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b) Utvärdering av om biocidprodukten 
uppfyller kriterierna i punkt 1 b och c 
behöver inte göras för ett ämne som ingår 
i en biocidprodukt om halten av ämnet i 
biocidprodukten är lägre än det lägsta av 
de värden som anges i artikel 14.2 a–f i 
förordning (EG) nr 1907/2006.

Or. de

Motivering

Till undvikande av onödiga försök på ryggradsdjur. En anpassning till bestämmelserna om 
gränsvärden för koncentrationerna i en kemikaliesäkerhetsrapport. 

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För ramformuleringar kan en minskad 
procentandel av det verksamma ämnet i 
referensbiocidprodukten medges, 
och/eller en förändrad procentuell 
sammansättning av ett eller flera icke 
verksamma ämnen, och/eller ersättning av 
ett eller flera icke verksamma ämnen med 
andra sådana ämnen som medför 
likvärdig eller mindre risk.

6. För ramformuleringar är det tillåtet med 
följande variationer i sammansättningen, 
jämfört med en referensbiocidprodukt:

a) Om en referensbiocidprodukt har minst 
två verksamma ämnen får ett verksamt 
ämne utelämnas.
b) Procentandelen av det verksamma 
ämnet får minskas.
c) Ett eller flera icke-verksamma ämnen 
får utelämnas.
d) Den procentuella sammansättningen 
av ett eller flera icke verksamma ämnen får 
ändras.
e) Ett eller flera icke-verksamma ämnen 
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får ersättas.

Or. de

Motivering

En biocidprodukt kan innehålla fler än ett verksamt ämne.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska i enlighet med 
förfarandet i artikel 72.2 utarbeta 
tekniska och vetenskapliga riktlinjer för 
produktgodkännande och då särskilt ta 
hänsyn till harmoniserade uppgiftskrav, 
utvärderingsförfaranden och beslut från 
medlemsstaternas sida.

Or. de

Motivering

Detta garanterar en enhetlig tillämpning av förordningen.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den sökande ska tillsammans med sin 
ansökan lämna in följande handlingar:

1. Den sökande ska tillsammans med sin 
ansökan om första godkännande lämna in 
följande handlingar:

Or. de

Motivering

Den nya definitionen gör en ändring nödvändig.
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) För andra biocidprodukter än 
lågriskbiocidprodukter: dokumentation 
eller en fullmakt för dokumentation som 
uppfyller kraven i bilaga II för varje 
verksamt ämne i biocidprodukten och är 
försett med det nummer som tilldelats i 
enlighet med artikel 8.5a.

Or. de

Motivering

Av omsorg om konsekvensen med utvärderingsförfarandet i artikel 8.5a. För 
lågriskbiocidprodukter som bygger på verksamma ämnen som ingår i bilaga I eller som 
utvärderas för upptagande i bilaga I behövs det tillgång till uppgifterna för det verksamma 
ämnet. Egendoms- och uppgiftsskyddet för verksamma ämnen som tagit upp i bilaga I får inte 
försvagas.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Om det verksamma ämnet i en 
lågriskbiocidprodukt tagits upp i bilaga I 
måste också numret för ämnet lämnas in.
En fullmakt måste inlämnas om inte de 
skyddsperioder för information som avses 
i artikel 49 gått ut.

Or. de

Motivering

Av omsorg om konsekvensen med utvärderingsförfarandet i artikel 8.5a. För 
lågriskbiocidprodukter som bygger på verksamma ämnen som ingår i bilaga I eller som 
utvärderas för upptagande i bilaga I behövs det tillgång till uppgifterna för det verksamma 
ämnet. Egendoms- och uppgiftsskyddet för verksamma ämnen som tagit upp i bilaga I får inte 
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försvagas.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I samband med ansökan om 
godkännande ska de avgifter som avses i 
artikel 70 erläggas.

2. I samband med ansökan om 
första godkännande ska de avgifter som 
avses i artikel 70 erläggas.

Or. de

Motivering

Den nya definitionen gör en ändring nödvändig.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Om alla ansökningar inlämnas till och valideras av kemikaliemyndigheten kommer denna 
myndighet att bli den enda behöriga myndighet som tar emot ansökningar.

Det bör räcka med ett av de officiella språken i medlemsstaten.

På alla andra ställen i kommissionens förslag där det hänvisas till den mottagande behöriga 
myndigheten i samband med mottagande och validering av ansökningar bör det i stället stå 
kemikaliemyndigheten.
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska med tillämpning av 
det förfarande som avses i artikel 72.2 
utarbeta tekniska riktlinjer för att underlätta 
genomförandet av punkt 1 d.

5. Kommissionen ska med tillämpning av 
det förfarande som avses i artikel 72.2 
utarbeta tekniska riktlinjer för att underlätta 
genomförandet av punkt 1 d. 
Kommissionen ska i enlighet med 
förfarandet i artikel 72.2 utarbeta 
tekniska och vetenskapliga riktlinjer och 
redskap, till stöd framför allt för 
ansökningar om godkännande i enlighet 
med artiklarna 18, 19 och 20, i synnerhet 
från små och medelstora företag.

Or. de

Motivering

Här erkänns det att råd och handledning från kommissionens sida är till särskilt stor hjälp för 
de små och medelstora företagen, eftersom dessa eventuellt inte har de resurser och den 
sakkunskap som behövs för att kunna uppfylla kraven i denna förordning.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Uppgifter om art och mängd av de 
verksamma ämnen och icke verksamma 
ämnen som det är nödvändigt att känna till 
för att använda biocidprodukten korrekt.

e) Uppgifter om art och mängd av de 
verksamma ämnena och icke verksamma 
ämnena, med beaktande av gränsvärdena 
för koncentrationerna enligt 
artikel 16.2b (ny), i den mån som det är 
nödvändigt att känna till dessa för att 
använda biocidprodukten korrekt.

Or. de

Motivering

Denna begränsning ska bidra till att minimera offentliggörandet av sekretessbelagd 
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information.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) De verksamma ämnenas tillverkare
(namn och adresser samt 
tillverkningsorter).

g) De verksamma ämnenas tillverkare
(företagens namn och adresser samt 
tillverkningsorter) och det nummer de 
verksamma ämnena tilldelats i enlighet 
med artikel 8.5a.

Or. de

Motivering

Om tillverkaren av de verksamma ämnena är godkänd i enlighet med införandet i bilaga I bör 
tillverkningsorten vara konfidentiell och inte vara obligatorisk att ange som en del av 
godkännandeförfarandet för biocider. Av omsorg om konsekvensen med 
utvärderingsförfarandet i artikel 8.5a.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom en månad efter det att en ansökan 
om nationellt godkännande enligt 
artikel 15 har inkommit ska den 
mottagande behöriga myndigheten
validera ansökan om den uppfyller 
följande krav:

1. Den person som är ansvarig för 
utsläppande av en biocidprodukt på 
marknaden, eller dennes företrädare, ska 
lämna in en ansökan om nationellt 
godkännande eller 
gemenskapsgodkännande till 
kemikaliemyndigheten och meddela 
kemikaliemyndigheten namnet på den 
behöriga myndighet i valfri medlemsstat 
som ska ha ansvaret för att utvärdera 
ansökan (nedan kallad den utvärderande 
behöriga myndigheten). 
Kemikaliemyndigheten ska inom tre 
veckor efter det att ansökan har inkommit
underrätta den utvärderande behöriga 
myndigheten om att ansökan finns 
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tillgänglig i kemikaliemyndighetens 
databas.

a) Den information som avses i artikel 18 
har lämnats in.
b) De avgifter som avses i artikel 70 har 
erlagts i samband med ansökan.
Valideringen ska inte omfatta en 
bedömning av kvaliteten på de inlämnade 
uppgifterna eller motiveringarna för 
anpassningen av uppgiftskraven, eller av 
huruvida de är tillräckliga.

Or. de

Motivering

Kemikaliemyndigheten borde genomföra den första valideringen för samtliga ansökningar i 
hela gemenskapen, så att de utvärderande behöriga myndigheterna kan koncentrera sig på 
den egentliga bedömningen av ansökningarna. I dagsläget, då de utvärderande behöriga 
myndigheterna behandlar både administrativa och vetenskapliga delar av handlingarna, har 
det uppkommit inkonsekvens genom deras tillvägagångssätt. Kemikaliemyndigheten bör följa 
samma tidsfrister som införts i Reach-förordningen (artikel 20) vid valideringen av 
ansökningarna.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den mottagande behöriga 
myndigheten anser att ansökan är 
ofullständig ska den meddela den sökande 
vilken kompletterande information som 
behövs för validering av ansökan och 
fastställa en rimlig tidsfrist för inlämning 
av denna information.

2. Kemikaliemyndigheten ska inom 
tre veckor efter det att en ansökan har 
inkommit validera ansökan om den 
uppfyller följande krav:

Den mottagande behöriga myndigheten 
ska inom en månad efter det att den 
kompletterande informationen har 
inkommit avgöra om den kompletterande 
informationen är tillräcklig för att 
ansökan ska kunna valideras.

a) Den information som avses i artikel 18 
har lämnats in.

Den mottagande behöriga myndigheten b) De avgifter som avses i artikel 70 har 
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ska avslå ansökan om den sökande inte 
lämnar in den begärda informationen 
inom tidsfristen och ska informera den 
sökande om detta.

erlagts. Valideringen ska inte omfatta en 
bedömning av kvaliteten på de inlämnade 
uppgifterna eller motiveringarna för 
anpassningen av uppgiftskraven, eller av 
huruvida de är tillräckliga.

Or. de

Motivering

Kemikaliemyndigheten borde genomföra den första valideringen för samtliga ansökningar i 
hela gemenskapen, så att de utvärderande behöriga myndigheterna kan koncentrera sig på 
den egentliga bedömningen av ansökningarna. I dagsläget, då de utvärderande behöriga 
myndigheterna behandlar både administrativa och vetenskapliga delar av handlingarna, har 
det uppkommit inkonsekvens genom deras tillvägagångssätt. Kemikaliemyndigheten bör följa 
samma tidsfrister som införts i Reach-förordningen (artikel 20) vid valideringen av 
ansökningarna.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den mottagande behöriga 
myndigheten på grundval av valideringen 
enligt punkt 1 anser att ansökan är
fullständig, ska den utan dröjsmål
informera den sökande om detta.

3. Om kemikaliemyndigheten anser att 
ansökan är ofullständig ska myndigheten
informera den sökande om vilken 
kompletterande information som krävs för 
validering av ansökan och fastställa en 
rimlig tidsfrist för inlämning av denna 
information. Kemikaliemyndigheten ska 
inom tre veckor efter det att den 
kompletterande informationen har 
inkommit avgöra om denna information 
är tillräcklig för att ansökan ska kunna 
valideras. Kemikaliemyndigheten ska 
avslå ansökan om den sökande inte 
kompletterar ansökan inom tidsfristen 
och ska informera sökanden och den 
utvärderande behöriga myndigheten om
detta. I sådana fall ska en del av den 
avgift som betalats till 
kemikaliemyndigheten i enlighet med 
artikel 70 återbetalas.

Or. de
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Motivering

Kemikaliemyndigheten borde genomföra den första valideringen för samtliga ansökningar i 
hela gemenskapen, så att de utvärderande behöriga myndigheterna kan koncentrera sig på 
den egentliga bedömningen av ansökningarna. I dagsläget, då de utvärderande behöriga 
myndigheterna behandlar både administrativa och vetenskapliga delar av handlingarna, har 
inkonsekvens uppkommit genom deras tillvägagångssätt. Kemikaliemyndigheten bör följa 
samma tidsfrister som införts i Reach-förordningen (artikel 20) vid valideringen av 
ansökningarna.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De beslut som kemikaliemyndigheten 
fattar enligt punkt 3 tredje stycket får 
överklagas i enlighet med artikel 67.

Or. de

Motivering

Kemikaliemyndigheten borde genomföra den första valideringen för samtliga ansökningar i 
hela gemenskapen, så att de utvärderande behöriga myndigheterna kan koncentrera sig på 
den egentliga bedömningen av ansökningarna. I dagsläget, då de utvärderande behöriga 
myndigheterna behandlar både administrativa och vetenskapliga delar av handlingarna, har 
det uppkommit inkonsekvens genom deras tillvägagångssätt.

Kemikaliemyndigheten bör följa samma tidsfrister som införts i Reach-förordningen 
(artikel 20) vid valideringen av ansökningarna.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om kemikaliemyndigheten på 
grundval av valideringen enligt punkt 2 
anser att ansökan är fullständig, ska den 
utan dröjsmål informera sökanden och 
den utvärderande behöriga myndigheten 
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om detta.

Or. de

Motivering

Kemikaliemyndigheten borde genomföra den första valideringen för samtliga ansökningar i 
hela gemenskapen, så att de utvärderande behöriga myndigheterna kan koncentrera sig på 
den egentliga bedömningen av ansökningarna. I dagsläget, då de utvärderande behöriga 
myndigheterna behandlar både administrativa och vetenskapliga delar av handlingarna, har 
det uppkommit inkonsekvens genom deras tillvägagångssätt.

Kemikaliemyndigheten bör följa samma tidsfrister som införts i Reach-förordningen 
(artikel 20) vid valideringen av ansökningarna.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en beståndsdel i en biocidprodukt 
redan registrerats i enlighet med 
förordning (EG) nr 1907/2006 för 
användning i en biocidprodukt ska den 
utvärderande behöriga myndigheten inte 
upprepa bedömningen av beståndsdelen.

Or. de

Motivering

Att undvika onödigt dubbelarbete.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gemenskapsgodkännande får ges för 
följande kategorier av biocidprodukter:

1. Gemenskapsgodkännande får ges för 
alla biocidprodukter, vars 
användningsmönster- och förhållanden i 
väsentliga avseenden liknar varandra.
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a) Biocidprodukter som innehåller ett 
eller flera nya verksamma ämnen.
b) Lågriskbiocidprodukter.

Or. de

Motivering

Gemenskapsgodkännandet borde vara möjligt för alla produktsorter, alltså även produkter 
som uteslutande innehåller befintliga verksamma ämnen. Då skulle förvaltningsbördan för 
sökanden liksom för medlemsstaterna minska avsevärt. En sådan utvidgning skulle inte heller 
överbelasta systemet eftersom införande av verksamma ämnen i bilaga I är kopplat till 
granskningsprogrammet.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. de

Motivering

Gemenskapsgodkännandet borde vara möjligt för alla produktsorter, alltså även produkter 
som uteslutande innehåller existerande verksamma ämnen. Då skulle förvaltningsbördan för 
sökanden liksom för medlemsstaterna minska avsevärt. En sådan utvidgning skulle inte heller 
överbelasta systemet eftersom införande av verksamma ämnen i bilaga I är kopplat till 
granskningsprogrammet.
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Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34 utgår
Inlämning och validering av ansökan

1. Den person som är ansvarig för 
utsläppande av en biocidprodukt på 
marknaden, eller dennes företrädare, ska 
lämna in en ansökan om 
gemenskapsgodkännande till 
kemikaliemyndigheten och meddela 
kemikaliemyndigheten namnet på den 
behöriga myndighet i valfri medlemsstat 
som ska ha ansvaret för att utvärdera 
ansökan (nedan kallad den utvärderande 
behöriga myndigheten).
Kemikaliemyndigheten ska inom en 
månad efter det att ansökan har inkommit 
meddela den utvärderande behöriga 
myndigheten att ansökan finns tillgänglig 
i kemikaliemyndighetens databas.
2. Kemikaliemyndigheten ska inom två 
månader efter det att ansökan har 
inkommit validera ansökan om den 
uppfyller följande krav:
a) Den information som avses i artikel 18 
har lämnats in.
b) De avgifter som avses i artikel 70 har 
erlagts i samband med ansökan.
Valideringen ska inte omfatta en 
bedömning av kvaliteten på de inlämnade 
uppgifterna eller motiveringarna för 
anpassningen av uppgiftskraven, eller av 
huruvida de är tillräckliga.
3. Om kemikaliemyndigheten anser att 
ansökan är ofullständig ska myndigheten 
informera den sökande om vilken 
kompletterande information som krävs för 
validering av ansökan och fastställa en 
rimlig tidsfrist för inlämning av denna 
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information.
Kemikaliemyndigheten ska inom 
två månader efter det att den 
kompletterande informationen har 
inkommit avgöra om denna information 
är tillräcklig för att ansökan ska kunna 
valideras.
Kemikaliemyndigheten ska avslå ansökan 
om den sökande inte kompletterar 
ansökan inom tidsfristen och ska 
informera sökanden och den 
utvärderande behöriga myndigheten om 
detta. I sådana fall ska en del av den 
avgift som betalats till 
kemikaliemyndigheten i enlighet med 
artikel 70 återbetalas.
4. De beslut som kemikaliemyndigheten 
fattar enligt punkt 3 tredje stycket får 
överklagas i enlighet med artikel 67.
5. Om kemikaliemyndigheten på grundval 
av valideringen enligt punkt 2 anser att 
ansökan är fullständig, ska den utan 
dröjsmål informera sökanden och den 
utvärderande behöriga myndigheten om 
detta.

Or. de

Motivering

Med den nya artikeln 22 regleras inlämnande och validering av ansökningar för nationellt 
godkännande och gemenskapsgodkännanden av samma bestämmelser. Artikel 34 i förslaget 
blir därmed onödig.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om en beståndsdel i en biocidprodukt 
redan registrerats i enlighet med 
förordning (EG) nr 1907/2006 för 
användning i en biocidprodukt ska den 
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utvärderande behöriga myndigheten inte 
upprepa bedömningen av beståndsdelen.

Or. de

Motivering

Att undvika onödigt dubbelarbete.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Den tidsperiod på nio månader som kemikaliemyndigheten ges för att utarbeta och 
vidarebefordra ett yttrande är alldeles för lång, eftersom yttrandet utarbetas på grundval av 
en utvärdering som den utvärderande myndigheten redan gjort. En lämpligare tidsperiod 
vore tre månader.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37a
Utvidgat godkännande

1. Innehavaren av ett första godkännande 
eller sökanden av ett första godkännande 
kan lämna in en ansökan om ett utvidgat 
godkännande av samma biocidprodukt 
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hos kemikaliemyndigheten.
2. Sökanden av ett utvidgat godkännande 
ska lämna in följande uppgifter och 
handlingar tillsammans med ansökan:
a) Godkännandenumret för det första 
godkännandet, eller när det gäller ett 
kommande första godkännande, 
ansökningsnumret.
b) Biocidproduktens handelsnamn.
c) Uppgifter om art och mängd av de 
verksamma ämnena och icke verksamma 
ämnena, med beaktande av gränsvärdena 
för koncentrationerna enligt 
artikel 16.2b (ny), i den mån denna 
kunskap är av grundläggande betydelse 
för att använda biocidprodukten korrekt.
d) Dosering och bruksanvisning.
e) Användarkategorier.
3. Kemikaliemyndigheten ska validera 
ansökan i enlighet med artikel 22.
4. Om kemikaliemyndigheten på grundval 
av valideringen enligt punkt 3 anser att 
ansökan är fullständig, ska den utan 
dröjsmål informera sökanden, den 
utvärderande behöriga myndighet, som 
gett det första godkännandet, eller, när 
det gäller ett utvidgat godkännande av ett 
gemenskapsgodkännande, kommissionen.
5. Inom en månad efter valideringen ska 
den utvärderande behöriga myndigheten, 
när det gäller ett befintligt 
första godkännande, eller kommissionen, 
när det gäller en utvidgning av ett 
gemenskapsgodkännande, besluta om 
ansökan. Inom en månad efter att det 
första godkännandet getts ska den 
utvärderande behöriga myndigheten, när 
det gäller ett kommande första 
godkännande, eller kommissionen, när 
det gäller en utvidgning av ett 
gemenskapsgodkännande, besluta om 
ansökan.
6. Om det visar sig att det behövs 
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ytterligare uppgifter för att 
biocidproduktens likvärdighet ska kunna 
bedömas, ska den utvärderande behöriga 
myndigheten, eller kommissionen, när det 
gäller ett utvidgat godkännande av ett 
gemenskapsgodkännande, begära att 
sökanden ska lägga fram dessa uppgifter.
Den tidsfrist på en månad som avses i 
punkt 5 ska upphöra att löpa den dag då 
denna begäran görs och återupptas dagen 
efter det att uppgifterna inkommer.
7. Så snart den utvärderande behöriga 
myndigheten, eller kommissionen, när det 
gäller ett utvidgat godkännande av ett 
gemenskapsgodkännande, ger ett utvidgat 
godkännande av ett första godkännande, 
delar den ut ett eget godkännandenummer 
och för in förvaltningsbeslut som fattats 
avseende ansökan i gemenskapens 
register för biocidprodukter.
8. Utan att det påverkar de enligt punkt 2 
framlagda uppgifterna ska villkoren för 
det första godkännandet för utsläppande 
på marknaden och användningen av 
biocidprodukten också gälla för det 
utvidgade godkännandet.

Or. de

Motivering

I vissa EU-medlemsstater är det rutin vid godkännandeförfarandena att utsläppande på 
marknaden av samma produkter med olika handelsnamn och via olika företag godkänns och 
underlättas genom ett system av olika slags godkännandeförfaranden. Eftersom utvidgade 
godkännanden och andrahandsgodkännanden är rent förvaltningstekniska begrepp behövs 
ingen upprepad bedömning av effekterna på människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 37b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37b
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Andrahandsgodkännande 
1. Ett andrahandsgodkännande får ges på 
grundval av ett första godkännande.
2. När en ansökan om 
andrahandsgodkännade ställs ska 
sökanden lämna in ansökan till 
kemikaliemyndigheten.
3. Sökanden av ett 
andrahandsgodkännande ska lämna in 
följande uppgifter och handlingar 
tillsammans med ansökan:
a) Godkännandenumret för det 
första godkännandet eller, när det gäller 
ett kommande första godkännande, 
ansökningsnumret.
b) Den sökandes namn och adress.
c) Skriftligt tillstånd av innehavaren av 
det första godkännandet.
d) Uppgifter om art och mängd av de 
verksamma ämnena och icke verksamma 
ämnena, med beaktande av gränsvärdena 
för koncentrationerna enligt 
artikel 16.2b (ny), i den mån denna 
kunskap är av grundläggande betydelse 
för att använda biocidprodukten korrekt.
e) Dosering och bruksanvisning.
f) Användarkategorier.
4. Kemikaliemyndigheten ska validera 
ansökan i enlighet med artikel 22.
5. Om kemikaliemyndigheten på grundval 
av valideringen enligt punkt 4 anser att 
ansökan är fullständig, ska den utan 
dröjsmål informera sökanden, den 
utvärderande behöriga myndighet, som 
gett det första godkännandet, eller, när 
det gäller ett andrahandsgodkännande av 
ett gemenskapsgodkännande, 
kommissionen.
6. Inom en månad efter valideringen ska 
den utvärderande behöriga myndigheten, 
när det gäller ett befintligt 
första godkännande, eller kommissionen, 
när det gäller ett 
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andrahandsgodkännande av ett 
gemenskapsgodkännande, besluta om 
ansökan. Inom en månad efter att det 
första godkännandet getts ska den 
utvärderande behöriga myndigheten, när 
det gäller ett kommande första 
godkännande, eller kommissionen, när 
det gäller ett andrahandsgodkännande av 
ett gemenskapsgodkännande, besluta om 
ansökan.
7. Om det visar sig att det behövs 
ytterligare uppgifter för att 
biocidproduktens likvärdighet ska kunna 
bedömas, ska den utvärderande behöriga 
myndigheten, eller kommissionen, när det 
gäller ett andrahandsgodkännande av ett 
gemenskapsgodkännande, begära att 
sökanden ska lägga fram dessa uppgifter. 
Den tidsfrist på en månad som avses i 
punkt 6 ska upphöra att löpa den dag då 
denna begäran görs och återupptas dagen 
efter det att uppgifterna inkommer.
8. Så snart den utvärderande behöriga 
myndigheten, eller kommissionen, när det 
gäller ett andrahandsgodkännande av ett 
gemenskapsgodkännande, ger 
andrahandsgodkännandet, delar den ut 
ett eget godkännandenummer och för in 
förvaltningsbeslut som fattats avseende 
ansökan i gemenskapens register för 
biocidprodukter.
9. Utan att det påverkar de enligt punkt 3 
framlagda uppgifterna ska villkoren för 
det första godkännandet för utsläppande 
på marknaden och användningen av 
biocidprodukten också gälla för 
andrahandsgodkännandet.

Or. de

Motivering

I vissa EU-medlemsstater är det rutin vid godkännandeförfarandena att utsläppande på 
marknaden av samma produkter med olika handelsnamn och via olika företag godkänns och 
underlättas genom ett system av olika slags godkännandeförfaranden. Eftersom utvidgade 
godkännanden och andrahandsgodkännanden är rent förvaltningstekniska begrepp behövs 
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ingen upprepad bedömning av effekterna på människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Förändringar av det verksamma 
ämnets ursprung eller sammansättning.

Or. de

Motivering

En förändring av ursprunget till ett verksamt ämne som används i biocidprodukter måste 
anmälas, eftersom förändringen kan påverka produktsäkerheten.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 40 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndighet som har gett det 
nationella godkännandet, eller 
kommissionen om det gäller
ett gemenskapsgodkännande, ska upphäva 
godkännandet på begäran av innehavaren, 
som ska ange skälen för sin begäran. En 
begäran som avser ett 
gemenskapsgodkännande ska lämnas till 
kemikaliemyndigheten.

Den behöriga myndighet som har gett 
ett godkännande ska upphäva 
godkännandet på begäran av innehavaren, 
som ska ange skälen för sin begäran. En 
begäran som avser ett 
gemenskapsgodkännande, ett utvidgat 
godkännande eller 
ett andrahandsgodkännande ska lämnas 
till kemikaliemyndigheten.

Or. de

Ändringsförslag 72

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2a. En ändring av det 
första godkännandet som gjorts på 
innehavarens begäran gäller även för 
utvidgade godkännanden och 
andrahandsgodkännanden som grundar 
sig därpå.

Or. de

Ändringsförslag 73

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriterierna och förfarandena enligt första 
stycket i denna artikel bör grunda sig på 
principen att olika slags 
ändringsförfaranden tillämpas beroende 
på hur omfattande de planerade 
förändringarna är, på ett sådant sätt att 
ett förenklat anmälningsförfarande 
tillämpas för följande:
a) Administrativa ändringar av 
godkännandet.
b) Ändringar av en biocidprodukt som 
görs inom ramen för godkända 
förändringar, som fastställs genom en 
befintlig, godkänd ramformulering.
c) Utsläppande på marknaden av en ny 
biocidprodukt, som passar in i den 
befintliga, godkända ramformuleringen.
d) Smärre ändringar av biocidprodukter, 
som inte påverkar risknivån eller
produktens effektivitet negativt.

Or. de

Motivering

Man måste klargöra att olika slags ändringsförfaranden bör tillämpas beroende på grad och 
betydelse av de planerade ändringarna (smärre eller större) av en biocidprodukt (i jämförelse 
med det ursprungliga godkännandet).
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Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Behandlade varor och material ska 
förses med följande uppgifter:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.).

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) De behandlade materialens eller 
varornas biocidegenskaper, om den 
biocidprodukt som ingår ska komma i 
direkt kontakt med människor och miljön.
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Or. de

Motivering

För att förtydliga att strängare märkningsföreskrifter gäller för behandlade material och 
varor med extern verkan.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

För att förtydliga att strängare märkningsföreskrifter gäller för behandlade material och 
varor med extern verkan.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Märkningen ska vara synlig, lättläst och 
hållbar.

Märkningen ska vara synlig, lättläst och 
hållbar och ska tryckas på materialet eller 
varan, förpackningen, på bruksanvisningen 
eller garantin för den behandlade varan 
eller materialet.

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

Motivering

För att förtydliga att strängare märkningsföreskrifter gäller för behandlade material och 
varor med extern verkan.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den senare sökanden har skriftligt 
samtycke i form av en fullmakt från den 
första sökanden till att denna information 
får användas.

a) Den senare sökanden har skriftligt 
samtycke i form av en fullmakt i enlighet 
med artikel 50 till att denna information får 
användas.

Or. de

Motivering

Den förste sökande är inte automatiskt ägare till uppgifterna. Man bör dessutom möjliggöra 
att en andra sökande eller ett andra företag är ägare till uppgifterna eller kan bli ägare till 
uppgifterna på grund av delade uppgifter eller gemensam utveckling av uppgifterna. 
Deltagare som är kopplade till införande i bilaga I och redan getts rätt att åberopa uppgifter 
i dokumentationen bör därför inte åläggas att varje gång bevisa om de är de verkliga ägarna 
till uppgifterna eller inte.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Den senare sökanden är också 
informationsägare.

Or. de

Motivering

Den förste sökande är inte automatiskt ägare till uppgifterna. Man bör dessutom möjliggöra 
att en andra sökande eller ett andra företag är ägare till uppgifterna eller kan bli ägare till 
uppgifterna på grund av delade uppgifter eller gemensam utveckling av uppgifterna. 
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Deltagare som är kopplade till införande i bilaga I och redan getts rätt att åberopa uppgifter 
i dokumentationen bör därför inte åläggas att varje gång bevisa om de är de verkliga ägarna 
till uppgifterna eller inte.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kemikaliemyndigheten ska föra in den 
förteckning som avses i punkt 2 i registret 
för utbyte av information om biocider.

4. Varje uppgift i den förteckning som 
avses i punkt 2 ska märkas med en unik 
kod och kemikaliemyndigheten ska föra 
in de fullständiga uppgifterna i registret 
för utbyte av information om biocider, 
tillsammans med den förste sökandens 
och informationsägarens identitet.

Or. de

Motivering

Alla uppgifter och handlingar i förteckningen måste finnas i registret. Numerisk identifiering 
för varje inlämnad handling är bra för att undvika missförstånd avseende rubriker som liknar 
varandra eller ändringar av studier eller obearbetade uppgifter som avser studier. En 
koppling till informationsägare och sökande garanterar att äganderättigheter skyddas.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Information inlämnad enligt 
direktiv 98/8/EG eller denna förordning 
ska skyddas enligt bestämmelserna i denna 
artikel. Skyddsperioden för denna 
information ska börja när informationen 
lämnas in.

1. Information inlämnad enligt 
direktiv 98/8/EG eller denna förordning 
ska skyddas enligt bestämmelserna i denna 
artikel. Skyddsperioden för denna 
information ska börja eller började när 
informationen lämnas eller lämnades in.

Or. de

Motivering

Skyddet av uppgifter enligt direktiv 98/8/EG har aldrig fastställts entydigt.
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Datumet för inlämnandet av dokumentationen borde också vara datum då ansökan inkommit 
för de flesta uppgifter, men senare inlämnanden och andra åtgärder kommer att leda till olika 
inlämningsdatum. Genom att inlämningsdatum anges för enskilda handlingar får man en 
korrekt bild av situationen. Det är berättigat att fastställa uppgiftsskydd för varje enskild del 
av uppgifterna, eftersom varje del har inneburit en investering från informationsägarens sida.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information som skyddas enligt 
direktiv 98/8/EG eller denna artikel eller 
för vilken skyddsperioden enligt 
direktiv 98/8/EG eller denna artikel löpt ut 
ska inte skyddas igen.

Information som skyddas enligt 
direktiv 98/8/EG eller denna artikel eller 
för vilken skyddsperioden enligt 
direktiv 98/8/EG löpt ut ska skyddas igen 
efter ansökan.

Or. de

Motivering

Skyddet av uppgifter enligt direktiv 98/8/EG har aldrig fastställts entydigt.

Datumet för inlämnandet av dokumentationen borde också vara datum då ansökan inkommit 
för de flesta uppgifter, men senare inlämnanden och andra åtgärder kommer att leda till olika 
inlämningsdatum. Genom att inlämningsdatum anges för enskilda handlingar får man en 
korrekt bild av situationen. Det är berättigat att fastställa uppgiftsskydd för varje enskild del 
av uppgifterna, eftersom varje del har inneburit en investering från informationsägarens sida.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje handling, som tilldelats en unik 
kod i enlighet med artikel 48.4, ska 
ett datum då ansökan inkommit fastställas 
individuellt.

Or. de
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Motivering

Skyddet av uppgifter enligt direktiv 98/8/EG har aldrig fastställts entydigt.

Datumet för inlämnandet av dokumentationen borde också vara datum då ansökan inkommit 
för de flesta uppgifter, men senare inlämnanden och andra åtgärder kommer att leda till olika 
inlämningsdatum. Genom att inlämningsdatum anges för enskilda handlingar får man en 
korrekt bild av situationen. Det är berättigat att fastställa uppgiftsskydd för varje enskild del 
av uppgifterna, eftersom varje del har inneburit en investering från informationsägarens sida.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med avvikelse från punkt 2 första 
stycket ska skyddsperioden för 
information som lämnats in till en 
medlemsstat enligt nationella system eller 
metoder för godkännande av 
biocidprodukter innan den lämnades in 
enligt direktiv 98/8/EG eller denna 
förordning, löpa ut vid utgången av en 
eventuell kvarvarande period som anges 
enligt nationella bestämmelser eller den 
14 maj 2014, beroende på vilket som 
inträffar först, såvida inte denna 
information har genererats efter den 
14 maj 2000.

utgår

Or. de

Motivering

Det finns ingen anledning att skilja mellan nya och befintliga uppgifter.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en fullmakt återkallas innan den 
löper ut ska detta inte påverka giltigheten 

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

grundval av fullmakten i fråga bli ogiltigt 
med omedelbar verkan.

Or. de

Motivering

Förslaget skulle tillåta snålskjuts eftersom det företag som får en fullmakt utan problem 
skulle kunna byta till en annan leverantör. Informationsägaren/-delägare skulle då inte kunna 
få sina kostnader täckta.

Fullmakter utfärdas vanligtvis gratis och är kopplade till ett leveransavtal. Möjligheten att 
återkalla fullmakter om avtal bryts är ett sätt att skydda informationsägarnas investeringar.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om sådana försök eller undersökningar 
redan har lämnats in i samband med en 
tidigare ansökan, ska den behöriga 
myndigheten eller kemikaliemyndigheten 
utan dröjsmål informera den presumtive 
sökanden om informationsägarens namn 
och kontaktuppgifter.

Om sådana försök eller undersökningar 
redan har lämnats in i samband med en 
tidigare ansökan, ska den behöriga 
myndigheten eller kemikaliemyndigheten 
utan dröjsmål bedöma jämförelsekällans 
tekniska likvärdighet. Om bedömningen 
av den tekniska likvärdigheten är positiv 
ska den behöriga myndigheten eller 
kemikaliemyndigheten utan dröjsmål 
informera den presumtive sökanden om 
informationsägarens namn och 
kontaktuppgifter.

Or. de

Motivering

Innan undersökningarna diskuteras vid utbytet av uppgifter måste uppgifternas tekniska 
likvärdighet avgöras på motsvarande sätt. Annars kan man inte ta reda på om de uppgifter 
som står till förfogande kan tillämpas på testprodukterna från senare sökande.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om ingen sådan överenskommelse har 
nåtts två månader efter att begäran gjordes 
enligt artikel 51.2 ska såväl
informationsägaren som den presumtive 
sökanden utan dröjsmål informera 
kemikaliemyndigheten om detta. Inom 
två månader efter att ha informerats om att 
det inte var möjligt att nå en sådan 
överenskommelse ska 
kemikaliemyndigheten ge den presumtive 
sökanden rätt att hänvisa till dessa försök 
eller undersökningar på ryggradsdjur. 
En förlikningsdomstol på unionsnivå ska 
fastställa en rimlig andel av de kostnader 
som uppkommit i samband med 
utarbetande och användning av 
uppgifterna som den presumtive sökanden 
ska betala till informationsägaren.

Or. de

Motivering

Eftersom försök att uppnå en överenskommelse mellan två parter, det vill säga mellan 
informationsägaren och den senare sökanden, kan misslyckas, måste båda parter informera 
kemikaliemyndigheten. Det vore meningslöst om den senare sökanden informerade 
informationsägaren eftersom denne är en av parterna i den misslyckade överenskommelsen. 
För att garantera att det obligatoriska utbytet av uppgifter sker på ett harmoniserat sätt på 
EU-nivå bör kommissionen inrätta en förlikningsdomstol på unionsnivå.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När alla skyddsperioder för information 
enligt artikel 49 har löpt ut kan den 
behöriga myndigheten, när det gäller en 
biocidprodukt som redan har godkänts i 
enlighet med artiklarna 15, 25 eller 28, 
godkänna att en senare sökande av 
godkännande hänvisar till uppgifter som 

1. När alla skyddsperioder för information 
enligt artikel 49 har löpt ut kan den 
behöriga myndigheten, när det gäller en 
biocidprodukt som redan har godkänts i 
enlighet med artiklarna 15, 25 eller 28, 
godkänna att en senare sökande av 
godkännande hänvisar till uppgifter som 
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den första sökanden har lagt fram, om den 
senare sökanden kan visa att 
biocidprodukten liknar den tidigare 
godkända produkten och att den innehåller 
samma verksamma ämnen, med samma 
renhetsgrad och typ av föroreningar.

den första sökanden har lagt fram, och om 
skyddsperioderna för information enligt 
artikel 49 inte löpt ut kan den behöriga 
myndigheten eller kemikaliemyndigheten 
godkänna att en senare sökande av 
godkännande hänvisar till uppgifter som 
den första sökanden har lagt fram i 
enlighet med artikel 52, under 
förutsättning i båda fallen att den senare 
sökanden kan visa att biocidprodukten 
liknar den tidigare godkända produkten och 
att den innehåller samma verksamma 
ämnen, med samma renhetsgrad och typ av 
föroreningar.

Or. de

Motivering

Likhet och teknisk likvärdighet måste också bevisas där skyddsperioder för information ännu 
inte löpt ut, men en senare sökande vill ta del av uppgifter.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De behöriga myndigheterna ska 
genomföra officiella kontroller för att 
garantera att tillverkare av verksamma 
ämnen som släpps ut på marknaden för 
att användas i biocidprodukter har lagt 
fram information till kommissionen om 
det verksamma ämnet, som nämns i 
bilaga II eller i en fullmakt för 
dokumentation som uppfyller kraven i 
bilaga II.

Or. de

Motivering

Marknadsövervakning bör även omfatta verksamma ämnen som släpps ut på marknaden för 
att användas i biocidprodukter. Enligt förordningen måste tillverkarna följa många regler för 
att uppnå den respekt som måste garanteras på nationell nivå.
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Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2023 upprätta en rapport om 
tillämpningen av denna förordning och 
särskilt om hur förfarandena för 
gemenskapsgodkännande och ömsesidigt 
erkännande fungerar. Kommissionen ska 
överlämna rapporten till 
Europaparlamentet och rådet.

4. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2023 upprätta en rapport om 
tillämpningen av denna förordning och 
särskilt om hur förfarandena för 
gemenskapsgodkännande och ömsesidigt 
erkännande fungerar. Kommissionen ska 
överlämna rapporten till 
Europaparlamentet och rådet. 
Kommissionen ska på grundval av denna 
rapport utreda om förordningen måste 
ändras eller inte.

Or. de

Motivering

Den rapport som kommissionen utarbetar borde vara förstadiet till en bredare 
granskningsprocess, så att de största svårigheterna kan identifieras så tidigt som möjligt och 
förordningen, om det behövs, kan ändras vid den tidpunkt som passar.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En person som lämnar in information 
om ett verksamt ämne till 
kemikaliemyndigheten eller en behörig 
myndighet i enlighet med denna förordning 
får begära att informationen i artikel 56.2 
inte ska göras tillgänglig och ska då lämna 
en motivering som visar att utlämnande av 
informationen skulle kunna skada 
personens eller någon annan berörd parts 
kommersiella intressen.

3. En person som lämnar in information 
om ett verksamt ämne eller en 
biocidprodukt till kemikaliemyndigheten 
eller en behörig myndighet i enlighet med 
denna förordning får begära att 
informationen i artikel 56.2 inte ska göras 
tillgänglig och ska då lämna en motivering 
som visar att utlämnande av informationen 
skulle kunna skada personens eller någon 
annan berörd parts kommersiella intressen.
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Or. de

Motivering

Denna artikel bör också hänvisa till information om biocidprodukter.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Om inte annat följer av artikel 24 i 
förordning (EG) nr 1272/2008, 
IUPAC-namn för verksamma ämnen som 
avses i punkt 1 a i denna artikel och som 
endast används i något eller flera av 
följande syften:

utgår

i) Vetenskaplig forskning och utveckling.
ii) Produkt- och processinriktad forskning 
och utveckling.

Or. de

Motivering

Information om forskning och utveckling bör vara konfidentiell.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 61a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 61a
1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
yrkesmässiga användare liksom alla 
distributörer och rådgivare har tillgång 
till lämplig information om fördelar och 
risker med biocider samt säker 
användning av dem.
2. Medlemsstaterna ska vidta erforderliga 
åtgärder för att informera allmänheten 
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om fördelar och risker med biocider, samt 
om möjligheterna att minimera 
användningen av biocider.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget bidrar till att yrkesmässiga användare och konsumenter informeras om 
produkternas användning, miljövänliga alternativ och ofarliga biocidprodukter.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Biocidprodukter för vilka en ansökan om 
ett produktgodkännande inte har lämnats in 
i överensstämmelse med andra stycket, får 
inte längre släppas ut på marknaden från 
och med sex månader efter den dag då 
upptagandet träder i kraft. Befintliga lager 
av biocidprodukter för vilka en ansökan 
om godkännande inte har lämnats in i 
överensstämmelse med andra stycket får 
bortskaffas, lagras och användas under 

Biocidprodukter för vilka en ansökan om 
ett produktgodkännande inte har lämnats in 
i överensstämmelse med andra stycket, får 
inte längre släppas ut på marknaden efter 
den dag då upptagandet träder i kraft. 
Befintliga lager av biocidprodukter för 
vilka en ansökan om godkännande inte har 
lämnats in i överensstämmelse med andra 
stycket får bortskaffas, lagras och användas 
under sex månader efter den dag då 
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arton månader efter den dag då 
upptagandet träder i kraft.

upptagandet träder i kraft.

Or. de

Motivering

Längre tidsperioder borde inte behövas eftersom användare i senare led bör känna till sina 
skyldigheter och i vilket skede prövningen av det verksamma ämnet befinner sig.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansökningar om godkännande av 
ämnen, blandningar och anordningar som 
betraktas som biocidprodukter i 
överensstämmelse med artikel 3.1 a andra 
meningen, och som var tillgängliga på 
marknaden den ... [EUT: ange det datum 
som avses i artikel 85 första stycket], ska 
lämnas in senast den 1 januari 2017.

1. Ansökningar om godkännande av 
ämnen, blandningar och anordningar som 
betraktas som biocidprodukter i 
överensstämmelse med artikel 3.1 a andra 
meningen, och som var tillgängliga på 
marknaden den ... [EUT: ange det datum 
som avses i artikel 85 första stycket], ska 
lämnas in senast den 1 januari 2017. Detta 
stycke gäller inte för verksamma ämnen 
som tillverkats på plats för desinfektion av 
dricksvatten.

Or. de

Motivering

Desinfektion av dricksvatten är tillräckligt reglerat i dricksvattendirektivet (98/83/EG) och i 
Reach-förordningen.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Från och med den 1 januari 2014 ska 
varje tillverkare av ett befintligt verksamt 
ämne som finns på marknaden för att 
användas i biocidprodukter hos 
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kemikaliemyndigheten ansöka om att 
detta verksamma ämne ska föras in i 
bilaga I. De behöriga myndigheterna ska 
genomföra de officiella kontroller som 
krävs enligt artikel 54.1.

Or. de

Motivering

Endast företag som bidrar till systemet bör tillåtas tillverka verksamma ämnen, avsedda att 
användas i biocidprodukter, och att släppa ut dessa på marknaden. Lämpliga kontroller av 
marknaden för verksamma ämnen är bästa sättet att ta itu med problemet med 
snålskjutsåkning. Medlemsstaterna bör uppmanas att fastställa vilka biocidprodukter som 
förekommer på deras marknad, om tillverkarna av de verksamma ämnena har lämnat in 
dokumentation för införande i bilaga I och att verkställa genomförandet i fråga.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska 
genomföra de officiella kontroller som 
krävs enligt artikel 54.1.

Or. de

Motivering

Endast företag som bidrar till systemet bör tillåtas tillverka verksamma ämnen, avsedda att 
användas i biocidprodukter, och att släppa ut dessa på marknaden. Lämpliga kontroller av 
marknaden för verksamma ämnen är bästa sättet att ta itu med problemet med 
snålskjutsåkning. Medlemsstaterna bör uppmanas att fastställa vilka biocidprodukter som 
förekommer på deras marknad, om tillverkarna av de verksamma ämnena har lämnat in 
dokumentation för införande i bilaga I och att verkställa genomförandet i fråga.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1a. För att minska djurförsöken bör 
informationen alltid, när så är möjligt, 
härledas från uppgifter som redan finns 
att tillgå. Framför allt bör 
bestämmelserna i direktiv 1999/45/EG 
eller förordning (EG) nr 1272/2008 
tillämpas.

Or. de

Motivering

För att undvika onödiga försök på ryggradsdjur.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Bilaga III – Avdelning 1 – led 2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2. Detaljerade kvantitativa och 
kvalitativa uppgifter om biocidproduktens 
sammansättning, t.ex. verksamma ämnen, 
föroreningar, tillsatser, icke verksamma 
beståndsdelar

2.2. Detaljerade kvantitativa och 
kvalitativa uppgifter om biocidproduktens 
sammansättning, t.ex. verksamma ämnen, 
föroreningar, tillsatser, icke verksamma 
beståndsdelar, med beaktande av de i 
artikel 16.2b (ny) nämnda 
koncentrationerna

Or. de

Motivering

För samstämmighet med ändringsförslaget till artikel 16.2b (ny).

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22a. För att djurförsöken ska kunna 
minskas ska utredningar av de skadliga 
effekterna alltid, när så är möjligt, grunda 
sig på uppgifter om det verksamma ämnet 
och uppgifter som redan finns att tillgå 
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om de potentiellt skadliga ämnena i 
biocidprodukten. Framför allt bör 
bestämmelserna i direktiv 1999/45/EG 
eller förordning (EG) nr 1272/2008 
tillämpas för att utreda biocidproduktens 
skadliga effekter.

Or. de

Motivering

För att undvika onödiga försök på ryggradsdjur.
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MOTIVERING

Biocider är en del av vår civilisation och levnadsstandard. Det går inte att avstå från dem om 
vi ska klara våra höga anspråk på hälsa och hygien. I och med den höga befolkningstätheten 
och den internationella rörligheten kräver vårt samhälle särskilda hygienmetoder för att inga 
smittor och sjukdomar ska spridas. Biocider måste vara effektiva vilket samtidigt innebär att 
de ofta är farliga. Därför måste man vara särskilt försiktig vid hantering av dessa ämnen.

Samtidigt måste den nya biocidförordningen garantera att tillverkarna, som huvudsakligen är 
medelstora företag, kan tillämpa dessa föreskrifter vid tillverkningen utan 
konkurrensnackdelar, vilka annars till och med skulle kunna leda till att råvaror eller 
produkter försvinner.

Syftet med denna förordning är att harmonisera de redan befintliga bestämmelserna på 
EU-nivå och anpassa dem till den senaste tekniska utvecklingen. Då måste både konsumenter 
och tillverkare av biocider eller produkter, i vilka det ingår biocider, kunna utgå från 
minimistandarder som gäller i hela EU.

Föredraganden anser att det förslag till förordning som kommissionen lagt fram behöver 
förbättras avsevärt för att det ska gå att uppnå de eftersträvade målen, som att avskaffa 
svagheterna i det hittills gällande direktivet, förbättra godkännandeförfarandet och göra 
beslutsförfarandet smidigare, samtidigt som vidareutveckling av den höga skyddsnivån 
garanteras.

I denna nya förordning måste tre viktiga områden prioriteras: miljöskydd, konsumentskydd 
och ett säkert genomförande i praktiken av tillverkarna.

För miljön:

När biocider godkänns, saluförs och används ska det garanteras att försiktighetsprincipen och 
tydliga uteslutningskriterier tillämpas. Endast på detta sätt kan en så hög skyddsnivå som 
möjligt uppnås för människors respektive djurs hälsa och naturen bevaras.

I förordningen ska också den tekniska vidareutvecklingen av verksamma ämnen, exempelvis 
de alltmer använda nanomaterialen, beaktas när godkännanden ges. För att säkra en hög 
skyddsnivå i framtiden samt rättssäkerhet för tillverkarna anser föredraganden att man bör 
utarbeta en enhetlig definition på nanomaterial och att förordningens ordalydelse regelbundet 
bör anpassas till den tekniska utvecklingen.

För konsumentskyddet:

Konsumenterna måste kunna utgå från att de produkter de köpt uppfyller enhetliga 
minimistandarder på EU:s inre marknad, oberoende av i vilken medlemsstat de köpt 
produkten. För att man inte ska kunna kringgå dessa standarder måste också de 
utomeuropeiska tillverkarnas produkter samt de material och verksamma ämnen de använt 
uppfylla EU-standarderna. En tydlig märkning av behandlade material och produkter är 
följaktligen lika nödvändig som ett motsvarande godkännande av biocidprodukter, oberoende 
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av om dessa kommit inifrån Europeiska unionen eller från länder utanför.

Yrkesmässiga användare och konsumenter av biocidprodukter måste dessutom informeras om 
hur de används säkert samt om miljövänligare alternativ och ofarliga biocidprodukter. Här bör 
i varje fall utbildning av berörda målgrupper, åtminstone de yrkesmässiga användarna, ingå.

Genomförande i praktiken och tillämpning av förordningen:

För att de ökande kraven på biocidprodukter ska kunna uppfyllas blir områdena forskning och 
utveckling, vid sidan om den egentliga produktionen, också särskilt viktiga. Industrin måste 
dock särskilt inom biocidsektorn få små produktionsmängder att överensstämma med dyra 
tillverknings- och godkännandeförfaranden. Detta förutsätter rimliga arbetsinsatser, rättvisa 
ramvillkor och rimliga kostnader för registrering och godkännande av biocider, utan att man 
tar ifrån företagen stimulansen att vidareutveckla befintliga produkter och ta fram nya.

Att införa ett gemenskapsgodkännande utgör i detta sammanhang ett väsentligt steg mot en 
harmoniserad inre marknad för biocidprodukter. Det är det bästa och effektivaste systemet för 
att förbättra tillgången på dessa produkter, stimulera till innovationer och ge människors hälsa 
liksom naturskyddet extra nytta. Ett centralt system för godkännande har dessutom en klart 
positiv effekt på den inre marknaden, eftersom det blir möjligt med konsekventa bedömningar 
och enhetligt genomförande av kraven i samtliga EU-medlemsstater. Detta leder inte minst 
också till ett förbättrat konsumentskydd. Förfarandet för gemenskapsgodkännande bör därför 
utvidgas till att omfatta samtliga produktkategorier.

Inom ramen för godkännandeförfarandet måste snålskjutsåkning och oönskade konsekvenser 
exempelvis när det gäller produktinformation eller affärshemligheter uteslutas.

Genom den blivande förordningen föreskrivs ett förenklat förfarande för godkännande av 
produkter under vissa förutsättningar, för att undvika onödiga kostnader och överdrivna 
avgifter. Dessutom måste man klargöra att olika förfaranden beroende på grad och omfattning 
av de planerade ändringarna av en biocidprodukt, jämförd med originalgodkännandet, ska 
tillämpas. I och med detta skulle det för smärre ändringar av biocidprodukter endast behövas 
ett förenklat förfarande utan någon tung och tidskrävande administrativ procedur, under 
förutsättning att ändringarna inte påverkar vare sig riskbedömningen eller effektiviteten 
negativt.


