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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].



PR\874240SV.doc 3/73 PE467.347v02-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................72



PE467.347v02-00 4/73 PR\874240SV.doc

SV



PR\874240SV.doc 5/73 PE467.347v02-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets 
och rådets förordning om tillhandahållande på marknaden och användning av 
biocidprodukter
(…/2011 – C7-…/2011 – 2009/0076(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (…/2011 – C7-…/2011),

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
17 februari 20101,

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen2 av ärendet, en behandling som 
avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0267),

– med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 66 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C 347, 18.12.2010, s. 62.
2 Antagna texter av den 22.9.2010, P7_TA_PROV(2010)0333.
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Ändringsförslag 1

Rådets ståndpunkt
Skäl 10

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(10) För att skapa rättslig säkerhet är det 
nödvändigt att upprätta en 
unionsförteckning över verksamma ämnen 
som godkänts för användning i 
biocidprodukter. Ett förfarande bör 
fastställas för att bedöma om ett verksamt 
ämne kan införas i denna förteckning. Man 
bör också specificera vilken information 
berörda parter ska lämna in som stöd för en 
ansökan om godkännande av ett verksamt 
ämne och dess införande i förteckningen. 

(10) För att skapa rättslig säkerhet och 
öppenhet är det nödvändigt att inom denna 
förordning ha kvar en unionsförteckning 
över verksamma ämnen som godkänts för 
användning i biocidprodukter. Ett 
förfarande bör fastställas för att bedöma 
om ett verksamt ämne kan införas i denna 
förteckning. Man bör också specificera 
vilken information berörda parter ska 
lämna in som stöd för en ansökan om 
godkännande av ett verksamt ämne och 
dess införande i förteckningen. 

Or. en

Motivering

Verksamma ämnen bör också i fortsättningen tas upp i en bilaga till förordningen. Det nya 
tillvägagångssättet som föreslås i rådets text, nämligen att de skulle godkännas skilt för sig 
med hjälp av genomförandeakter, leder till brist på öppenhet.

Ändringsförslag 2

Rådets ståndpunkt
Skäl 71

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Vid vederbörligen motiverade och 
tvingande skäl till skyndsamhet bör 
kommissionen anta delegerade akter med 
omedelbar verkan med avseende på 
begränsning av ett verksamt ämne i 
bilaga I eller stryka ett verksamt ämne 
från den bilagan.

utgår

Or. en

Motivering
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Det här skälet följer inte standardklausulen om delegerade akter och bör därför utgå.

Ändringsförslag 3

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – punkt 2 – led ja (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(ja) Rådets direktiv 98/83/EG av den 
3 november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten1.
_____________
1 EGT L 111, 20.4.2001, s. 31.

Or. en

Motivering

Avsikten med det här ändringsförslaget är att få med en hänvisning till 
dricksvattendirektivet 98/83/EG. Det direktivet bör kvarstå som den huvudsakliga 
lagstiftningen om biocidprodukter som används för beredning av dricksvatten. I artiklarna 7 
och 10 i det direktivet föreskrivs det att biocidprodukter som används för att desinficera 
vatten och som släpps ut på marknaden eller framställs på plats ska godkännas och tillåtas på 
nationell nivå. För att dubbelarbete ska undvikas bör produkter som används för att 
desinficera dricksvatten och framställs på plats och som redan godkänts av de nationella 
hälsovårdsmyndigheterna inte omfattas av det godkännandeförfarande som krävs i denna nya 
förordning.

Ändringsförslag 4

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2a. Kommissionen får, på begäran av en 
medlemsstat, anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 82 för att ange 
huruvida en särskild produkt eller 
produktgrupp är en biocidprodukt, en 
behandlad vara eller ingendera. 

Or. en
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Motivering

Frågan om huruvida förordningens räckvidd ska utsträckas till att omfatta några ytterligare 
särskilda produkter eller någon ytterligare särskild produktgrupp är en allmän 
tillämpningsåtgärd avsedd att komplettera den grundläggande rättsakten och bör därför bli 
föremål för delegerade akter i stället för genomförandeakter. En föreskrift om förordningens 
räckvidd passar dessutom bättre i artikel 2 än i artikel 3 i denna förordning. 

Ändringsförslag 5

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – punkt 1 – led p

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

p) innehavare av ett produktgodkännande: 
den person som ansvarar för 
tillhandahållandet på marknaden av en 
biocidprodukt i en särskild medlemsstat 
eller i unionen och som anges i 
godkännandet. Om den person som 
ansvarar för utsläppandet på marknaden 
av en biocidprodukt inte är etablerad i 
unionen ska innehavaren av 
godkännandet vara en person som är 
etablerad i unionen, som genom en 
skriftlig fullmakt från den person som 
ansvarar för utsläppandet på marknaden 
utsetts som innehavare av godkännandet 
och som skriftligen har godkänt denna 
utnämning.

p) innehavare av ett godkännande: den 
inom unionen etablerade person som 
ansvarar för utsläppandet på marknaden av 
en biocidprodukt i en särskild medlemsstat 
eller i unionen och som anges i 
godkännandet.

Or. en

Motivering
Den nya definition som införts av rådet är onödigt invecklad. Det här ändringsförslaget är 
rent tekniskt och innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med det är att skapa bättre 
konsekvens (både inom texten och med annan lagstiftning), att undvika upprepningar eller att 
klarlägga eller förenkla texten.
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Ändringsförslag 6

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – punkt 1 – led m

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

m) nationellt godkännande: ett 
administrativt beslut genom vilket den 
behöriga myndigheten i en medlemsstat 
godkänner att en biocidprodukt 
tillhandahålls på marknaden och används 
inom statens territorium eller en del därav.

m) nationellt godkännande: ett 
administrativt beslut genom vilket den 
behöriga myndigheten i en medlemsstat 
godkänner att en biocidprodukt eller en 
biocidproduktfamilj tillhandahålls på 
marknaden och används inom statens 
territorium eller en del därav.

Or. de

Motivering

Det bör göras klart att ett nationellt godkännande kan beviljas både för en enskild 
biocidprodukt och för en biocidproduktfamilj.

Ändringsförslag 7

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – punkt 1 – led s

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

s) biocidproduktfamilj: en grupp 
biocidprodukter med liknande 
användningar, vars verksamma ämnen har 
samma specifikationer, och med 
specificerad variation i sin sammansättning 
som inte negativt påverkar produkternas 
risknivå eller i betydande utsträckning 
minskar deras effektivitet.

s) biocidproduktfamilj: en grupp 
biocidprodukter med liknande 
användningar, vars verksamma ämnen har 
samma specifikationer, och med 
specificerad variation i sin sammansättning 
jämfört med en referensbiocidprodukt i 
den gruppen som innehåller samma 
verksamma ämnen med samma 
specifikationer, förutsatt att dessa tillåtna 
specificerade variationer inte negativt 
påverkar produkternas risknivå eller i 
betydande utsträckning minskar deras 
effektivitet.

Or. en
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Ändringsförslag 8

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – punkt 1 – led v

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

v) material som kommer i kontakt med 
livsmedel: alla material eller produkter 
enligt artikel 1.2 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 
av den 27 oktober 2004 om material och 
produkter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel.

utgår

Or. en

Motivering

Det behövs ingen definition av ”material som kommer i kontakt med livsmedel” eftersom 
dessa material kommer att betraktas som behandlade varor.

Ändringsförslag 9

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – punkt 1 – led aa

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

aa) nanomaterial: nanomaterial enligt 
definitionen i kommissionens 
rekommendation 20../.../EG av den ... om 
definitionen av nanomaterial.

aa) nanomaterial: avsiktligt tillverkat 
material som har en eller fler dimensioner 
i storleksordningen 100 nm eller mindre 
eller som består av åtskilda funktionella 
delar, antingen inuti eller utanpå, varav 
många har en eller flera dimensioner i 
storleksordningen 100 nm eller mindre, 
inbegripet strukturer, agglomerat eller 
aggregat, som kan vara större än 100 nm 
men bibehålla egenskaper som är 
utmärkande för nanonivå. Egenskaper 
som är utmärkande för nanonivån 
inbegriper

i) de egenskaper som avser de stora 
särskilda ytorna hos materialen i fråga, 
och/eller
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ii) särskilda fysisk-kemiska egenskaper 
som skiljer sig från egenskaperna hos 
strukturer av samma material som inte 
uppträder i nanoform.
Då kommissionens 
rekommendation 20../.../EG av den ... om 
definitionen av nanomaterial träder i kraft 
ska den ovanstående definitionen ersättas 
med den definition som ingår i 
rekommendationen.

Or. en

Motivering

Återinförande av ståndpunkten från första behandlingen.

Ändringsförslag 10

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – punkt 1 – led ada (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

ada) yrkesmässig användare: en fysisk 
eller juridisk person som använder 
biocidprodukter i sin yrkesverksamhet. 

Or. de

Motivering

Här återinförs parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag 11

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – punkt 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Kommissionen får, på begäran av en 
medlemsstat, genom genomförandeakter 
besluta huruvida en särskild produkt eller 
produktgrupp är en biocidprodukt, en 

utgår
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behandlad vara eller ingetdera. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 81.3. 

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 2.2a (ny). Föreskriften om räckvidden bör ingå i artikel 2 
snarare än i artikel 3 i förordningen. Sådana åtgärder bör dessutom bli föremål för 
delegerade akter snarare än genomförandeakter. 

Ändringsförslag 12

Rådets ståndpunkt
Artikel 4 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Ett verksamt ämne ska godkännas för en 
första period på högst 10 år om åtminstone 
en biocidprodukt som innehåller det 
verksamma ämnet kan förväntas uppfylla 
kriterierna i artikel 18.1 b med beaktande 
av de faktorer som anges i artikel 18.2 och 
18.5.

1. Ett verksamt ämne ska tas upp i bilaga-I
för en första period på högst 10 år om 
åtminstone en biocidprodukt som 
innehåller det verksamma ämnet uppfyller 
villkoren i artikel 18.1 b med beaktande av 
de faktorer som anges i artikel 18.2 och 
18.5.
(Observera: Denna ändring berör hela 
rättsakten under behandling. Om den antas 
ska i hela texten uttrycket ”godkännande 
av ett verksamt ämne” ersättas med 
”upptagande av ett verksamt ämne i bilaga 
-I”, ”godkännande” ersättas med 
”upptagande i bilaga -I” samt ”godkänt” 
ersättas med ”upptaget i bilaga -I”.)

Or. en

Motivering

Verksamma ämnen bör också i fortsättningen tas upp i en bilaga till förordningen. Det nya 
tillvägagångssättet som föreslås i rådets text, nämligen att de skulle godkännas skilt för sig 
med hjälp av genomförandeakter, leder till brist på öppenhet. Dessutom är det inte 
konsekvent med bestämmelserna i artikel 27 om upptagande av verksamma ämnen enligt det 
förenklade förfarandet, som fortfarande skulle regleras med hjälp av delegerade akter.
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Ändringsförslag 13

Rådets ståndpunkt
Artikel 4 – punkt 3 – led ga (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(ga) Datum för upptagande i bilaga – I.

Or. en

Motivering

Detta ger viktiga upplysningar om det verksamma ämnet samt dess godkännande/upptagande 
och bör därför finnas med bland villkoren för godkännande/upptagande.

Ändringsförslag 14

Rådets ståndpunkt
Artikel 6 – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. För att skapa enhetliga villkor för 
tillämpningen av punkt 2 a ska
kommissionen genom genomförandeakter 
närmare ange under vilka omständigheter 
den exponering som är förenad med de 
avsedda användningarna motiverar en 
anpassning av uppgiftskraven i punkt 1 a 
och b. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 81.3.

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 82 för att anpassa kriterierna för 
vad som kan anses vara giltiga motiv för 
att anpassa de uppgifter som krävs enligt 
punkt 1 av de skäl som anges i punkt 2 a.

Or. en

Motivering

Eftersom detta är en allmän tillämpningsåtgärd avsedd att komplettera den grundläggande 
rättsakten bör den bli föremål för delegerade akter i stället för genomförandeakter.
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Ändringsförslag 15

Rådets ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Den utvärderande behöriga myndigheten 
ska så fort som möjligt, efter det att 
kemikaliemyndigheten godkänt en 
ansökan, underrätta den sökande om 
vilka avgifter som ska betalas enligt 
artikel 79.2 och avslå ansökan om den 
sökande inte betalat avgifterna inom 
60 dagar.

Or. en

Motivering

I rådets text tas det inte hänsyn till ändringarna i artikel 79 där avgifterna nu indelats i 
avgifter till kemikaliemyndigheten och avgifter till den utvärderande myndigheten. Av 
konsekvensskäl verkar det inte heller befogat att betalningsfristen för avgifterna till den 
utvärderande behöriga myndigheten skulle vara kortare eller längre än betalningsfristen för 
avgifterna till kemikaliemyndigheten. Det här ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär 
inte att texten ändras i sak. Syftet med det är att skapa bättre konsekvens (både inom texten 
och med annan lagstiftning) för att klarlägga texten.

Ändringsförslag 16

Rådets ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 3 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Den utvärderande behöriga myndigheten 
ska avslå ansökan om sökanden inte 
lämnar in den begärda informationen inom 
tidsfristen och ska informera sökanden och 
kemikaliemyndigheten om detta. I sådana 
fall ska en del av den avgift som betalats i 
enlighet med artikel 79 återbetalas.

Den utvärderande behöriga myndigheten 
ska avslå ansökan om sökanden inte 
lämnar in den begärda informationen inom 
tidsfristen och ska informera sökanden och 
kemikaliemyndigheten om detta. I sådana 
fall ska en del av den avgift som betalats i 
enlighet med artikel 79.1 och 79.2
återbetalas.

Or. en

Motivering
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I rådets text tas det inte hänsyn till ändringarna i artikel 79 där avgifterna nu indelats i 
avgifter till kemikaliemyndigheten och avgifter till den utvärderande myndigheten. Det här 
ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med det är 
att skapa bättre konsekvens (både inom texten och med annan lagstiftning), att undvika 
upprepningar eller att klarlägga eller förenkla texten.

Ändringsförslag 17

Rådets ståndpunkt
Artikel 9 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

När kommissionen har tagit emot det 
yttrande från kemikaliemyndigheten som 
avses i artikel 8.4, ska den antingen

När kommissionen har tagit emot det 
yttrande från kemikaliemyndigheten som 
avses i artikel 8.4, ska den genom 
delegerade akter i enlighet med artikel 82 
fatta ett beslut om upptagande av det 
verksamma ämnet i bilaga -I.

a) anta en genomförandeförordning om 
att det verksamma ämnet godkänns och 
om villkoren för detta, inklusive uppgift 
om dagen för godkännandet och när det 
löper ut, eller
b) när kraven i artikel 4.1, eller i 
tillämpliga fall artikel 5.2, inte är 
uppfyllda eller när erforderliga uppgifter 
och data inte har lämnats in inom 
föreskriven tid, anta ett 
genomförandebeslut om att det 
verksamma ämnet inte godkänns.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 81.3.

Or. en

Motivering

Se även ändringsförslaget till artikel 4.1. Verksamma ämnen bör också i fortsättningen tas 
upp i en bilaga till förordningen. Det tillvägagångssätt som föreslås, nämligen att de skulle 
godkännas skilt för sig med hjälp av genomförandeakter, leder till brist på öppenhet. 
Upptagandet av verksamma ämnen är dessutom en allmän tillämpningsåtgärd avsedd att 
komplettera den grundläggande rättsakten och bör därför bli föremål för delegerade akter i 
stället för genomförandeakter (såsom det gjorts i artikel 27 med godkännandet av verksamma 
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ämnen enligt det förenklade förfarandet).

Ändringsförslag 18

Rådets ståndpunkt
Artikel 9 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Godkända verksamma ämnen ska tas 
upp i en unionsförteckning över 
godkända verksamma ämnen. 
Kommissionen ska hålla denna 
förteckning uppdaterad och offentliggöra 
den på elektronisk väg.

utgår

(Observera: Denna ändring berör hela 
rättsakten under behandling. Om den antas 
ska alla hänvisningar till artikel 9.2 utgå 
och alla hänvisningar till ”den förteckning 
som utarbetats i enlighet med artikel 9.2” 
eller ”den förteckning som avses i 
artikel 9.2” ersättas med en hänvisning till 
bilaga -1.)

Or. en

Motivering

Se de anknytande ändringsförslagen till artiklarna 4.1 och 9.1. Av omsorg om rättssäkerhet 
och insyn bör verksamma ämnen också i fortsättningen tas upp i en bilaga till själva 
förordningen och inte i ett separat dokument som inte utgör en del av förordningen. På det 
sättet får vi också garantier för att förordningen fortlöpande uppdateras och ändras 
(automatiskt efter det att ett verksamt ämne upptagits i den) och då behövs det inte någon 
separat förteckning. 

Ändringsförslag 19

Rådets ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2a (nytt) 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Den utvärderande behöriga myndigheten 
ska så fort som möjligt, efter det att 
kemikaliemyndigheten godkänt en 
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ansökan, underrätta den sökande om 
vilka avgifter som ska betalas enligt 
artikel 79.2 och avslå ansökan om den 
sökande inte betalat avgifterna inom 
60 dagar. 

Or. en

Motivering

I den nya texten tas det hänsyn till lydelsen i artikel 79 där det nu föreskrivs att en avgift ska 
betalas till kemikaliemyndigheten och en separat avgift till den utvärderande behöriga 
myndigheten. Av konsekvensskäl verkar det inte befogat att betalningsfristen för avgifterna till 
den utvärderande behöriga myndigheten skulle vara kortare eller längre än betalningsfristen 
för avgifterna till kemikaliemyndigheten. Det här ändringsförslaget är rent tekniskt och 
innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med det är att skapa bättre konsekvens (både inom 
texten och med annan lagstiftning) och att klarlägga texten.

Ändringsförslag 20

Rådets ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. När kommissionen har tagit emot 
yttrandet från kemikaliemyndigheten, ska 
den anta

4. När kommissionen har tagit emot 
yttrandet från kemikaliemyndigheten, ska 
den genom delegerade akter i enlighet 
med artikel 82 fatta ett beslut om förnyat 
upptagande av det verksamma ämnet för 
en eller flera produkttyper i bilaga -I. Om 
godkännandet förnyas ska villkoren för 
detta anges i beslutet.

a) en genomförandeförordning om att 
godkännandet av det verksamma ämnet 
förnyas för en eller flera produkttyper och 
om villkoren för detta, eller
b) ett genomförandebeslut om att 
godkännandet av det verksamma ämnet 
inte förnyas.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 81.3.
Artikel 9.2 ska tillämpas.
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Or. en

Motivering

Liksom besluten om ursprungliga upptaganden/godkännanden (se ändringsförslaget till 
artikel 9.1) är också besluten om att förnya upptagandet av ett verksamt ämne en allmän 
tillämpningsåtgärd avsedd att komplettera den grundläggande rättsakten och bör därför bli 
föremål för delegerade akter i stället för genomförandeakter.

Ändringsförslag 21

Rådets ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 6

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

6. Om kommissionen beslutar att inte 
förnya godkännandet av ett verksamt 
ämne för en eller flera produkttyper får 
den bevilja anstånd för bortskaffande, 
tillhandahållande på marknaden och 
användning av kvarvarande lager av 
biocidprodukter för den eller de berörda 
produkttyper som innehåller det 
verksamma ämnet.

6. Om kommissionen beslutar att inte 
förnya eller att ändra upptagandet av ett 
verksamt ämne i bilaga -I för en eller flera 
produkttyper ska medlemsstaterna, eller, 
om det rör sig om ett unionsgodkännande, 
kommissionen, upphäva, eller, där så är 
lämpligt, ändra godkännandena av 
biocidprodukter i den eller de berörda 
produkttyper som innehåller det 
verksamma ämnet. Artikel 51 ska därvid 
tillämpas.

Anståndet får inte överstiga 180 dagar för 
tillhandahållande på marknaden och 
ytterligare högst 180 dagar för 
bortskaffande och användning av 
kvarvarande lager av biocidprodukter för 
den eller de berörda produkttyper som 
innehåller det verksamma ämnet.

Or. en

Motivering

Artikel 14.4 i rådets förslag ger kommissionen rätt att vägra förnya ett godkännande, förnya 
godkännandet eller förnya det i ändrad form med nya villkor. I detta tredje fall ändras det 
ursprungliga godkännandet och därför är det viktigt att här hänvisa till denna möjlighet.
I textens nuvarande lydelse står det ingenting exakt om vad som händer efter det att 
kommissionen fattat beslut om att inte förnya ett godkännande. Därför måste det redogöras 
för etapperna mellan å ena sidan beslutet om icke-förnyande eller begränsning och å andra 
sidan anståndet.
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Ändringsförslag 22

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2 och 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om dessa indikationer bekräftas ska 
kommissionen anta en 
genomförandeförordning om ändring av 
villkoren för godkännande av ett verksamt 
ämne eller om upphävande av 
godkännandet. Denna 
genomförandeförordning ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 81.3. Artikel 9.2 ska 
tillämpas. Kommissionen ska informera 
den eller de ursprungliga sökandena om 
detta.

Om dessa indikationer bekräftas ska 
kommissionen anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 82 om ändring av 
villkoren för upptagande av ett verksamt 
ämne i bilaga -I eller om upphävande av 
upptagandet. Kommissionen ska informera 
den eller de ursprungliga sökandena om 
upptagande i bilaga -I om att 
kommissionen omprövar ärendet och ska 
bereda sökanden möjlighet att komma 
med synpunkter. Kommissionen ska vid 
sin omprövning ta vederbörlig hänsyn till 
dessa synpunkter.

Or. en

Motivering
Ändring av villkoren för godkännande/upptagande av ett verksamt ämne i förordningen är en 
allmän tillämpningsåtgärd avsedd att komplettera den grundläggande rättsakten och bör 
därför bli föremål för delegerade akter i stället för genomförandeakter.

Ändringsförslag 23

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Vid vederbörligen motiverade och 
tvingande skäl till skyndsamhet ska 
kommissionen anta genomförandeakter 
med omedelbar verkan i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 81.4.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 24

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Kommissionen ska dessutom ta hänsyn till 
en begäran från en medlemsstat om 
omprövning av godkännandet av ett 
verksamt ämne, mot bakgrund av nya 
vetenskapliga och tekniska rön och 
övervakningsuppgifter, inbegripet i fall då 
det finns indikationer på att det är osäkert 
om de mål som fastställts i enlighet med 
artiklarna 4.1 a iv, 4.1 b i, 7.2 och 7.3 i 
direktiv 2000/60/EG kan uppnås.

Or. de

Motivering

En likartad lydelse finner man i artikel 21 i förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden.

Ändringsförslag 25

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3a. Om kommissionen beslutar att 
upphäva eller ändra upptagandet av ett 
verksamt ämne i bilaga – I för en eller 
flera produkttyper ska medlemsstaterna, 
eller, om det rör sig om ett 
unionsgodkännande, kommissionen, 
upphäva, eller, där så är lämpligt, ändra 
godkännandena av biocidprodukter i den 
eller de berörda produkttyper som 
innehåller det verksamma ämnet. 
Artiklarna 29 och 43 ska, enligt vad som 
är lämpligt, gälla i tillämpliga delar.
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Or. en

Motivering

Ändring av den bestämmelse som införts av rådet. En omprövning får samma konsekvenser 
som ett förnyande och kommissionen får upphäva godkännandet eller ändra 
godkännandevillkoren.

Ändringsförslag 26

Rådets ståndpunkt
Artikel 16

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Genomförandeåtgärder Detaljerade regler
Kommissionen får genom
genomförandeakter anta detaljerade 
åtgärder för genomförande av 
artiklarna 12–15 för att närmare ange 
förfarandena för förnyelse och omprövning 
av godkännandet av ett verksamt ämne. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 81.3.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta
delegerade akter i enlighet med artikel 82, 
med angivande av detaljerade regler för
tillämpningen av artiklarna 12–15 för att 
närmare ange förfarandena för förnyelse 
och omprövning av upptagandet av ett 
verksamt ämne i bilaga -I. 

Or. en

Motivering

Utarbetandet av detaljerade regler för tillämpningen av artiklarna 12–15 är en allmän 
tillämpningsåtgärd avsedd att komplettera den grundläggande rättsakten och bör därför bli 
föremål för delegerade akter i stället för genomförandeakter.

Ändringsförslag 27

Rådets ståndpunkt
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Sökanden får lämna en enda ansökan om 
godkännande för en grupp 
biocidprodukter från samma företag, för 
vilka det ansöks om godkännande såsom 
biocidproduktfamilj.
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Or. de

Motivering

Det bör klart beskrivas i förordningen att en sökande får lämna in en enda ansökan om flera 
biocidprodukter från en och samma biocidproduktfamilj, varvid denna ansökan omfattar alla 
biocidprodukter som är avsedda att ingå i biocidproduktfamiljen.

Ändringsförslag 28

Rådets ståndpunkt
Artikel 17 – punkt 6

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

6. Innehavaren av produktgodkännandet 
ska underrätta varje behörig myndighet 
som har beviljat nationellt godkännande för 
en biocidproduktfamilj om varje produkt 
inom biocidproduktfamiljen innan den 
släpps ut på marknaden, utom när en viss 
produkt identifierats klart och tydligt i 
godkännandet eller variationen i 
sammansättningen endast gäller pigment, 
parfymer och färgämnen inom ramen för 
de tillåtna variationerna. Underrättelsen ska 
ange exakt sammansättning, varumärke 
och tillägg till godkännandenummer. Om 
det gäller ett unionsgodkännande ska 
innehavaren av godkännandet underrätta 
kemikaliemyndigheten och kommissionen.

6. Innehavaren av godkännandet ska 
underrätta varje behörig myndighet som 
har beviljat nationellt godkännande för en 
biocidproduktfamilj om varje ny produkt 
inom biocidproduktfamiljen innan den 
släpps ut på marknaden, utom när en viss 
produkt identifierats klart och tydligt i 
godkännandet eller variationen i 
sammansättningen endast gäller pigment, 
parfymer och färgämnen inom ramen för 
de tillåtna variationerna. Underrättelsen ska 
ange exakt sammansättning, varumärke 
och godkännandenummer. Om det gäller 
ett unionsgodkännande ska innehavaren av 
godkännandet underrätta 
kemikaliemyndigheten och kommissionen.

Or. de

Motivering

Ändringar av pigment, parfymer eller färgämnen inom ramen för de tillåtna ändringarna 
måste gå att göra obyråkratiskt.
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Ändringsförslag 29

Rådets ståndpunkt
Artikel 17 – punkt 6a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

6a. För att förenhetliga 
godkännandeförfarandena inom unionen 
och minska tillverkarnas och de behöriga 
myndigheternas administrativa börda ska 
kommissionen, genom delegerade 
rättsakter i enlighet med artikel 82, 
fastställa villkoren, kriterierna och 
förfarandena för godkännande och 
utsläppande på marknaden av samma 
produkt för samma användning med olika 
handelsnamn och via olika företag.
Kriterierna och förfarandena för sådana 
åtgärder ska grundas på, men inte 
begränsas till, följande principer:
a) Ingen kompletterande utvärdering ska 
genomföras eftersom det rör sig om en 
redan godkänd biocidprodukt.
b) Besluten om godkännande ska fattas 
inom en kort tidsram.
c) Avgifterna för godkännande ska vara 
låga, i överensstämmelse med det 
begränsade administrativa arbete som 
krävs.

Or. de

Motivering

En förenkling av saluföringen av biocidprodukter med liknande sammansättning och 
användningsändamål under olika handelsnamn och via olika tillverkare. Eftersom sådana 
godkännanden gäller för biocidprodukter med identisk sammansättning behöver man inte på 
nytt bedöma påverkan på människors hälsa och miljön.
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Ändringsförslag 30

Rådets ståndpunkt
Artikel 17a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Åtgärder för hållbar användning av 
biocidprodukter

17a. Medlemsstaterna ska på grundval av 
ett ramdirektiv för unionsåtgärder
fastställa och genomföra obligatoriska 
åtgärder för att uppnå en hållbar 
yrkesmässig användning av 
biocidprodukter, inbegripet införande av 
nationella handlingsplaner, integrerat 
växtskydd, åtgärder för riskbegränsning 
och främjande av alternativ.
Senast den …* ska kommissionen för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
ett lagstiftningsförslag till det ramdirektiv 
som avses i punkt 1.
_____________
* V.g. inför datum (två år efter det att 
denna förordning har antagits).

Or. de

Motivering

Här återinförs parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen.

Ändringsförslag 31

Rådets ståndpunkt
Artikel 18 – punkt 6

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

6. För en biocidproduktfamilj får en 
minskad procentandel av ett eller flera 
verksamma ämnen medges, och/eller en 
variation i procentandelen av ett eller flera 
icke verksamma ämnen, och/eller 
ersättning av ett eller flera icke 

6. För en biocidproduktfamilj ska följande 
variationer i sammansättningen jämfört 
med en referensbiocidprodukt tillåtas:
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verksamma ämnen med andra 
specificerade ämnen som medför likvärdig 
eller mindre risk. Klassificering samt faro-
och skyddsangivelser ska vara desamma 
för varje produkt inom 
biocidproduktfamiljen (med undantag för 
biocidproduktfamiljer som innehåller ett 
koncentrat för yrkesmässig användning 
och produkter som är färdiga för 
användning och som har erhållits genom 
utspädning av det koncentratet).

a) Ett verksamt ämne som förekommer i 
en referensbiocidprodukt med minst två 
verksamma ämnen får utelämnas.
b) En minskad procentandel av ett eller 
flera verksamma ämnen.
c) Ett eller flera icke-verksamma ämnen 
får utelämnas.
d) Den procentuella sammansättningen
av ett eller flera icke-verksamma ämnen 
får variera.
e) Ett eller flera icke verksamma ämnen får 
ersättas med andra specificerade ämnen 
som medför likvärdig eller mindre risk.
Klassificering samt faro- och 
skyddsangivelser ska vara desamma för 
varje produkt inom biocidproduktfamiljen 
eller också hänföra sig till en riskkategori 
som är lägre än för referensprodukten.

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

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

Or. en

Motivering

Det är viktigt att alla variationer i sammansättningen som kan tänkas förekomma förtecknas i 
artikel 18.



PE467.347v02-00 26/73 PR\874240SV.doc

SV

Ändringsförslag 32

Rådets ståndpunkt
Artikel 18 – punkt 7a (ny) 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

7a. Om det för sådana ämnen som 
omfattas av artikel 10.1 a i förordning 
(EG) nr 470/2009 inte går att i enlighet 
med artikel 9 i den förordningen fastställa 
ett gränsvärde för högsta tillåtna 
resthalter (MRL-värde) vid tidpunkten för 
det verksamma ämnets upptagande i 
bilaga -I eller om det MRL-värde som 
fastställts i enlighet med artikel 9 i den 
förordningen måste ändras, då ska 
MRL-värdet fastställas eller ändras enligt 
det förfarande som avses i artikel 8 i den 
förordningen och på grundval av en 
ansökan som i enlighet med artikel 3 i den 
förordningen inlämnats av den 
presumtive innehavaren av godkännandet 
eller dennes företrädare.

Or. en

Motivering

Rådets text är inte förenlig med de förfaranden som införts i enlighet med förordning (EG) 
nr 470/2009. I den föreslagna lydelsen skapas det garantier för att texten i
biocidförordningen respektive i förordning (EG) nr 470/2009 avstäms efter varandra. Det här 
ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med det är 
att skapa bättre konsekvens (både inom texten och med annan lagstiftning).

Ändringsförslag 33

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 2 – led d

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

d) Produktgodkännandenummer för 
biocidprodukten, med, i fråga om en 
biocidproduktfamilj, de tillägg som ska
tillämpas på enskilda biocidprodukter 
inom biocidproduktfamiljen.

d) Produktgodkännandenummer för 
biocidprodukten; inom en 
biocidproduktfamilj ska detta nummer 
gälla för alla enskilda biocidprodukter 
inom biocidproduktfamiljen.
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Or. de

Motivering

Tillägget behövs för att det klart ska framgå att samma produktgodkännandenummer ska 
tilldelas alla biocidprodukter som ingår i en godkänd biocidproduktfamilj. Eftersom 
godkännandet gäller för en biocidproduktfamilj behöver produktgodkännandenumret inte 
kompletteras med några tillägg, som bara skulle skapa onödig administrativ börda.

Ändringsförslag 34

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 2 – led f

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

f) Biocidproduktens tillverkare (namn och 
adresser samt tillverkningsorter).

utgår

Or. en

Motivering

Denna information omfattas av uppgiftsskyddet.

Ändringsförslag 35

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 2 – led qa (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(qa) För toxikologiskt och 
ekotoxikologiskt relevanta beståndsdelar 
av biocidprodukter och/eller 
restsubstanser av sådana: analysmetoder, 
inbegripet grader av återvinning och 
bestämningsgränser.

Or. en

Motivering

I godkännandena bör också ingå uppgifter om analysmetoderna och de relevanta 
bestämningsgränserna.
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Ändringsförslag 36

Rådets ståndpunkt
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2a. Om det rör sig om en 
biocidproduktfamilj ska ett enda 
produktgodkännandenummer fastställas 
för samtliga biocidprodukter som ingår i 
denna produktfamilj.

Or. en

Motivering

Eftersom biocidproduktfamiljer godkänns i ett för allt bör det uttryckligen stå att 
produktfamiljen har ett enda produktgodkännandenummer.

Ändringsförslag 37

Rådets ståndpunkt
Artikel 24 – led ca (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(ca) Biocidprodukten uppfyller de 
kriterier som fastställs i artikel 18.1 b ii-iv,
och 

Or. en

Motivering

Här skapas det garantier för att det redan då de verksamma ämnena godkänns eller 
biocidprodukterna tillåts tas hänsyn till hur de verksamma ämnena eller biocidprodukterna i 
framtiden kommer att användas i behandlade varor. Bara sådana verksamma 
ämnen/biocidprodukter som uppfyller villkoren i artikel 18.1 respektive artikel 24 ska 
godkännas för användning i behandlade varor.
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Ändringsförslag 38

Rådets ståndpunkt
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Kemikaliemyndigheten ska efter att ha 
kontrollerat att ansökan har lämnats i rätt 
format utan dröjsmål underrätta den 
utvärderande behöriga myndigheten om att 
ansökan finns tillgänglig genom registret 
för biocidprodukter.

Kemikaliemyndigheten ska kontrollera att 
ansökan har lämnats i rätt format och utan 
dröjsmål underrätta den utvärderande 
behöriga myndigheten. 

Or. en

Motivering

Hänvisningen till registret för biocidprodukter behövs inte längre i denna föreskrift. Av 
artikel 70 i dess av rådet ändrade lydelse framgår det nu klart att registret för
biocidprodukter är det enda sättet för informationsutbyte om ansökningar och där anges 
också vad som bör införas i registret, tillsammans med tidpunkterna för införandet. Det här 
ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med det är 
att skapa bättre konsekvens (både inom texten och med annan lagstiftning), att undvika 
upprepningar eller att klarlägga eller förenkla texten.

Ändringsförslag 39

Rådets ståndpunkt
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2 och 3 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Den utvärderande behöriga myndigheten 
ska underrätta sökanden om vilka avgifter 
som ska betalas i enlighet med artikel 79
och avslå ansökan om sökanden inte 
betalat avgifterna inom 30 dagar. 
Myndigheten ska informera sökanden om 
detta.

Den utvärderande behöriga myndigheten 
ska underrätta sökanden om vilka avgifter 
som ska betalas i enlighet med artikel 79.2
och avslå ansökan om sökanden inte 
betalat avgifterna inom 60 dagar. 
Myndigheten ska informera sökanden om 
detta.

När den utvärderande behöriga 
myndigheten tagit emot de avgifter som 
avses i artikel 79 ska den godta ansökan 
och informera sökanden om detta.

När den utvärderande behöriga 
myndigheten tagit emot de avgifter som 
avses i artikel 79.2 ska den godta ansökan 
och informera sökanden om detta.

Or. en
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Motivering

I artikel 25.2 bör det hänvisas till artikel 79.2, som är den korrekta hänvisningen i fråga om 
avgifter som betalas till medlemsstater. Det här ändringsförslaget är rent tekniskt och 
innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med det är att skapa bättre konsekvens (både inom 
texten och med annan lagstiftning), att undvika upprepningar eller att klarlägga eller förenkla 
texten.

Ändringsförslag 40

Rådets ståndpunkt
Artikel 25 – punkt 5 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5. När den utvärderande behöriga
myndigheten godkänt en biocidprodukt 
enligt punkt 3 eller 4 ska den utan 
dröjsmål informera sökanden, 
kemikaliemyndigheten och andra 
behöriga myndigheter om detta genom 
registret för biocidprodukter och ange 
exakt datum för godkännandet.

utgår

Or. en

Motivering

Hänvisningen till registret för biocidprodukter behövs inte längre i denna föreskrift. Av 
artikel 70 i dess av rådet ändrade lydelse framgår det nu klart att registret för
biocidprodukter är det enda sättet för informationsutbyte om ansökningar och där anges 
också vad som bör införas i registret, tillsammans med tidpunkterna för införandet. Det här 
ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med det är 
att skapa bättre konsekvens (både inom texten och med annan lagstiftning), att undvika 
upprepningar eller att klarlägga eller förenkla texten.

Ändringsförslag 41

Rådets ståndpunkt
Artikel 26 – punkt 1 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. En biocidprodukt som godkänts i 
enlighet med artikel 25 får tillhandahållas
på marknaden i samtliga medlemsstater 

1. En biocidprodukt som godkänts i 
enlighet med artikel 25 får släppas ut på 
marknaden i samtliga medlemsstater utan 
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utan att något ömsesidigt erkännande 
behövs. Innehavaren av 
produktgodkännandet ska dock underrätta 
varje medlemsstat innan biocidprodukten 
släpps ut på marknaden inom den 
medlemsstatens territorium, och använda 
den medlemsstatens samtliga officiella 
språk i produktens märkning såvida inte 
medlemsstaten i fråga föreskriver något 
annat.

att något ömsesidigt erkännande behövs. 
Innehavaren av produktgodkännandet ska 
dock underrätta varje medlemsstat 
30 dagar innan biocidprodukten släpps ut 
på marknaden inom dess territorium, och 
använda den statens samtliga officiella 
språk i produktens märkning såvida inte 
medlemsstaten i fråga föreskriver något 
annat.

Or. en

Motivering

Avsikten med det förenklade godkännandeförfarandet är ju att vissa produkter som innebär 
lägre risker för miljön och människors hälsa snabbt ska kunna släppas ut på marknaden och 
därför är fristen för underrättandet tillräckligt kort för att inte andra förfaranden i anslutning 
härtill ska förlängas i onödan. Samtidigt får medlemsstaterna tillräckligt med tid för att vid 
behov hinna vidta åtgärder. 

Ändringsförslag 42

Rådets ståndpunkt
Artikel 27 – punkt 4a (ny) 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4a. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att närmare ange 
förfarandena för ändring av bilaga I. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 81.3.

Or. en

Motivering

Det förenklade förfarande som införts av rådet anger inte tillräckligt exakt hur det ska gå till 
när nya ämnen införs i bilaga I. Framför allt är kemikaliemyndighetens roll i sammanhanget 
oklar. Det här kunde åtgärdas med hjälp av genomförandeakter, såsom det står i 
ändringsförslaget. Det här ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär inte att texten 
ändras i sak. Syftet med det är att skapa bättre konsekvens (både inom texten och med annan
lagstiftning), att undvika upprepningar eller att klarlägga eller förenkla texten.
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Ändringsförslag 43

Rådets ståndpunkt
Artikel 29 – punkt 4 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Om den mottagande behöriga 
myndigheten beslutar att bevilja 
produktgodkännande ska den föra in 
följande information i registret för
biocidprodukter:

utgår

a) Sammanfattningen av 
biocidproduktens egenskaper enligt 
artikel 21.2.
b) Den slutliga bedömningsrapporten.
c) Eventuella villkor och bestämmelser för 
tillhandahållandet på marknaden eller 
användningen av biocidprodukten.
Om den mottagande behöriga 
myndigheten beslutar att inte bevilja 
produktgodkännande ska den föra in den 
slutliga bedömningsrapporten i registret 
för biocidprodukter.
I bägge fallen ska den delge sökanden 
beslutet och skicka en elektronisk kopia 
av den slutliga bedömningsrapporten till 
sökanden.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till registret för biocidprodukter behövs inte längre i denna föreskrift. Av 
artikel 70 i dess av rådet ändrade lydelse framgår det nu klart att registret för
biocidprodukter är det enda sättet för informationsutbyte om ansökningar och där anges 
också vad som bör införas i registret, tillsammans med tidpunkterna för införandet. Det här 
ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med det är 
att skapa bättre konsekvens (både inom texten och med annan lagstiftning), att undvika 
upprepningar eller att klarlägga eller förenkla texten.
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Ändringsförslag 44

Rådets ståndpunkt
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna ska informera sökanden 
om de avgifter som ska betalas i enlighet 
med artikel 79 och avslå ansökan om 
sökanden inte erlägger avgifterna inom 
30 dagar. De ska informera sökanden och 
de övriga behöriga myndigheterna om 
detta. När den behöriga myndigheten i den 
berörda medlemsstaten tagit emot de 
avgifter som avses i artikel 79 ska den 
godta ansökan och informera sökanden om 
detta samt ange exakt datum för 
godtagandet.

De behöriga myndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna ska informera sökanden 
om de avgifter som ska betalas i enlighet 
med artikel 79.2 och avslå ansökan om 
sökanden inte erlägger avgifterna inom 
60 dagar. De ska informera sökanden och 
de övriga behöriga myndigheterna om 
detta. När den behöriga myndigheten i den 
berörda medlemsstaten tagit emot de 
avgifter som avses i artikel 79.2 ska den 
godta ansökan och informera sökanden om 
detta samt ange exakt datum för 
godtagandet.

Or. en

Motivering

I texten bör det hänvisas till artikel 79.2, som är den korrekta hänvisningen i fråga om 
avgifter som betalas till medlemsstater.

Ändringsförslag 45

Rådets ståndpunkt
Artikel 30 – punkt 8 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

8. Så snart den mottagande myndigheten 
har fattat ett beslut huruvida det 
nationella produktgodkännandet ska 
förnyas, ska den uppdatera den 
information som avses i artikel 29.4 
i registret för biocidprodukter. Den ska 
underrätta sökanden om beslutet och 
skicka en elektronisk kopia av den slutliga 
bedömningsrapporten till sökanden.

utgår

Or. en
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Motivering

Hänvisningen till registret för biocidprodukter behövs inte längre i denna föreskrift. Av 
artikel 70 i dess av rådet ändrade lydelse framgår det nu klart att registret för
biocidprodukter är det enda sättet för informationsutbyte om ansökningar och där anges 
också vad som bör införas i registret, tillsammans med tidpunkterna för införandet. Det här 
ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med det är 
att skapa bättre konsekvens (både inom texten och med annan lagstiftning), att undvika 
upprepningar eller att klarlägga eller förenkla texten.

Ändringsförslag 46

Rådets ståndpunkt
Artikel 41 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Sökande får ansöka om 
unionsgodkännande för biocidprodukter 
som har liknande användningsvillkor i hela 
unionen och som omfattas av följande 
kategorier av biocidprodukter, nämligen

1. Sökande får ansöka om 
unionsgodkännande för biocidprodukter 
som har liknande användningsvillkor i hela 
unionen och som omfattas av följande 
kategorier av biocidprodukter, nämligen

a) biocidprodukter i produkttyperna 6, 7, 9, 
10, 12, 13 och 22, och,

a) biocidprodukter som innehåller ett eller 
flera nya verksamma ämnen samt 
biocidprodukter i produkttyperna 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 18, 19 och 

b) med verkan från och med den
1 januari 2020, alla övriga biocidprodukter 
med undantag av produkttyperna 14, 15, 
17, 20 och 21.

b) med verkan från och med den 
1 januari 2017, alla övriga biocidprodukter 
med undantag av biocidprodukter som 
innehåller verksamma ämnen som 
omfattas av artikel 5.

Or. en

Motivering

Införande av ett stegvis unionsgodkännande.
För de produktgrupper som utvalts av rådet kan, med undantag för produkttyperna 6 och 13, 
ansökningarna inlämnas tidigast från och med 2017, eftersom besluten om upptagande av det 
verksamma ämnet i bilaga I till följd av omprövningsprogrammet fattas tidigast 2015. De 
föreslagna produkttyperna är de som från och med 2013 kan komma i fråga för 
unionsgodkännande.
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Ändringsförslag 47

Rådets ståndpunkt
Artikel 42 – punkt 3 – stycke 2a (nytt) 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Den utvärderande behöriga myndigheten 
ska så fort som möjligt, efter det att 
kemikaliemyndigheten godkänt en 
ansökan, underrätta den sökande om 
vilken avgift som ska betalas enligt 
artikel 79.2 och avslå ansökan om den 
sökande inte betalat avgiften inom 
60 dagar.

Or. en

Motivering

I rådets text tas det inte hänsyn till ändringarna i artikel 79 där avgifterna nu indelats i 
avgifter till kemikaliemyndigheten och avgifter till den utvärderande myndigheten. Av 
konsekvensskäl verkar det inte heller befogat att betalningsfristen för avgifterna till den 
utvärderande behöriga myndigheten skulle vara kortare eller längre än betalningsfristen för 
avgifterna till kemikaliemyndigheten. Det här ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär 
inte att texten ändras i sak. Syftet med det är att skapa bättre konsekvens (både inom texten 
och med annan lagstiftning) och att klarlägga texten.

Ändringsförslag 48

Rådets ståndpunkt
Artikel 42 – punkt 4 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Den utvärderande behöriga myndigheten 
ska avslå ansökan om sökanden inte 
lämnar in den begärda informationen inom 
tidsfristen och ska informera sökanden om 
detta. I sådana fall ska en del av den avgift 
som betalats i enlighet med artikel 79
återbetalas.

Den utvärderande behöriga myndigheten 
ska avslå ansökan om sökanden inte 
lämnar in den begärda informationen inom 
tidsfristen och ska informera sökanden om 
detta. I sådana fall ska en del av den avgift 
som betalats i enlighet med artikel 79.1 
och 79.2 återbetalas.

Or. en

Motivering
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I rådets text tas det inte hänsyn till ändringarna i artikel 79 där avgifterna nu indelats i 
avgifter till kemikaliemyndigheten och avgifter till den utvärderande myndigheten. Det här 
ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med det är 
att skapa bättre konsekvens (både inom texten och med annan lagstiftning), att undvika 
upprepningar eller att klarlägga eller förenkla texten.

Ändringsförslag 49

Rådets ståndpunkt
Artikel 43 – punkt 4 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. När kemikaliemyndighetens yttrande har 
inkommit, ska kommissionen genom 
genomförandeakter fatta ett beslut 
om unionsgodkännande av 
biocidprodukten. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 81.3. Så snart kommissionen har 
fattat ett beslut om unionsgodkännande 
ska den föra in den information som 
anges i artikel 29.4 i registret för
biocidprodukter.

4. När kemikaliemyndighetens yttrande har 
inkommit, ska kommissionen fatta ett 
beslut om unionsgodkännande av 
biocidprodukten i enlighet med det 
prövningsförfarande som avses i 
artikel 81.3. 

Or. en

Motivering

Hänvisningen till registret för biocidprodukter behövs inte längre i denna föreskrift. Av 
artikel 70 i dess av rådet ändrade lydelse framgår det nu klart att registret för
biocidprodukter är det enda sättet för informationsutbyte om ansökningar och där anges 
också vad som bör införas i registret, tillsammans med tidpunkterna för införandet. Det här 
ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med det är 
att skapa bättre konsekvens (både inom texten och med annan lagstiftning), att undvika 
upprepningar eller att klarlägga eller förenkla texten. 

Ändringsförslag 50

Rådets ståndpunkt
Artikel 45 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Den utvärderande behöriga myndigheten 
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ska så fort som möjligt, efter det att 
kemikaliemyndigheten godkänt ansökan, 
underrätta den sökande om vilken avgift 
som ska betalas enligt artikel 79.2 och 
avslå ansökan om den sökande inte 
betalat avgiften inom 60 dagar.

Or. en

Motivering

I rådets text tas det inte hänsyn till ändringarna i artikel 79 där avgifterna nu indelats i 
avgifter till kemikaliemyndigheten och avgifter till den utvärderande myndigheten. Av 
konsekvensskäl verkar det inte heller befogat att betalningsfristen för avgifterna till den 
utvärderande behöriga myndigheten skulle vara kortare eller längre än betalningsfristen för 
avgifterna till kemikaliemyndigheten. Det här ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär 
inte att texten ändras i sak. Syftet med det är att skapa bättre konsekvens (både inom texten 
och med annan lagstiftning) och att klarlägga texten. 

Ändringsförslag 51

Rådets ståndpunkt
Artikel 45 – punkt 4 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. När kemikaliemyndighetens yttrande har 
inkommit, ska kommissionen fatta ett 
beslut om att förnya, eller vägra att förnya, 
unionsgodkännandet i enlighet med det 
prövningsförfarande som avses i 
artikel 81.3. Så snart kommissionen har 
fattat ett beslut ska den uppdatera den 
information som avses i artikel 29.4 i 
registret för biocidprodukter.

4. När kemikaliemyndighetens yttrande har 
inkommit, ska kommissionen fatta ett 
beslut om att förnya, eller vägra att förnya, 
unionsgodkännandet i enlighet med det 
prövningsförfarande som avses i 
artikel 81.3. 

Or. en

Motivering

Hänvisningen till registret för biocidprodukter behövs inte längre i denna föreskrift. Av 
artikel 70 i dess av rådet ändrade lydelse framgår det nu klart att registret för
biocidprodukter är det enda sättet för informationsutbyte om ansökningar och där anges 
också vad som bör införas i registret, tillsammans med tidpunkterna för införandet. Det här 
ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med det är 
att skapa bättre konsekvens (både inom texten och med annan lagstiftning), att undvika 
upprepningar eller att klarlägga eller förenkla texten.
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Ändringsförslag 52

Rådets ståndpunkt
Artikel 47 – punkt 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) villkoren i artikel 18 inte är uppfyllda, a) kraven i artikel 18, eller, i 
förekommande fall, i artikel 24, inte är 
uppfyllda, 

Or. en

Motivering

Detta följer av att rådet infört den nya artikel 24. Det här ändringsförslaget är rent tekniskt 
och innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med det är att skapa bättre konsekvens (både 
inom texten och med annan lagstiftning), att undvika upprepningar eller att klarlägga eller 
förenkla texten.

Ändringsförslag 53

Rådets ståndpunkt
Artikel 47 – punkt 4 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Så snart som den behöriga 
myndigheten, eller kommissionen om det 
gäller ett unionsgodkännande, har fattat 
ett beslut om att upphäva eller ändra ett 
produktgodkännande ska den uppdatera 
den information som avses i artikel 29.4 
för biocidprodukten i fråga i registret för
biocidprodukter.

utgår 

Or. en

Motivering

Onödigt. Av artikel 70 i dess av rådet ändrade lydelse framgår det nu klart att registret för
biocidprodukter är det enda sättet för informationsutbyte om ansökningar och där anges 
också vad som bör införas i registret, tillsammans med tidpunkterna för införandet. Det här 
ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med det är 
att skapa bättre konsekvens (både inom texten och med annan lagstiftning), att undvika 
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upprepningar eller att klarlägga eller förenkla texten.

Ändringsförslag 54

Rådets ståndpunkt
Artikel 48 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Så snart som den behöriga myndigheten, 
eller kommissionen om det gäller ett 
unionsgodkännande, har fattat ett beslut 
om att upphäva ett produktgodkännande, 
ska den uppdatera den information som 
avses i artikel 29.4 för biocidprodukten i 
fråga i registret för biocidprodukter.

utgår 

Or. en

Motivering

Hänvisningen till registret för biocidprodukter behövs inte längre i denna föreskrift. Av 
artikel 70 i dess av rådet ändrade lydelse framgår det nu klart att registret för
biocidprodukter är det enda sättet för informationsutbyte om ansökningar och där anges 
också vad som bör införas i registret, tillsammans med tidpunkterna för införandet. Det här 
ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med det är 
att skapa bättre konsekvens (både inom texten och med annan lagstiftning), att undvika 
upprepningar eller att klarlägga eller förenkla texten.

Ändringsförslag 55

Rådets ståndpunkt
Artikel 49 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. En innehavare av ett 
produktgodkännande som önskar ändra 
information som lämnats in i samband med 
den ursprungliga ansökan om godkännande 
av produkten ska vända sig till de behöriga 
myndigheter i de relevanta medlemsstater 
som godkände biocidprodukten i fråga, 
eller till kemikaliemyndigheten om det 
gäller ett unionsgodkännande. Dessa 
behöriga myndigheter ska besluta, eller -

2. En innehavare av ett 
produktgodkännande som önskar ändra 
information som lämnats in i samband med 
den ursprungliga ansökan om godkännande 
av produkten ska vända sig till de behöriga 
myndigheter i de relevanta medlemsstater 
som godkände biocidprodukten i fråga, 
eller till kemikaliemyndigheten om det 
gäller ett unionsgodkännande. Dessa 
behöriga myndigheter, eller 
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om det gäller ett unionsgodkännande -
kemikaliemyndigheten ska bedöma och 
kommissionen besluta huruvida villkoren 
i artikel 18 fortfarande är uppfyllda och om 
bestämmelserna och villkoren i 
produktgodkännandet behöver ändras.

kemikaliemyndigheten, om det gäller ett 
unionsgodkännande, ska besluta om
villkoren i artikel 18, eller, i 
förekommande fall, i artikel 24,
fortfarande är uppfyllda och om 
bestämmelserna och villkoren i 
godkännandet behöver ändras.

I samband med ansökan ska de avgifter 
som avses i artikel 79 erläggas.

I samband med ansökan ska de avgifter 
som avses i artikel 79.1 och 79.2 erläggas.

Or. en

Motivering

Det bör också finnas en korshänvisning till artikel 24, som är en ny artikel som införts av 
rådet. Lydelsen i fråga om betalning av avgifter till de nationella myndigheterna har ändrats 
för att den ska överensstämma med utformningen av artikel 79. Det här ändringsförslaget är 
rent tekniskt och innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med det är att skapa bättre 
konsekvens (både inom texten och med annan lagstiftning), att undvika upprepningar eller att 
klarlägga eller förenkla texten.

Ändringsförslag 56

Rådets ståndpunkt
Artikel 49 – punkt 2a (new)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2a) En ändring av ett befintligt 
godkännande ska sortera under en av 
följande kategorier av ändringar:
a) Administrativ ändring.
b) Mindre ändring.
c) Större ändring.

Or. en

Motivering

Återinförande av ståndpunkten från första behandlingen.
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Ändringsförslag 57

Rådets ståndpunkt
Artikel 50 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För att säkerställa ett harmoniserat 
tillvägagångssätt när det gäller upphävande 
och ändring av godkännanden ska 
kommissionen genom genomförandeakter
fastställa detaljerade regler för 
tillämpningen av artiklarna 46–49. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 81.3.

För att säkerställa ett harmoniserat 
tillvägagångssätt när det gäller upphävande 
och ändring av godkännanden ska 
kommissionen anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 82 för att fastställa 
detaljerade regler för tillämpningen av 
artiklarna 46–49.  

Or. en

Motivering

Eftersom detta är en allmän tillämpningsåtgärd avsedd att komplettera den grundläggande 
rättsakten bör det bli föremål för delegerade akter i stället för genomförandeakter. 

Ändringsförslag 58

Rådets ståndpunkt
Artikel 52 – punkt 9

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

9. När ett beslut om en ansökan om ett 
parallellhandelstillstånd fattas i enlighet 
med bestämmelserna i denna artikel, ska 
de behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna som har fattat ett sådant 
beslut föra in den information som avses i 
artikel 29.4 i registret för biocidprodukter.

utgår 

Or. en

Motivering

Hänvisningen till registret för biocidprodukter behövs inte längre i denna föreskrift. Av 
artikel 70 i dess av rådet ändrade lydelse framgår det nu klart att registret för
biocidprodukter är det enda sättet för informationsutbyte om ansökningar och där anges 
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också vad som bör införas i registret, tillsammans med tidpunkterna för införandet. Det här 
ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med det är 
att skapa bättre konsekvens (både inom texten och med annan lagstiftning), att undvika 
upprepningar eller att klarlägga eller förenkla texten.

Ändringsförslag 59

Rådets ståndpunkt
Artikel 53 – punkt 3a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3a. Om kemikaliemyndigheten anser sig 
behöva ytterligare information för att 
bedöma den tekniska ekvivalensen ska 
kemikaliemyndigheten anmoda den 
sökande att lämna denna information 
inom en tidsfrist som angetts av 
kemikaliemyndigheten. 
Kemikaliemyndigheten ska avslå ansökan 
om sökanden inte inkommer med begärd 
information inom angiven tidsfrist. Den 
90-dagarsperiod som avses i punkt 3 ska 
avbrytas den dag då begäran görs och får 
inte börja löpa igen förrän informationen 
inkommit. Detta tillfälliga upphävande får 
inte räcka längre än 180 dagar, om detta 
inte motiveras av de inbegärda
uppgifternas art eller av exceptionella 
omständigheter.

Or. en

Motivering

I den föreslagna ändringen tas det hänsyn till att man ibland kommer att behöva mer 
information för att slutföra bedömningen av teknisk ekvivalens och att ”klockan bör stoppas” 
så länge denna information skaffas fram. Den frist på 180 dagar som föreslås här är 
tillräckligt lång för att man ska hinna skaffa fram den information som saknas. Samma frist 
används i rådets text för framtagning av ytterligare information med stöd av andra 
föreskrifter (såsom artiklarna 8.2, 29.2 och 43.2). 
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Ändringsförslag 60

Rådets ståndpunkt
Artikel 53 – punkt 6

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

6. Kommissionen får upprätta tekniska 
riktlinjer för att underlätta tillämpningen av 
denna artikel.

6. Kemikaliemyndigheten får upprätta 
tekniska riktlinjer för att underlätta 
tillämpningen av denna artikel.

Or. en

Motivering

Artikel 53 är en ny artikel som införts av rådet. Eftersom det är kemikaliemyndigheten som 
kommer att bedöma den tekniska ekvivalensen bör kemikaliemyndigheten påta sig ansvaret 
för de tekniska riktlinjerna. Det här ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär inte att 
texten ändras i sak. Syftet med det är att skapa bättre konsekvens (både inom texten och med 
annan lagstiftning), att undvika upprepningar eller att klarlägga eller förenkla texten.

Ändringsförslag 61

Rådets ståndpunkt
Artikel 54 – punkt 2 – stycke 3 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten eller 
kommissionen ska föra in den 
information som avses i artikel 29.4 i 
registret för biocidprodukter.

utgår

Or. en

Motivering

Hänvisningen till registret för biocidprodukter behövs inte längre i denna föreskrift. Av 
artikel 70 i dess av rådet ändrade lydelse framgår det nu klart att registret för
biocidprodukter är det enda sättet för informationsutbyte om ansökningar och där anges 
också vad som bör införas i registret, tillsammans med tidpunkterna för införandet. Det här 
ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med det är 
att skapa bättre konsekvens (både inom texten och med annan lagstiftning), att undvika 
upprepningar eller att klarlägga eller förenkla texten.
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Ändringsförslag 62

Rådets ståndpunkt
Artikel 57 – punkterna 3–5 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(3) Om utsläpp av de verksamma ämnen 
som ingår i de biocidprodukter med vilka 
en behandlad vara har behandlats, eller 
som den innehåller, är avsett eller förväntat 
under normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, ska den person 
som ansvarar för att den behandlade varan 
släpps ut på marknaden se till att 
märkningen innehåller:

(3) Om utsläpp av de verksamma ämnen 
som ingår i de biocidprodukter med vilka 
en behandlad vara har behandlats, eller 
som den innehåller, är avsett eller förväntat 
under normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, ska den person 
som ansvarar för att den behandlade varan 
släpps ut på marknaden se till att 
märkningen innehåller:

a) Uppgift om att den behandlade varan 
innehåller en biocidprodukt.

a) Orden: ”behandlad med 
biocidprodukter” åtföljda av namnen (om 
möjligt med användning av gemensam 
nomenklatur t.ex. INCI), på alla 
verksamma ämnen som använts för att 
behandla varorna eller materialen eller 
som ingår i varorna eller materialen, 
samt, i förekommande fall, på alla 
verksamma ämnen som är avsedda att 
under normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden frigöras från de 
behandlade varorna eller materialen, 
såvida det inte föreligger sektorsspecifik 
lagstiftning eller åtminstone likvärdiga 
märkningskrav eller alternativa sätt att 
tillhandahålla den föreskrivna 
informationen. Namnen på alla 
nanomaterial ska åtföljas av ordet ”nano” 
inom hakparentes.

b) I motiverade fall biocidegenskapen hos
den behandlade varan.

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

c) Namnet på alla verksamma ämnen i 
biocidprodukterna, utan att detta påverkar 
tillämpningen av artikel 24 i förordning 
(EG) nr 1272/2008.

c) Eventuell faroangivelse eller 
skyddsangivelse som anges i 
godkännandet för biocidprodukten, om 
biocidprodukten är avsedd att frigöras 
under normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden.

d) Varje relevant bruksanvisning, 
inbegripet alla försiktighetsåtgärder som 

Märkningen ska vara synlig, lättläst och
tillräckligt outplånlig och ska på 
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måste vidtas på grund av de 
biocidprodukter som den behandlade 
varan behandlats med eller innehåller.

nationalspråket eller nationalspråken i 
den medlemsstat där de behandlade 
varorna eller materialen släpps ut på 
marknaden stå tryckt på förpackningen,
bruksanvisningen eller garantin för de 
behandlade varorna eller materialen.
Vad gäller behandlade varor som inte 
massproduceras utan som konstrueras 
och tillverkas på beställning kan 
tillverkaren komma överens med kunden 
om andra sätt att överföra den relevanta 
informationen.
Denna punkt ska tillämpas om det inte 
redan finns sådana märkningskrav inom 
ramen för annan EU-lagstiftning.

(4) Om utsläpp av de verksamma ämnen 
som ingår i de biocidprodukter som den 
behandlade varan behandlats med eller 
innehåller inte är avsett eller förväntat 
under normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, ska den person 
som ansvarar för att den behandlade 
varan släpps ut på marknaden se till att 
märkningen innehåller
a) en uppgift om att den behandlade 
varan har behandlats med en 
biocidprodukt, och
b) adressen till en webbplats som 
innehåller namnet på alla verksamma 
ämnen som använts för behandlingen, 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 24 i förordning (EG) nr 1272/2008.
Märkningen av en sådan behandlad vara 
får inte göra anspråk på någon 
biocidegenskap.
(5) Märkningen ska vara väl klart synlig, 
lättläst och ändamålsenligt hållbar. Där 
detta är nödvändigt på grund av storleken 
och funktionen hos den behandlade varan 
ska märkningen tryckas på förpackningen, 
på bruksanvisningen eller på garantin.

Or. de

Motivering

Här återinförs parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen.
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Ändringsförslag 63

Rådets ståndpunkt
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Uppgifter 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. 

Uppgifter som skyddas enligt denna artikel 
och för vilka skyddsperioden enligt denna 
artikel löpt ut ska inte skyddas igen. 

Or. en

Motivering

Artikel 59 har ändrats av rådet. Den föreslagna ändringen följer av rådets ändring och syftar 
till att säkerställa att uppgifter som inlämnats till en medlemsstat med stöd av nationella 
system eller nationell praxis för godkännande av biocidprodukter kan dra nytta av samma 
system för uppgiftsskydd som uppgifter som inlämnats vid tillämpningen av direktiv 98/8/EG. 
Det här ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med 
det är att skapa bättre konsekvens (både inom texten och med annan lagstiftning), att undvika 
upprepningar eller att klarlägga eller förenkla texten.

Ändringsförslag 64

Rådets ståndpunkt
Artikel 61 – punkt 2 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Varje person som avser att utföra försök 
eller undersökningar på ryggradsdjur eller 
ryggradslösa djur (nedan kallad den 
presumtive sökanden) ska fråga
kemikaliemyndigheten om sådana försök 
eller undersökningar redan har lämnats in i 
samband med en tidigare ansökan i
enlighet med denna förordning eller 
direktiv 98/8/EG. 

2. Varje person som avser att utföra försök 
eller undersökningar på ryggradsdjur eller 
ryggradslösa djur, nedan kallad den 
presumtive sökanden, ska till
kemikaliemyndigheten lämna in en 
begäran om utredning om huruvida
sådana försök eller undersökningar redan 
har lämnats in till kemikaliemyndigheten 
eller till en behörig myndighet i samband 
med en tidigare ansökan i enlighet med 
denna förordning eller med 
direktiv 98/8/EG.

I samband med ansökan ska de avgifter 
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som avses i artikel 79.1 betalas. Om den 
sökande inte betalar avgifterna ska 
kemikaliemyndigheten inte behandla 
ansökan.

Den behöriga myndigheten eller 
kemikaliemyndigheten ska kontrollera om 
sådana försök eller undersökningar redan 
har lämnats in.

Kemikaliemyndigheten ska kontrollera om 
sådana försök eller undersökningar redan 
har lämnats in.

Om sådana försök eller undersökningar 
redan har lämnats in i samband med en 
tidigare ansökan, enligt denna förordning 
eller direktiv 98/8/EG, ska den behöriga 
myndigheten eller kemikaliemyndigheten 
utan dröjsmål informera den presumtive 
sökanden om dataägarens namn och 
kontaktuppgifter. 

Om sådana försök eller undersökningar 
redan har lämnats in till 
kemikaliemyndigheten eller till en behörig 
myndighet i samband med en tidigare 
ansökan, i enlighet med denna förordning 
eller med direktiv 98/8/EG, ska 
kemikaliemyndigheten utan dröjsmål 
informera den presumtive sökanden om 
uppgiftslämnarens/uppgiftslämnarnas
namn och kontaktuppgifter.

Uppgiftslämnaren/uppgiftslämnarna ska i 
förekommande fall underlätta kontakter 
mellan den presumtive sökanden och 
uppgiftsägaren/uppgiftsägarna. 

Om de uppgifter som erhållits vid dessa 
försök eller undersökningar fortfarande 
skyddas enligt artikel 59,

Om de uppgifter som erhållits vid dessa 
försök eller undersökningar fortfarande 
skyddas enligt artikel 59,

a) ska den presumtive sökanden, om 
uppgifterna inbegriper försök på 
ryggradsdjur, be dataägaren att få hänvisa 
till dessa försök eller undersökningar,och

a) ska den presumtive sökanden, om 
uppgifterna inbegriper försök på 
ryggradsdjur, och

b) får den presumtive sökanden, om 
uppgifterna inte inbegriper försök på 
ryggradsdjur, be dataägaren att få hänvisa
till dessa försök eller undersökningar.

b) får den presumtive sökanden, om 
uppgifterna inte inbegriper försök på 
ryggradsdjur

be uppgiftsägaren/uppgiftsägarna att få 
alla de vetenskapliga och tekniska 
uppgifter som hänför sig till dessa försök 
eller undersökningar samt rätten att 
hänvisa till dem i samband med 
inlämnande av ansökningar inom ramen 
för denna förordning.

Or. en

Motivering
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Utgående från den allra senaste tidens erfarenheter av Reach-förordningen är det på sin 
plats med några ändringar i rådets text för att vi ska kunna dra nytta av dessa erfarenheter 
och för att konsekvens ska råda mellan två lagstiftningsramar. För det första bör texten vara 
mer exakt i fråga om vilka uppgifter som ska göras tillgängliga och vilka ändamål de kan 
användas för. För det andra kan det ibland hända att kemikaliemyndigheten vet vem som är 
uppgiftslämnare, men inte uppgiftsägare. Till sist bör en begäran enligt denna artikel åtföljas 
av att det betalas en avgift, för att inte föreskriften ska (miss)brukas för insamling av 
uppgifter för marknadsföringsändamål.

Ändringsförslag 65

Rådets ståndpunkt
Artikel 62 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Om en begäran har gjorts i enlighet med 
artikel 61.2 ska den presumtive sökanden 
och dataägaren göra sitt yttersta för att nå 
en överenskommelse om utbyte av resultat 
från de försök eller undersökningar som 
den presumtive sökanden begär. I stället 
för en sådan överenskommelse kan de låta 
en skiljenämnd avgöra ärendet och åta sig 
att följa nämndens avgörande.

1. Om en begäran har gjorts i enlighet med 
artikel 61.2 femte stycket ska den 
presumtive sökanden och uppgiftsägaren
göra sitt yttersta för att nå en 
överenskommelse om utbyte av resultat 
från de försök eller undersökningar som 
den presumtive sökanden begär. I stället 
för en sådan överenskommelse kan de låta 
en skiljenämnd avgöra ärendet och åta sig 
att följa nämndens avgörande.

2. Om en sådan överenskommelse nås ska 
dataägaren göra uppgifterna tillgängliga 
för den presumtive sökanden och bevilja 
denne tillstånd att hänvisa till dataägarens
försök eller undersökningar.

2. Om en sådan överenskommelse nås ska 
uppgiftsägaren göra alla vetenskapliga 
och tekniska uppgifter med anknytning 
till de ifrågavarande försöken och 
undersökningarna tillgängliga för den 
presumtive sökanden eller bevilja denne 
tillstånd att vid inlämnande av 
ansökningar enligt denna förordning
hänvisa till uppgiftsägarens försök eller 
undersökningar.

3. Om ingen sådan överenskommelse har 
nåtts inom 60 dagar efter det att begäran 
gjordes enligt artikel 61.2 avseende 
uppgifter om försök på ryggradsdjur, ska 
den presumtive sökanden utan dröjsmål
informera kemikaliemyndigheten, den 
behöriga myndigheten och dataägaren om 
detta. Inom 60 dagar efter att ha 
informerats om att en överenskommelse 
inte har kunnat nås ska 

3. Om ingen överenskommelse nås 
avseende uppgifter om försök och 
undersökningar med ryggradsdjur, ska den 
presumtive sökanden informera 
kemikaliemyndigheten och 
uppgiftsägaren/uppgiftsägarna om detta 
tidigast en månad efter det att namn och 
adress på 
uppgiftslämnaren/uppgiftslämnarna 
mottagits från kemikaliemyndigheten.
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kemikaliemyndigheten ge den presumtive 
sökanden rätt att hänvisa till dessa försök 
eller undersökningar. Om den presumtive 
sökanden och dataägaren inte kan enas, 
ska nationella domstolar fastställa en 
rimlig andel av kostnaden som den 
presumtive sökanden ska betala till 
dataägaren.

Inom 60 dagar efter att ha informerats ska 
kemikaliemyndigheten ge den presumtive 
sökanden tillstånd att hänvisa till de försök 
och undersökningar som efterfrågats, 
förutsatt att den presumtive sökanden 
påvisar att den för dessa försök och 
undersökningar betalat till 
uppgiftsägaren/uppgiftsägarna en andel 
av de kostnader som uppstått samt att allt 
gjorts för att nå en överenskommelse om 
rätt att ta del av dessa försök och 
undersökningar.
Uppgiftsägaren/uppgiftsägarna ska ha 
rätt att av den presumtive sökanden kräva 
en rimlig andel av kostnaden som de fått 
vidkännas.

4. Kompensationen för datadelning ska 
fastställas på ett rättvist, öppet och 
icke-diskriminerande sätt, med beaktande 
av den vägledning som fastställts av 
kemikaliemyndigheten. Den presumtive 
sökanden ska endast anmodas att dela 
kostnaderna för den information som krävs 
för tillämpningen av denna förordning.

4. Kompensationen för datadelning ska 
fastställas på ett rättvist, öppet och 
icke-diskriminerande sätt, med beaktande 
av den vägledning som fastställts av 
kemikaliemyndigheten. Den presumtive 
sökanden ska endast anmodas att dela 
kostnaderna för den information som krävs 
för tillämpningen av denna förordning.

5. De beslut som kemikaliemyndigheten 
fattar enligt punkt 3 i den här artikeln får 
överklagas i enlighet med artikel 76. 

5. De beslut som kemikaliemyndigheten 
fattar enligt punkt 3 i den här artikeln får 
överklagas i enlighet med artikel 76.

Or. en

Motivering

Utgående från den allra senaste tidens erfarenheter av Reach-förordningen är det på sin 
plats med några ändringar i rådets text för att vi ska kunna dra nytta av dessa erfarenheter 
och för att konsekvens ska råda mellan två lagstiftningsramar. Vissa av de ändringar som 
föreslagits är till för att garantera konsekvensen med de ändringar som föreslagits i artikel 
61. Dessutom bör texten fås att stämma överens med de bestämmelser om datadelning som 
ingår i Reach-förordningen. Det här ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär inte att 
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texten ändras i sak. Syftet med det är att skapa bättre konsekvens (både inom texten och med 
annan lagstiftning).

Ändringsförslag 66

Rådets ståndpunkt
Artikel 62 – punkt 4a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4a. De kostnader som avses i punkt 4 kan 
omfatta kostnader för undersökningar, 
experiment eller rapporter, medräknat 
expositions- och riskbedömningar, vilka 
syftar till att bestämma ett verksamt 
ämnes eller en biocidprodukts egenskaper 
och beteende, förutsäga exponeringen för 
verksamma ämnen och/eller deras 
relevanta metaboliter, fastställa säkra 
exponeringsnivåer samt villkor för säker 
användning av biocidprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 67

Rådets ståndpunkt
Artikel 70 – punkterna 3 och 4 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Sökande ska använda registret för 
biocidprodukter för att skapa och insända 
ansökningsformulären för alla 
förfaranden som rör godkännande av 
verksamma ämnen och godkännande av 
biocidprodukter, ömsesidigt erkännande, 
beviljande av parallellhandelstillstånd och 
förnyelse, upphävande och ändring av 
produktgodkännanden. Så snart den 
behöriga myndigheten har validerat en 
ansökan i enlighet med artikel 7, 28 eller 
42, eller godkänt en ansökan i enlighet 
med artikel 13, 19 eller 44, ska den göras 
tillgänglig via registret för 

3. Sökande ska använda registret för 
biocidprodukter för att skapa 
ansökningsformulär och insända
ansökningar och uppgifter i samband med 
alla förfaranden som omfattas av denna 
förordning.
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biocidprodukter för alla övriga behöriga 
myndigheter och för 
kemikaliemyndigheten.
4. De behöriga myndigheterna ska i
registret för biocidprodukter uppdatera den 
information som rör biocidprodukter som 
har godkänts inom deras territorier eller för 
vilka ett nationellt godkännande har 
vägrats, ändrats, förnyats eller upphävts. 
Kommissionen ska uppdatera den 
information som rör biocidprodukter som 
har godkänts i unionen eller för vilka ett 
unionsgodkännande har vägrats, ändrats, 
förnyats eller upphävts.

4. De behöriga myndigheterna och 
kommissionen ska använda registret för 
biocidprodukter för att arkivera och 
meddela de beslut de fattat om 
godkännande av biocidprodukter och 
uppdatera informationen i registret vid 
den tidpunkt besluten fattas. De behöriga 
myndigheterna ska framför allt uppdatera 
den information som rör biocidprodukter 
som har godkänts inom deras territorier 
eller för vilka ett nationellt godkännande 
har vägrats, ändrats, förnyats eller upphävts 
eller för vilka ett parallellhandelstillstånd 
har beviljats, vägrats eller upphävts.
Kommissionen ska framför allt uppdatera 
den information som rör biocidprodukter 
som har godkänts i unionen eller för vilka 
ett unionsgodkännande har vägrats, 
ändrats, förnyats eller upphävts.
Informationen som ska införas i registret 
ska enligt vad som är lämpligt omfatta:
a) Villkoren för godkännandena.
b) Sammanfattningen av 
biocidproduktens egenskaper enligt 
artikel 21.2.
c) Bedömningsrapporten om 
biocidprodukten.
d) De analysmetoder som avses i artikel 
18.1 c.
Den information som avses i denna punkt 
ska också göras tillgänglig för den 
sökande via registret för biocidprodukter.

Or. en

Motivering

Rådet har ändrat artikel 70 genom att göra registret för biocidprodukter till det redskap som 
ska användas för informationsutbyte vid tillämpningen av förordningen. Syftet med de 
föreslagna ändringarna är att skapa klarhet om hur registret ska användas. Det här 
ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär inte att texten ändras i sak. Syftet med det är 
att skapa bättre konsekvens (både inom texten och med annan lagstiftning), att undvika 
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upprepningar eller att klarlägga eller förenkla texten.

Ändringsförslag 68

Rådets ståndpunkt
Artikel 75 – punkt 1 – led ja (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

ja) Tillhandahålla vägledning och verktyg 
för användningsfasen, särskilt
– åtgärder för integrerat växtskydd mot
angivna arter av skadedjur,
– övervakning av användningen av 
biocidprodukter,
– bästa praxis vid användningen av 
biocidprodukter för att begränsa sådana 
produkter till minsta möjliga dosering,
– växtskydd på känsliga platser såsom
skolor, arbetsplatser, förskolor, offentliga 
platser, dammar, kanaler och flodstränder 
samt äldreboenden,
– teknisk utrustning för användning av 
biocidprodukter och inspektioner av 
denna.

Or. de

Ändringsförslag 69

Rådets ståndpunkt
Artikel 79

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(1) Kommissionen ska, på grundval av de 
principer som anges i punkt 3 anta en
genomförandeförordning för att närmare 
ange

(1) Kommissionen ska, på grundval av de 
principer som anges i punkt 3 anta 
delegerade rättsakter i enlighet med 
artikel 82 för att närmare ange

a) vilka avgifter som ska betalas till 
kemikaliemyndigheten, inklusive en årlig 
avgift,

a) vilka avgifter som ska betalas till 
kemikaliemyndigheten, inklusive en årlig 
avgift,

b) regler om fastställande av nedsatta 
avgifter, undantag från avgiftskravet och 
ersättning till den ledamot av kommittén 
för biocidprodukter som fungerar som 

b) bestämmelser om fastställande av 
nedsatta avgifter, undantag från 
avgiftskravet och återbetalning av avgift 
till den ledamot av kommittén för 
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rapportör, och biocidprodukter som fungerar som 
rapportör,

c) betalningsvillkor. c) betalningsvillkor.

Denna genomförandeförordning ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 81.3. Den ska endast vara 
tillämplig på avgifter som betalas till 
kemikaliemyndigheten.

Dessa delegerade rättsakter ska vara 
tillämpliga endast på avgifter som betalas 
till kemikaliemyndigheten.

Kemikaliemyndigheten får ta ut avgifter 
för andra tjänster som den 
tillhandahåller.
De avgifter som ska betalas till 
kemikaliemyndigheten ska fastställas på en 
nivå som säkerställer att 
avgiftsinkomsterna i kombination med 
andra inkomstkällor som 
kemikaliemyndigheten har enligt denna 
förordning är tillräckliga för att täcka 
kostnaden för de tjänster som 
tillhandahålls.

De avgifter som ska betalas till 
kemikaliemyndigheten ska fastställas på en 
nivå som garanterar att avgiftsinkomsterna 
i kombination med andra inkomstkällor 
som kemikaliemyndigheten har enligt 
denna förordning är tillräckliga för att 
täcka kostnaden för de tjänster som 
tillhandahålls.

(2) Medlemsstaterna ska direkt av de 
sökande ta ut avgifter för tjänster som de 
tillhandahåller med avseende på
förfaranden enligt denna förordning, 
inklusive de tjänster som utförs av 
medlemsstaters behöriga myndigheter när 
de agerar som utvärderande behörig 
myndighet.

(2) Medlemsstaterna ska direkt av de 
sökande ta ut avgifter för tjänster som de 
tillhandahåller med avseende på 
förfaranden i enlighet med denna 
förordning, inklusive de tjänster som utförs 
av medlemsstaters behöriga myndigheter 
när de agerar som utvärderande behörig 
myndighet.

På grundval av de principer som anges i 
punkt 3 får kommissionen utfärda riktlinjer 
om en harmoniserad avgiftsstruktur.

På grundval av de principer som anges i 
punkt 3 ska kommissionen utfärda 
riktlinjer om en harmoniserad 
avgiftsstruktur.

Medlemsstaterna får ta ut årliga avgifter 
med avseende på biocidprodukter som 
tillhandahålls på deras marknader.
Medlemsstaterna får ta ut avgifter för 
andra tjänster som de tillhandahåller.
Medlemsstaterna ska fastställa och 
offentliggöra vilka avgiftsbelopp som ska 
betalas till deras behöriga myndigheter.

Medlemsstaterna ska fastställa och 
offentliggöra vilka avgiftsbelopp som ska 
betalas till deras behöriga myndigheter.

(3) Såväl den genomförandeförordning
som avses i punkt 1 som medlemsstaternas 
egna regler om avgifter ska respektera 
följande principer:

(3) Såväl de delegerade rättsakter som 
avses i punkt 1 som medlemsstaternas egna 
bestämmelser om avgifter ska respektera 
följande principer:

a) Avgifter ska fastställas på en nivå som 
säkerställer att avgiftsinkomsterna i 

a) Avgifter ska fastställas på en nivå som 
garanterar att avgiftsinkomsterna i princip 
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princip är tillräckliga för att täcka 
kostnaden för de tjänster som 
tillhandahålls, och får inte vara högre än 
vad som är nödvändigt för att täcka dessa 
kostnader.

är tillräckliga för att täcka kostnaden för de 
tjänster som tillhandahålls, och får inte 
vara högre än vad som är nödvändigt för 
att täcka dessa kostnader.

b) Om sökanden inte inkommer med 
begärd information inom angiven tidsfrist 
ska avgiften återbetalas till viss del.

b) Om sökanden inte inkommer med 
begärd information inom angiven tidsfrist 
ska avgiften återbetalas till viss del.

c) De särskilda behoven hos små och 
medelstora företag ska beaktas på lämpligt 
sätt.

c) De särskilda behoven hos små och 
medelstora företag ska beaktas.

d) Strukturen för och storleken på 
avgifterna ska ta hänsyn till huruvida 
information har lämnats gemensamt eller 
separat.

d) Strukturen för och storleken på 
avgifterna ska ta hänsyn till huruvida 
information har lämnats gemensamt eller 
separat.

e) Under vederbörligen motiverade 
omständigheter och där det godtas av 
kemikaliemyndigheten eller den behöriga 
myndigheten får ett undantag från 
avgiftskravet göras helt eller delvis.

e) Under vederbörligen motiverade 
omständigheter och där det accepteras av 
kemikaliemyndigheten eller den behöriga 
myndigheten får ett undantag från 
avgiftskravet göras helt eller delvis.

f) När det gäller medlemsstaternas regler 
enbart ska tidsfristerna för betalning av 
avgifterna till behöriga myndigheter 
fastställas med vederbörlig hänsyn tagen 
till tidsfristerna inom ramen för de 
förfaranden som fastställs i denna 
förordning.

f) Endast när det gäller medlemsstaternas 
bestämmelser ska tidsfristerna för 
betalning av avgifterna till behöriga 
myndigheter fastställas med vederbörlig 
hänsyn tagen till tidsfristerna inom ramen 
för de förfaranden som fastställs i denna 
förordning.

Or. de

Ändringsförslag 70

Rådets ståndpunkt
Artikel 88 – punkt 1 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För att underlätta en smidig övergång 
från direktiv 98/8/EG till denna 
förordning ska kommissionen under 
genomförandet av arbetsprogrammet anta 
antingen genomförandeförordningar i 
vilka det föreskrivs att ett verksamt ämne 
godkänns samt villkoren för detta eller, i 

Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 82 fatta beslut 
om upptagande av ett verksamt ämne i 
bilaga -I. I de fall där kraven i artikel 4.1 
eller, i tillämpliga fall, 5.2 inte uppfylls 
eller där erforderlig information och 
erforderliga uppgifter inte har överlämnats 
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de fall där kraven i artikel 4.1 eller, i 
tillämpliga fall, 5.2 inte uppfylls eller där 
erforderlig information och erforderliga 
uppgifter inte har överlämnats inom 
föreskriven tid, genomförandebeslut om 
att ett verksamt ämne inte godkänns.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 81.3. I förordningar 
där ett verksamt ämne godkänns ska 
dagen för godkännande anges. Artikel 9.2 
ska tillämpas.

inom föreskriven tid ska det verksamma 
ämnet inte upptas i bilaga -I.

Or. en

Motivering

Verksamma ämnen bör också i fortsättningen tas upp i en bilaga till förordningen. Det nya 
tillvägagångssättet som föreslås i rådets text, nämligen att de skulle godkännas skilt för sig 
med hjälp av genomförandeakter, leder till brist på öppenhet. Dessutom är det inte 
konsekvent med bestämmelserna i artikel 27 om upptagande av verksamma ämnen enligt det 
förenklade förfarandet, som fortfarande skulle regleras med hjälp av delegerade akter.

Ändringsförslag 71

Rådets ståndpunkt
Artikel 90a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 90a
Övergångsbestämmelser för ansökningar 
om godkännande av biocidprodukter som 

inlämnats enligt direktiv 98/8/EG
Dokumentation som framlagts vid 
tillämpningen av direktiv 98/8/EG och för 
vilken utvärderingen inte har avslutats 
senast den …*, ska utvärderas vidare av 
de behöriga myndigheterna i enlighet med 
bestämmelserna i direktiv 98/8/EG.
_____________
*Tillämpningsdagen för denna 
förordning.
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Or. en

Motivering

I sin nuvarande lydelse omfattar rådets text inte sådana fall där dokumentationen för 
godkännande av en biocidprodukt redan lämnats in i enlighet med föreskrifterna i 
direktiv 98/8/EG men godkännandet ännu inte beviljats. Tidpunkten bör fastställas i enlighet 
med de övriga övergångsbestämmelserna.

Ändringsförslag 72

Rådets ståndpunkt
Artikel 91 – punkt 2 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Denna förordning ska tillämpas på de 
biocidprodukter som avses i punkt 1 från 
och med den dag då produktgodkännandet 
upphör att gälla eller upphävs.

2. Denna förordning ska, med undantag av 
kapitel IV, tillämpas på de biocidprodukter 
som avses i punkt 1 från och med den
1 januari 2013.
Kapitel IV ska tillämpas på de 
biocidprodukter som avses i punkt 1 från 
och med den dag då produktgodkännandet 
upphör att gälla eller upphävs.

Or. en

Motivering

Artikel 91 är ny text som införts av rådet. I sin nuvarande lydelse gäller förordningen inte för 
produkter som godkänts med stöd av direktivet, i vart fall inte förrän det godkännande som 
beviljats med stöd av bestämmelserna i direktivet upphört att gälla eller upphävts. Detta 
skulle innebära att vissa viktiga bestämmelser, såsom de som berör ändringar i godkända 
produkter, inte skulle gälla. Det här är dock inte vad den nya förordningen syftar till och 
därför bör texten ändras.

Ändringsförslag 73

Rådets ståndpunkt
Artikel 92 – punkt 1a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1a) Punkt 1 gäller inte för verksamma 
ämnen som tillverkats på plats för 
desinfektion av dricksvatten.
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Or. de

Motivering

Under vissa omständigheter innefattar beredning av dricksvatten direkt produktion av 
desinficeringsmedel på platsen, varvid medlen används enbart på den platsen eller för den 
processen. Sådana medel släpps inte ut på marknaden och därför bör de inte heller omfattas 
av förordningen. I artiklarna 7 och 10 i dricksvattendirektivet ingår föreskrifter om hur 
desinficeringsmedel ska användas ordentligt och på lämpligt sätt, antingen de kommer från 
marknaden eller tillretts på platsen.

Ändringsförslag 74

Rådets ståndpunkt
Artikel 94

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Ansökningar om godkännande av 
biocidprodukter som utgör material som 
kommer i kontakt med livsmedel och som 
var tillgängliga på marknaden den …*

ska lämnas in senast den 1 januari 2017.

utgår

Med avvikelse från artikel 17.1 får 
biocidprodukter som är material som 
kommer i kontakt med livsmedel och som 
var tillgängliga på marknaden den …, för 
vilka en ansökan lämnats in i enlighet 
med första stycket i den här punkten, 
fortsätta att tillhandahållas på marknaden 
till och med dagen för beslutet om att 
bevilja godkännande. Vid vägran att 
bevilja godkännande får dessa 
biocidprodukter inte längre 
tillhandahållas på marknaden 180 dagar 
efter ett sådant beslut.
Med avvikelse från artikel 15.1 får 
biocidprodukter som är material som 
kommer i kontakt med livsmedel och som 
var tillgängliga på marknaden den …, för 
vilka en ansökan inte har lämnats in i 
enlighet med första stycket i den här 
punkten, fortsätta att tillhandahållas på 
marknaden under 180 dagar efter det 
datum som avses i första stycket i den här 
                                               
* EUT: Ange denna förordnings ikraftträdandedag.
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punkten. 
2. Bortskaffande och användning av 
befintliga lager av biocidprodukter som 
inte är godkända för relevant användning 
av den behöriga myndigheten eller 
kommissionen får fortsätta under
365 dagar efter dagen för det beslut som 
avses i punkt 1 andra stycket, eller 
tolv månader efter den dag som avses i 
punkt 1 tredje stycket, varvid den dag som 
infaller senast gäller.

Or. en

Motivering

De här övergångsåtgärderna för ”material som kommer i kontakt med livsmedel” behövs 
inte, eftersom dessa material kommer att betraktas som behandlade varor. 
Övergångsåtgärderna för behandlade varor i artikel 93 kommer att gälla för material som 
kommer i kontakt med livsmedel. Det här ändringsförslaget är rent tekniskt och innebär inte 
att texten ändras i sak. Syftet med det är att skapa bättre konsekvens (både inom texten och 
med annan lagstiftning), att undvika upprepningar eller att klarlägga eller förenkla texten.

Ändringsförslag 75

Rådets ståndpunkt
Artikel 95 – punkt 1 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Vid tillämpning av denna punkt och när det 
gäller existerande verksamma ämnen i 
förteckningen i bilaga II till förordning 
(EG) nr 1451/2007, ska reglerna om 
obligatorisk datadelning enligt 
artiklarna 61 och 62 i den här 
förordningen gälla för alla toxikologiska 
och ekotoxikologiska undersökningar som 
ingår i dossiern. Den relevanta personen 
ska vara skyldig att ansöka om datadelning
endast för data som personen inte redan 
innehar.

Vid tillämpning av denna punkt och när det 
gäller befintliga verksamma ämnen i 
förteckningen i bilaga II till förordning 
(EG) nr 1451/2007, ska reglerna om 
uppgiftsdelning enligt artiklarna 61, 62 
och 63 i den här förordningen gälla för alla 
undersökningar som ingår i 
dokumentationen. Den relevanta personen 
ska vara skyldig att ansöka om 
uppgiftsdelning endast för uppgifter som 
personen inte redan innehar.

Or. en

Motivering
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Eftersom det inte finns några föreskrifter om obligatorisk datadelning i förordningen bör 
ordet ”obligatorisk” utgå. I artikel 63 om användning av uppgifter för senare ansökningar 
föreskrivs det också ett slags datadelning och därför bör det hänvisas dit i denna punkt. 
Föreskrifterna bör också gälla för undersökningar överlag.

Ändringsförslag 76

Rådets ståndpunkt
Artikel 95 – punkt 3 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Från och med den…* ska
biocidprodukter som innehåller ett 
verksamt ämne för vilket det inte finns 
någon relevant person upptagen i den 
förteckning som avses i punkt 2 inte 
tillhandahållas på marknaden.

3. Från och med den…* får en 
biocidprodukt inte släppas ut på 
marknaden om tillverkaren eller 
importören av det verksamma ämnet eller 
de verksamma ämnena som ingår i 
produkten inte finns upptagen i den 
förteckning som avses i punkt 2.

Or. en

Motivering

Rådet har grundligt stöpt om den här artikeln. Den nuvarande hänvisningen till en ”relevant 
person” är oklar och den föreslagna ändringen skapar den klarhet som behövs.

Ändringsförslag 77

Rådets ståndpunkt
Bilaga -I (ny) 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Bilaga – I
Förteckning över verksamma ämnen med 
krav för att de ska få ingå i 
biocidprodukter
(Den fullständiga texten till bilaga -I från 
Europaparlamentets ståndpunkt vid 
första behandlingen (EP-PW-TC1-
COD(2009)0076) ska återinföras som 
bilaga -I (ny).)



PE467.347v02-00 60/73 PR\874240SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Verksamma ämnen bör också i fortsättningen tas upp i en bilaga till förordningen. Det nya 
tillvägagångssättet som föreslås i rådets text, nämligen att de skulle godkännas skilt för sig 
med hjälp av genomförandeakter, leder till brist på öppenhet. Dessutom är det inte 
konsekvent med bestämmelserna i artikel 27 om upptagande av verksamma ämnen enligt det 
förenklade förfarandet, som fortfarande skulle regleras med hjälp av delegerade akter.

Ändringsförslag 78

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – kategori 1 – 200-018-0 Mjölksyra – kolumn 3 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Koncentrationen ska begränsas så att 
varje enskild biocidprodukt inte kräver 
klassificering i enlighet med 
direktiv 1999/45/EG eller förordning (EG) 
nr 1272/2008.

utgår

Or. en

Motivering

Alla poster i kolumn 3 ”Koncentrationen ska begränsas så att … nr 1272/2008” bör utgå. 
Denna ”begränsning” är fullständigt vilseledande eftersom biocidprodukter som innehåller 
verksamma ämnen som förtecknats i denna bilaga, oavsett vilken farlig egenskap som 
föranlett detta, fortfarande kan omfattas av det förenklade godkännandeförfarandet i enlighet 
med artikel 24 (t.ex. cancerframkallande under 0,1 %).

Ändringsförslag 79

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – kategori 1 – 204-823-8 Natriumacetat – kolumn 3 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Koncentrationen ska begränsas så att 
varje enskild biocidprodukt inte kräver 
klassificering i enlighet med 
direktiv 1999/45/EG eller förordning (EG) 
nr 1272/2008.

utgår
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Or. en

Motivering

Alla poster i kolumn 3 ”Koncentrationen ska begränsas så att … nr 1272/2008” bör utgå. 
Denna ”begränsning” är fullständigt vilseledande eftersom biocidprodukter som innehåller 
verksamma ämnen som förtecknats i denna bilaga, oavsett vilken farlig egenskap som 
föranlett detta, fortfarande kan omfattas av det förenklade godkännandeförfarandet i enlighet 
med artikel 24 (t.ex. cancerframkallande under 0,1 %).

Ändringsförslag 80

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – Kategori 1 – 208-534-8 Natriumbensoat – kolumn 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Koncentrationen ska begränsas så att 
varje enskild biocidprodukt inte kräver 
klassificering i enlighet med 
direktiv 1999/45/EG eller förordning (EG) 
nr 1272/2008.

utgår

Or. en

Motivering

Alla poster i kolumn 3 ”Koncentrationen ska begränsas så att … nr 1272/2008” bör utgå. 
Denna ”begränsning” är fullständigt vilseledande eftersom biocidprodukter som innehåller 
verksamma ämnen som förtecknats i denna bilaga, oavsett vilken farlig egenskap som 
föranlett detta, fortfarande kan omfattas av det förenklade godkännandeförfarandet i enlighet 
med artikel 24 (t.ex. cancerframkallande under 0,1 %).

Ändringsförslag 81

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – Kategori 1 – 201-766-0 (+)-Vinsyra – kolumn 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Koncentrationen ska begränsas så att 
varje enskild biocidprodukt inte kräver 
klassificering i enlighet med 
direktiv 1999/45/EG eller förordning (EG) 
nr 1272/2008.

utgår



PE467.347v02-00 62/73 PR\874240SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Alla poster i kolumn 3 ”Koncentrationen ska begränsas så att … nr 1272/2008” bör utgå. 
Denna ”begränsning” är fullständigt vilseledande eftersom biocidprodukter som innehåller 
verksamma ämnen som förtecknats i denna bilaga, oavsett vilken farlig egenskap som 
föranlett detta, fortfarande kan omfattas av det förenklade godkännandeförfarandet i enlighet 
med artikel 24 (t.ex. cancerframkallande under 0,1 %).

Ändringsförslag 82

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – Kategori 3 – 200-580-7 Ättiksyra

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

200-580-7 Ättiksyra Koncentrationen 
ska begränsas så 
att varje enskild 
biocidprodukt inte 
kräver 
klassificering i 
enlighet med 
direktiv
1999/45/EG eller 
förordning (EG) 
nr 1272/2008.

utgår

Or. en

Motivering

Detta verksamma ämne följer inte uteslutningskriterierna i artikel 27.2 (t. ex. frätande på 
huden).

Ändringsförslag 83

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – Kategori 3 – 201-176-3 Propionsyra

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

201-176-3 Propionsyra Koncentrationen 
ska begränsas så att 
varje enskild 
biocidprodukt inte 

utgår
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kräver 
klassificering i 
enlighet med 
direktiv 1999/45/EG 
eller förordning 
(EG) nr 1272/2008.

Or. en

Motivering

Detta verksamma ämne följer inte uteslutningskriterierna i artikel 27.2 (t. ex. frätande på 
huden).

Ändringsförslag 84

Rådets ståndpunkt
Bilaga I – Kategori 7 – 203-376-6 Bentonit

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

203-376-6 Bentonit utgår

Or. en

Motivering

Detta verksamma ämne följer inte uteslutningskriterierna i artikel 27.2 (t. ex. frätande på 
huden).

Ändringsförslag 85

Rådets ståndpunkt
Bilaga II – avdelning 1 – 3.9. a (ny) Överföring från uppgifter som hänför sig till 
däggdjur  – kolumn 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3.9.a. Överföring från uppgifter som 
hänför sig till däggdjur
Uppgifterna kommer från toxikologisk 
bedömning av verkningarna på däggdjur. 
Det mest känsliga relevanta långsiktiga 
toxikologiska effektmåttet på däggdjur 
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(NOAEL-värdet, alltså den dosnivå under 
vilken inga skadliga effekter observerats), 
uttryckt i form av mg undersökt kemisk 
förening per kilogram kroppsvikt per dygn 
ska rapporteras.

Or. en

Ändringsförslag 86

Rådets ståndpunkt
Bilaga II – avdelning 1 – 8.7. Akut toxicitet – kolumn 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Studien/studierna behöver normalt inte 
genomföras om

Studien/studierna behöver normalt inte 
genomföras om

– ämnet är klassificerat som frätande på 
hud.

– ämnet är klassificerat som frätande på 
hud eller starkt hudirriterande.
Om studier trots detta genomförs får inte 
sådana koncentrationer användas som är 
frätande på hud eller starkt 
hudirriterande.

Or. en

Ändringsförslag 87

Rådets ståndpunkt
Bilaga II – avdelning 1 – 8.7.3. Akut toxicitet – via huden – kolumn 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

8.7.3. Vid administrering via huden 8.7.3. Vid administrering via huden

Testning vid administrering via huden är 
lämpligt om

Testning vid administrering via huden är 
nödvändig endast om

– inandning av ämnet är osannolikt, eller – inandning av ämnet är osannolikt,
– det är sannolikt att ämnet kommer i 
kontakt med huden vid produktion 
och/eller användning, eller

– det är sannolikt att ämnet kommer i 
kontakt med huden vid produktion 
och/eller användning,

– ämnets fysikalisk-kemiska och 
toxikologiska egenskaper tyder på en
potential för att ämnet i betydande 
utsträckning absorberas via huden.

– ämnets fysikalisk-kemiska och 
toxikologiska egenskaper tyder på att 
ämnet i betydande utsträckning kan
absorberas via huden, och
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– resultaten av en undersökning in vitro 
av hudpenetrationen (OECD 428) 
utvisar en hög hudabsorption och 
biotillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 88

Rådets ståndpunkt
Bilaga II – Titel 1 – 8.9. Toxicitet vid upprepad dosering – kolumn 1 - led (i)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Toxicitet vid upprepad dosering (Berör inte den svenska versionen.)
i) Ämnet i en test av akut dermal toxicitet 
befinns vara toxiskt i lägre doser än vid test 
av oral toxicitet, eller

Or. en

Ändringsförslag 89

Rådets ståndpunkt
Bilaga II – avdelning 1 – 8.9. Toxicitet vid upprepad dosering – kolumn 3 – stycke 1a 
(ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För att minska testandet på ryggradsdjur 
och framför allt behovet av fristående 
undersökningar med ett enda effektmått 
bör man vid undersökningar av 
toxiciteten vid upprepad dosering se efter 
om det inom en enda undersökning går 
att utforska flera olika effektmått.

Or. en
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Ändringsförslag 90

Rådets ståndpunkt
Bilaga II – avdelning 1 – 8.10.1 – kolumn 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

8.10.1. Undersökning av 
utvecklingstoxicitet före födseln, 
rekommenderad art är kanin, 
rekommenderad administreringsväg är 
oralt intag.

8.10.1. Undersökning av 
utvecklingstoxicitet före födseln, 
rekommenderad art är kanin, 
rekommenderad administreringsväg är 
oralt intag.

Undersökningen ska inledningsvis göras på 
en art. Ett beslut om behovet av att 
genomföra en kompletterande 
undersökning på en andra art (råtta) eller 
mekanistiska studier bör baseras på 
resultaten från den första testen och alla 
andra relevanta uppgifter som är 
tillgängliga.

Undersökningen ska inledningsvis göras på 
en art. 

Or. en

Ändringsförslag 91

Rådets ståndpunkt
Bilaga II – avdelning 1 – 8.10.2 – kolumn 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

8.10.2. Vid undersökning av 
reproduktionstoxicitet på två generationer 
av råtta rekommenderas administrering via 
oralt intag.

8.10.2. Vid undersökning av 
reproduktionstoxicitet på två generationer 
av råtta rekommenderas administrering via 
oralt intag.

Om en annan test av reproduktionstoxicitet 
används ska en motivering ges.

Om en annan test av reproduktionstoxicitet 
används ska en motivering ges. Om och 
när en utvidgad undersökning av 
reproduktionstoxicitet på en generation 
antas på EU-nivå bör den anses som ett 
alternativ till undersökning på flera 
generationer.

Or. en
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Ändringsförslag 92

Rådets ståndpunkt
Bilaga II – avdelning 1 – 8.10.3 – kolumn 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

8.10.3. Ytterligare undersökning av 
utvecklingstoxicitet före födseln,
rekommenderad art är råtta, oralt intag. 

8.10.3. Ytterligare undersökning av 
utvecklingstoxicitet före födseln. Ett beslut 
om behovet av att genomföra ytterligare
undersökningar på en annan art eller 
mekanistiska studier bör baseras på 
resultaten från det första testet (8.10.1) 
och på alla andra relevanta uppgifter som 
är tillgängliga (framför allt 
undersökningar av reproduktionstoxicitet 
på gnagare). Rekommenderad art är råtta, 
oralt intag. 

Or. en

Ändringsförslag 93

Rådets ståndpunkt
Bilaga II – avdelning 1 – 8.13.2. Neurotoxicitet inbegripet utvecklingsneurotoxicitet –
kolumn 1 – rubrik

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

8.13.2. Neurotoxicitet inbegripet 
utvecklingsneurotoxicitet

8.13.2. Neurotoxicitet

Or. en

Motivering

Undersökning av utvecklingsneurotoxiciteten kommer fortfarande att vara nödvändig under 
de omständigheter som klart definierats i texten.
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Ändringsförslag 94

Rådets ståndpunkt
Bilaga II – avdelning 1 – 8.13.4. Immunotoxicitet inbegripet utvecklingsimmunotoxicitet
– kolumn 1 – rubrik

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

8.13.4. Immunotoxicitet inbegripet 
utvecklingsimmunotoxicitet

8.13.4. Immunotoxicitet 

Or. en

Motivering

Undersökning av utvecklingsneurotoxiciteten kommer fortfarande att vara nödvändig under 
de omständigheter som klart definierats i texten.

Ändringsförslag 95

Rådets ståndpunkt
Bilaga III – avdelning 1 – 8.5.4. – kolumn 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

8.5.4. I fråga om biocidprodukter som är 
avsedda att godkännas för användning 
tillsammans med andra biocidprodukter 
bör man överväga att testa kombinationer 
av dessa produkter för akut dermal 
toxicitet samt för hud- och ögonirritation.

8.5.4. I fråga om biocidprodukter som är 
avsedda att godkännas för användning 
tillsammans med andra biocidprodukter 
ska man bedöma vilka risker för 
människors hälsa och miljön 
användningen av dessa 
produktkombinationer för med sig. I vissa 
fall, till exempel när det inte finns att 
tillgå några giltiga uppgifter av det slag 
som fastställts i kolumn 3, kan man till 
följd av detta bli tvungen att utföra ett 
begränsat antal undersökningar av den 
akuta toxiciteten vid användning av
produktkombinationer.

Or. en
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Ändringsförslag 96

Rådets ståndpunkt
Bilaga III – avdelning 1 – 8.7 – kolumn 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

8.7. Tillgängliga toxikologiska uppgifter 
om

8.7. Tillgängliga toxikologiska uppgifter 
om

– tillsatsämnen (särskilt ämne(n) som ger 
inger betänkligheter), eller 

– tillsatsämnen (särskilt ämne(n) som ger 
inger betänkligheter), eller

– en blandning av som innehåller ett ämne 
som inger betänkligheter.

– en blandning som innehåller ett ämne 
som inger betänkligheter.

Om inga uppgifter finns tillgängliga ska 
tillämpliga test i bilaga II utföras på 
tillsatsämnena (särskilt ämnen som inger 
betänkligheter eller en blandning som 
innehåller ett ämne som inger 
betänkligheter.

Om de uppgifter som finns tillgängliga om 
ett eller flera tillsatsämnen inte är 
tillräckliga och inte kan härledas ur 
jämförelser med strukturlika ämnen eller 
med andra vedertagna tillvägagångssätt 
av annat slag än testning ska målinriktade 
akuta test i bilaga II utföras på ämnen som 
inger betänkligheter eller en blandning som 
innehåller ett ämne som inger 
betänkligheter.

Or. en

Ändringsförslag 97

Rådets ståndpunkt
Bilaga III – avdelning 1 – 9.3. Effekter på andra specifika icke-målorganismer 
(växt- och djurliv) som kan misstänkas utgöra riskgrupper – kolumn 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Uppgifterna inför bedömningen av 
riskerna för däggdjur i vilt tillstånd är 
härledda från den toxikologiska 
bedömningen på däggdjur.

Or. en
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Ändringsförslag 98

Rådets ståndpunkt
Bilaga III – avdelning 2 – 8.8. – kolumn 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Kompletterande studier av kombinationer 
av biocidprodukter

Kompletterande studier av kombinationer 
av biocidprodukter

För biocidprodukter som är avsedda att 
godkännas för användning tillsammans 
med andra biocidprodukter ska man om 
möjligt testa blandningen av dessa 
produkter för akut dermal toxicitet samt 
för hud- och ögonirritation.

I fråga om biocidprodukter som är avsedda 
att godkännas för användning tillsammans 
med andra biocidprodukter ska man
bedöma vilka risker för människor och 
miljön användningen av dessa 
produktkombinationer för med sig. I vissa 
fall, till exempel när det inte finns att 
tillgå några giltiga uppgifter av det slag 
som fastställts i kolumn 3, kan man till 
följd av detta bli tvungen att utföra ett 
begränsat antal undersökningar av den 
akuta toxiciteten vid användning av 
produktkombinationer.

Or. en

Ändringsförslag 99

Rådets ståndpunkt
Bilaga III – avdelning 2 – 9.3. Effekter på andra specifika icke-målorganismer 
(växt- och djurliv) som kan misstänkas utgöra riskgrupper – kolumn 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Uppgifterna inför bedömningen av 
riskerna för däggdjur i vilt tillstånd är 
härledda från den toxikologiska 
bedömningen på däggdjur.

Or. en
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Ändringsförslag 100

Rådets ståndpunkt
Bilaga V – Huvudgrupp 1: Desinfektionsmedel – Produkttyp 2 – punkt 5a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

I dessa produkttyper ingår inte 
rengöringsmedel som inte är avsedda att 
ha biocidverkan. Detta gäller också för 
flytande tvättmedel, tvättpulver och 
liknande produkter. 

Or. de

Motivering

Ett klarläggande av att godkännande såsom biocidprodukter inte ska behövas för tvätt- och 
rengöringsmedel som innehåller exempelvis syror (för avkalkning), alkalier (för att lösa upp 
smuts i form av fett), oxidationsmedel (för fläckblekning) eller alkohol (som lösningsmedel). 
De ovannämnda ämnena kan ha biocida biverkningar.

Ändringsförslag 101

Rådets ståndpunkt
Bilaga V– Huvudgrupp 2: Konserveringsmedel – Produkttyp 9 – punkt 1a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

I denna produkttyp ingår också medel 
som motverkar att mikroorganismer 
(såsom sjukdomsalstrande och 
luktframkallande bakterier) får fäste på 
ytan av material och således hämmar eller 
förebygger uppkomsten av lukt och/eller 
är till annan nytta.

Or. en

Motivering

Om textilier behandlas med biocidprodukter görs det vanligtvis inte för att skydda fibrerna 
utan det är snarare fråga om att hindra mikroorganismer att få fäste på textilytan.
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MOTIVERING

Föredraganden ser positivt på att rådet i sin gemensamma ståndpunkt beträffande förslaget till 
förordning om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter tagit med 
nästan hälften av parlamentets ändringsförslag. Likväl anser föredraganden att det finns 
utrymme för avsevärda förbättringar för att man ska kunna uppnå målen, såsom att avhjälpa 
bristerna i det nu gällande godkännandedirektivet 98/8/EG, att förbättra 
godkännandeförfarandet och få till stånd ett smidigare beslutsförfarande och samtidigt 
garantera en vidareutveckling av den höga skyddsnivån. Hit hör till exempel det förenklade 
godkännandet av produktfamiljer och handelsnamn.

Föredraganden beklagar de många inkonsekvenserna och motsägelserna i den gemensamma 
ståndpunkten, vilka Europaparlamentet nu får lov att rätta till, och kritiserar att artiklarna 
godtyckligt omstrukturerats. 
Många ändringar är därför rent tekniska och innebär inte någon ändring av texten i sak. I 
stället syftar de till att förbättra konsekvensen (både inom texten och mellan denna förordning 
och annan unionslagstiftning), att undvika en dubblering av de lagstadgade skyldigheterna 
och att förenkla texten. 

Med hänsyn både till konkurrensen och den inre marknaden är det på sin plats med klarhet 
och insyn i avgiftssystemet, både för kemikaliemyndigheten och för medlemsstaterna.

Föredraganden ser positivt på att biocidprodukter som godkänns med hjälp av ett förenklat 
förfarande numera förtecknas i bilagan till förordningen. Bilagan bör dock inte inskränka sig 
till att omfatta bara denna särskilda produktgrupp utan godkännandet av alla verksamma 
ämnen bör regleras med hjälp av delegerade rättsakter. 

I samband med informationskraven för verksamma ämnen och biocidprodukter bör det dras 
nytta av viktiga nya framväxande möjligheter att undvika djurförsök. 

För behandlade varor behövs det klara och tydliga regler, men det bör undvikas att också 
sådana biocider anges som inte längre ingår i slutprodukterna. Vid märkningen bör 
överlappningar med andra rättsakter undvikas. 

Att införa ett gemenskapsgodkännande utgör ett väsentligt steg i riktning 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 till 
ett förbättrat konsumentskydd. För att hänsyn ska tas till kemikaliemyndighetens 
arbetsbelastning i dagens läge samt till den dessvärre endast långsamt framskridande 
prövningen av verksamma ämnen föreslår föredraganden att unionsgodkännandet ska införas 
stegvis. 

En säker användning av biocidprodukter förutsätter att det finns ett ramdirektiv om hållbar 
användning av biocidprodukter av liknande slag som ramdirektivet om hållbar användning av 
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bekämpningsmedel, för att yrkesmässiga användare och konsumenter av biocidprodukter får 
upplysning både om hur dessa produkter ska användas på ett betryggande sätt, liksom också 
om miljövänligare alternativ. Här bör i varje fall utbildning av berörda målgrupper, 
åtminstone de yrkesmässiga användarna, ingå. 


