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Ändringsförslag 101
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Risken för miljön och människors hälsa beror inte i första hand på det verksamma ämnet som 
sådant, eftersom det används i så små mängder i varje produkt, utan snarare på produkten 
själv och användningen av den. Jämförelser som bara omfattar sådana produkter som 
innehåller ett ämne som klassificerats som ett kandidatämne för substitution blir inte särskilt 
relevanta. Antalet verksamma ämnen som upptäcks varje år är ytterst litet. De räcker 
knappast till för att ersätta gamla verksamma ämnen, och kandidatämnena för substitution 
kommer att finnas kvar på marknaden längre än man väntat sig. För att uppmuntra 
innovation är det viktigt att bara de säkraste produkterna på marknaden gynnas.
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Ändringsförslag 102
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Biocidprodukttyp 20 i det förra direktivet 98/80/EG måste få finnas kvar 
(”konserveringsmedel för livsmedel eller fodermedel”), men definitionen av den måste ändras 
i och med att dessa biocidprodukter inte är konserveringsmedel utan desinfektionsmedel 
(vilket gjorde att den gamla definitionen skapade förvirring). Exempelvis uppfyller produkter 
som används för att desinficera foder mot mänskliga patogener som salmonella inte kraven i 
förordningarna om fodertillsatser. De här produkterna påverkar inte fodret i gynnsam 
riktning och gör det inte heller effektivare.

Ändringsförslag 103
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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dessa produkter.

Or. en

Ändringsförslag 104
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) För att underlätta tillträde till den inre 
marknaden och undvika den extra kostnad 
och tidsåtgång som är förknippad med att 
få nationella godkännanden i olika 
medlemsstater har kommissionen beslutat
att införa ett förfarande för 
gemenskapsgodkännande för alla
biocidprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 105
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Kommissionen bör särskilt 
bemyndigas att anta åtgärder för att besluta 
om ansökan om att ta upp ett verksamt 
ämne i bilaga I eller för att förnya eller 
ompröva upptagandet, att specificera 
förfarandena för förnyelse och omprövning 
av ett upptagande av ett verksamt ämne i 
bilaga I, att utvidga bestämmelserna om 
gemenskapsgodkännande till andra 
kategorier av biocidprodukter, att 

(61) Kommissionen bör särskilt 
bemyndigas att anta åtgärder för att besluta 
om ansökan om att ta upp ett verksamt 
ämne i bilaga I eller för att förnya eller 
ompröva upptagandet, att specificera 
förfarandena för förnyelse och omprövning 
av ett upptagande av ett verksamt ämne i 
bilaga I, att specificera kriterierna och 
förfarandena för upphävande av ett 
godkännande eller ändring av villkoren i 
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specificera kriterierna och förfarandena för 
upphävande av ett godkännande eller 
ändring av villkoren i ett godkännande,
inbegripet ett tvistlösningsförfarande, att 
specificera de totala tillämpliga största 
mängder av verksamma ämnen eller 
biocidprodukter som får släppas ut under 
försök och de minimiuppgifter som ska 
lämnas in, att fastställa en harmoniserad 
avgiftsstruktur och andra regler som rör 
betalningen av avgifter till de behöriga 
myndigheterna och kemikaliemyndigheten, 
att anpassa bilagorna till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen, att genomföra 
arbetsprogrammet och att specificera de 
rättigheter och skyldigheter som gäller för 
de behöriga myndigheterna och deltagarna 
i programmet samt att förlänga 
arbetsprogrammets löptid för en bestämd 
period. Eftersom dessa åtgärder har en 
allmän räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, bland
annat genom att komplettera denna 
förordning genom tillägg av nya icke 
väsentliga delar, måste de antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

ett godkännande, inbegripet ett 
tvistlösningsförfarande, att specificera de 
totala tillämpliga största mängder av 
verksamma ämnen eller biocidprodukter 
som får släppas ut under försök och de 
minimiuppgifter som ska lämnas in, att 
fastställa en harmoniserad avgiftsstruktur 
och andra regler som rör betalningen av 
avgifter till de behöriga myndigheterna och 
kemikaliemyndigheten, att anpassa 
bilagorna till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen, att genomföra 
arbetsprogrammet och att specificera de 
rättigheter och skyldigheter som gäller för 
de behöriga myndigheterna och deltagarna 
i programmet samt att förlänga 
arbetsprogrammets löptid för en bestämd 
period. Eftersom dessa åtgärder har en 
allmän räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning, bland 
annat genom att komplettera denna 
förordning genom tillägg av nya icke 
väsentliga delar, måste de antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Or. en

Ändringsförslag 106
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 107
Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Försiktighetsprincipen

Denna förordning ska bygga på 
försiktighetsprincipen.

Or. de

Ändringsförslag 108
Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1b
Förordningens syfte

Förordningens syfte är att säkerställa en 
hög skyddsnivå för människors hälsa och 
för miljön. Framför allt skyddet för barn, 
gravida och sjuka bör beaktas.
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Or. de

Ändringsförslag 109
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 110
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

varje ämne, blandning, material eller vara 
som har behandlats med eller som 
innehåller en eller flera biocidprodukter i 
avsikt att utveckla de biocidegenskaper de 
är avsedda för.
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Or. it

Motivering

Ändringsförslaget utvidgar tillämpningsområdet för behandlade varor och material så att det 
även omfattar dels varor som används i konserverande syfte, exempelvis lacker, dels varor 
med extern verkan, som myggnät som innehåller en biocidprodukt. Utvärderingen är således 
kemisk.

Ändringsförslag 111
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

s) material som kommer i kontakt med 
livsmedel:

utgår

alla material och varor som är avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel och 
omfattas av 
förordning (EG) nr 1935/20041.
__________
1 EUT L 338, 13.11.2004, s. 4.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 112
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Genom seriös riskhantering går det att minska exponeringen för både yrkesmässiga och 
andra användare och därmed skydda miljön och användarnas hälsa. En mycket liten mängd 
av ett verksamt ämne som till och med klassificerats som cancerframkallande, mutagent eller 
reproduktionstoxiskt i kategori 1, och som används i en betesstation, skulle inte utgöra någon 
risk för människors hälsa om produkten getts rätt utformning för att förhindra felaktig 
användning. Det är således produkten och användningen av den som avgör om det finns 
någon risk, förutsatt att det verksamma ämnet förekommer i en mycket liten mängd.

Ändringsförslag 113
Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den sökande ska lämna in ansökan om 
att ta upp ett verksamt ämne i bilaga I, eller 
om senare ändringar av villkoren för att ta 
upp ett verksamt ämne, till 
Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan 
kallad kemikaliemyndigheten) och delge 
denna namnet på den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat som den 
sökande väljer för utvärdering av ansökan.
Denna behöriga myndighet (nedan kallad 
den utvärderande behöriga myndigheten) 
ska ansvara för utvärderingen av ansökan.

1. Den sökande ska lämna in ansökan om 
att ta upp ett verksamt ämne i bilaga I, eller 
om senare ändringar av villkoren för att ta 
upp ett verksamt ämne, till 
Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan 
kallad kemikaliemyndigheten). 
Kemikaliemyndigheten ska meddela 
namnet på den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat som den väljer för utvärdering 
av ansökan. Denna behöriga myndighet 
(nedan kallad den utvärderande behöriga 
myndigheten) ska ansvara för 
utvärderingen av ansökan.
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Or. de

Motivering

Man måste undvika att en stor mängd ansökningar kommer in till vissa medlemsstater. På så 
sätt kan man se till att uppgifterna blir jämnt fördelade mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 114
Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om inget annat anges i beslutet om att 
förnya upptagandet av ett verksamt ämne i 
bilaga I ska förnyelsen av upptagandet 
omprövas efter tio år.

Or. de

Ändringsförslag 115
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 116
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Biocidprodukter ska anses vara 
lågriskbiocidprodukter om minst ett av
följande villkor är uppfyllt:

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 117
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Biocidprodukter ska dock inte anses vara 
lågriskbiocidprodukter om minst ett av 
följande villkor är uppfyllda:

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 118
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 119
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Under de omständigheter som anges i 
punkterna 1 och 2 ska den som ansöker 
om godkännande förse de behöriga 
myndigheterna med
i) information om enskilda 
försäljningsställen, 
ii) särskilda instruktioner för användning 
av skyddsutrustning,
iii) en broschyr om produktens risker och 
fördelar samt om hur den används på ett 
ansvarsfullt sätt, och
iv) en årlig rapport om eventuella olyckor.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 120
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 121
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Risken för miljön och människors hälsa beror inte i första hand på det verksamma ämnet som 
sådant, eftersom det används i så små mängder i varje produkt, utan snarare på produkten 
själv och användningen av den. Antalet verksamma ämnen som upptäcks varje år är ytterst 
litet. De räcker knappast till för att ersätta gamla verksamma ämnen, och kandidatämnena 
för substitution kommer att finnas kvar på marknaden längre än man väntat sig. För att 
uppmuntra innovation är det viktigt att bara de säkraste produkterna på marknaden gynnas.
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Ändringsförslag 122
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 123
Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

utgår

Or. de

Ändringsförslag 124
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 33



AM\809157SV.doc 17/36 PE439.908v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gemenskapsgodkännande får ges för 
följande kategorier av biocidprodukter:

1. Gemenskapsgodkännande får ges för 
alla kategorier av biocidprodukter.

a) Biocidprodukter som innehåller ett 
eller flera nya verksamma ämnen.
b) Lågriskbiocidprodukter.
2. När kommissionen har lämnat den 
rapport om tillämpningen av denna 
förordning som avses i artikel 54.4 får 
kommissionen, mot bakgrund av 
erfarenheterna av 
gemenskapsgodkännanden, lägga till 
andra kategorier av biocidprodukter i 
punkt 1 i den här artikeln.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 72.4.

Or. en

Motivering

Ett centraliserat system för godkännande har klara fördelar för den gemensamma 
marknadens funktionssätt genom att garantera konsekventa utvärderingar och en 
harmoniserad tillämpning av kraven i samtliga medlemsstater och genom att få till stånd 
bästa praxis och samma konsumentskyddsnormer över hela Europa. Förfarandet för 
gemenskapsgodkännande bör därför utvidgas till att omfatta samtliga produktkategorier. 
Företag som släpper ut produkter på marknaden i en enda eller ett fåtal medlemsstater bör 
dock även fortsättningsvis kunna ansöka om produktgodkännande direkt hos en medlemsstat.

Ändringsförslag 125
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gemenskapsgodkännande får ges för 
följande kategorier av biocidprodukter:

1. Gemenskapsgodkännande får ges för 
alla biocidprodukter vars 
användningsmönster och 
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användningsförhållanden i väsentliga 
avseenden liknar varandra.
Ett gemenskapsgodkännande kräver att 
åtgärder för hållbar användning antas då 
det behövs för att garantera samma 
skyddsnivå för människors hälsa och 
miljön i hela unionen. Dessa åtgärder kan 
variera beroende på produkttyp.

a) Biocidprodukter som innehåller ett 
eller flera nya verksamma ämnen.
b) Lågriskbiocidprodukter.
2. När kommissionen har lämnat den 
rapport om tillämpningen av denna 
förordning som avses i artikel 54.4 får 
kommissionen, mot bakgrund av 
erfarenheterna av 
gemenskapsgodkännanden, lägga till 
andra kategorier av biocidprodukter i 
punkt 1 i den här artikeln.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 72.4.

Or. en

Motivering

De flesta medlemsstater har för närvarande inget system för godkännande av biocider. Det är 
därför bättre att flytta över godkännandeförfarandet till EU-nivå för att garantera att alla 
EU-medborgare får samma skydd för människors hälsa och miljön. Dessutom kommer de 
flesta befintliga verksamma ämnena då att ha utvärderats. Slutligen behöver biocidindustrin 
incitament att förnya sig. Detta kräver ett förenklat förfarande med snävare tidsfrister för att 
skapa bättre lagstiftning. 

Ändringsförslag 126
Ashley Fox, Amalia Sartori

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag



AM\809157SV.doc 19/36 PE439.908v01-00

SV

ba) Biocidprodukter som är avsedda att 
användas av konsumenter i hemmiljö 
eller av yrkesmässiga användare under 
användningsförhållanden och enligt 
bruksanvisningar som är liknande inom 
hela EU och som uppfyller de kriterier 
som anges i artikel 33 a (ny).

Or. en

Motivering

Ett av de viktigaste målen med systemet för unionsgodkännande är att åstadkomma 
konsekventa utvärderingar av produktsäkerhet, samma konsumentskyddsnormer och en 
harmoniserad tillämpning av kraven i samtliga medlemsstater. Biocidprodukter som används 
på ett likartat sätt i hela EU bör gynnas av systemet med unionsgodkännande. Produkterna 
används i hemmiljö eller yrkesmässigt och är ett pragmatiskt och kostnadseffektivt sätt att 
skydda människors hälsa genom minskad spridning av smittsamma sjukdomar. Produkterna 
har enkla och tydliga bruksanvisningar.

Ändringsförslag 127
Ashley Fox, Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
I enlighet med artikel 33.1 ba (ny) ska en 
produkt betraktas som en biocidprodukt 
med liknande användningsförhållanden 
om alla följande kriterier uppfylls: 
i) Produkten har liknande 
användningsförhållanden i hela EU 
enligt bruksanvisningarna.
ii) Produkten har redan släppts ut eller är 
avsedd att släppas ut på marknaden i 
minst […] medlemsstater inom två år från 
det att godkännandet utfärdats.
iii) Produkten kräver ingen personlig 
skyddsutrustning under 
användningsförhållandena i bilaga VI 
och uppfyller kraven i artikel 16.1 under 
normal eller rimligen förutsebar 
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användning.
För att fastställa eller anpassa antalet 
medlemsstater som avses i led ii ska 
kommissionen anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel […].

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 128
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Denna punkt blir överflödig om ändringsförslaget till artikel 33 antas.

Ändringsförslag 129
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Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ändringar av befintliga godkännanden 
bör tillhöra någon av följande kategorier, 
som avses i artikel 3 ua–uc: 
a) administrativ ändring,
b) mindre ändring, eller
c) större ändring.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 130
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

För att åstadkomma en lämplig balans mellan den fria handeln med varor och en säker 
marknad bör denna artikel om parallellhandel begränsas till identiska produkter som har 
samma specifikation och samma innehåll av verksamma ämnen och hjälpämnen.

Ändringsförslag 131
Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 132
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

uppgifter tillgängliga för den behöriga 
myndigheten.

Or. en

Motivering

Kravet på ett nationellt godkännande utgör ett avsevärt hinder för innovation, eftersom det 
medför en mycket lång väntetid innan försöket kan genomföras. Här föreslås att kravet på 
förhandsutvärdering från den behöriga myndigheten ska kvarstå, men att myndigheten inom 
30 dagar ska bedöma om det föreslagna försöket/experimentet orsakar några problem samt 
avge sitt yttrande. När ett test genomförs i en enda medlemsstat finns det inga tydliga skäl till
eller fördelar med att underrätta kommissionen och de andra behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag 133
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Kravet på ett nationellt godkännande utgör ett avsevärt hinder för innovation, eftersom det 
medför en mycket lång väntetid innan försöket kan genomföras. Här föreslås att kravet på 
förhandsutvärdering från den behöriga myndigheten ska kvarstå, men att myndigheten inom 
30 dagar ska bedöma om det föreslagna försöket/experimentet orsakar några problem samt 
avge sitt yttrande. När ett test genomförs i en enda medlemsstat finns det inga tydliga skäl till 
eller fördelar med att underrätta kommissionen och de andra behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag 134
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Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kravet på ett nationellt godkännande utgör ett avsevärt hinder för innovation, eftersom det 
medför en mycket lång väntetid innan försöket kan genomföras. Här föreslås att kravet på 
förhandsutvärdering från den behöriga myndigheten ska kvarstå, men att myndigheten inom 
30 dagar ska bedöma om det föreslagna försöket/experimentet orsakar några problem samt 
avge sitt yttrande. När ett test genomförs i en enda medlemsstat finns det inga tydliga skäl till 
eller fördelar med att underrätta kommissionen och de andra behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag 135
Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – stycke 1

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 136
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 137
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 138
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 139
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) I förekommande fall biocidegenskaper 
hos behandlade varor.

Or. en

Motivering

Det finns en risk för att ytterligare märkning som inte ger någon vägledning om säker 
användning kan skapa onödig oro och rädsla bland konsumenterna. Därför bör ytterligare 
märkning krävas endast när den fyller någon funktion.

Ändringsförslag 140
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Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Om godkännandenumret för biocidprodukten som används för att behandla varan ska finnas 
med på produktens etikett avslöjas förhållandet mellan mottagare och leverantör, och 
dessutom begränsas helt klart tillverkarens möjlighet att byta leverantör eftersom varje 
förändring skulle kräva bildmässiga förändringar. Att införa godkännandenummer är inte 
heller något som gynnar konsumentsäkerheten. Behöriga myndigheter som ska kontrollera 
efterlevnaden kan erhålla godkännandenumret på annat sätt.

Ändringsförslag 141
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Dessa märkningskrav ska endast gälla varor som har behandlats med en biocidprodukt som 
kan komma i kontakt med människor och miljön, eftersom det bara är dessa som verkligen 
kan vara farliga.
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Ändringsförslag 142
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det finns risk för att ytterligare märkning som inte ger någon vägledning om säker 
användning kan skapa onödig oro och rädsla bland konsumenterna. Därför bör ytterligare 
märkning krävas endast när den fyller någon funktion.

Ändringsförslag 143
Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 144
Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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b) information om alla förgiftningsfall 
orsakade av biocidprodukter.

b) information om alla förgiftningsfall 
orsakade av biocidprodukter samt om 
eventuella effekter på hälsan hos känsliga 
befolkningsgrupper, såsom barn, gravida 
och sjuka,

Or. de

Ändringsförslag 145
Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) information om effekterna på miljön, 
och

Or. de

Ändringsförslag 146
Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) information om möjliga åtgärder för 
att minimera riskerna och utveckla 
alternativ.

Or. de

Ändringsförslag 147
Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Kommissionen ska senast 
den 1 januari 2019 och därefter vart 
tredje år upprätta en rapport om 
tillämpningen av denna förordning och 
särskilt om hur förfarandena för 
gemenskapsgodkännande och ömsesidigt 
erkännande fungerar. Kommissionen ska 
överlämna rapporten till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. de

Ändringsförslag 148
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I rättsakten bör de tillämpliga tidsfristerna anges klart och tydligt. Två år är den period som 
de behöriga myndigheterna tidigare kommit överens om.
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Ändringsförslag 149
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befintliga lager av biocidprodukter för 
vilka den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten har avslagit en ansökan 
om godkännande som lämnats in i 
enlighet med punkt 3 eller har beslutat att 
inte ge godkännande får bortskaffas, 
lagras och användas upp till 18 månader 
efter avslaget eller beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 150
Amalia Sartori

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befintliga lager av biocidprodukter som 
inte är godkända för relevant användning 
av den behöriga myndigheten eller 
kommissionen får bortskaffas, lagras och 
användas under tolv månader efter dagen 
för det beslut som avses i artikel 80.2 
första stycket, eller tolv månader efter den 
dag som avses i artikel 80.2 andra stycket, 
varvid den dag som infaller senast gäller.

Or. en

Ändringsförslag 151
Cristian Silviu Buşoi

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

Befintliga lager av biocidprodukter som 
inte är godkända för relevant användning 
av den behöriga myndigheten eller 
kommissionen får bortskaffas, lagras och 
användas under tolv månader efter dagen 
för det beslut som avses i artikel 80.2 
första stycket, eller tolv månader efter den 
dag som avses i artikel 80.2 andra stycket, 
varvid den dag som infaller senast gäller.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 152
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 82

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 82 utgår
Övergångsbestämmelser för material som 

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 153
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 1 – led 3.7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Lagringsstabilitet och hållbarhet kommer 
i allmänhet att fastställas med 
utgångspunkt i det verksamma ämnets 
stabilitet. För lättnedbrytbara verksamma 
ämnen får lagringsstabiliteten och 
hållbarheten fastställas med hjälp av 
andra beprövade vetenskapliga metoder, 
till exempel genom att extrapolera 
analysdata för det verksamma ämnet från 
experiment om produkternas åldrande 
tills effektivitetströskeln nås.

Or. en

Motivering

Standardtesterna för stabilitet, som bygger på att man mäter och beräknar mängden av det 
verksamma ämnet, lämpar sig inte för produkter som innehåller lättnedbrytbara verksamma 
ämnen, såsom natriumhypoklorit. Dessa ämnen bryts ner mer än vad som anges i godtagna 
riktlinjer (FAO:s och WHO:s gränser). I sådana fall är det därför lämpligare att fastställa 
stabiliteten och hållbarheten på andra sätt, till exempel genom att extrapolera analysdata för 
det verksamma ämnet från experiment om produkternas åldrande tills effektivitetströskeln 
nås.

Ändringsförslag 154
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga V

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkttyp 20: - Produkttyp 20: Desinfektionsmedel för 
livsmedel och djurfoder
Produkter som används för desinficering 
av livsmedel eller djurfoder genom 
bekämpning av skadliga organismer.

Or. en

Motivering

Biocidprodukttyp 20 i det förra direktivet 98/80/EG måste få finnas kvar 
(”konserveringsmedel för livsmedel eller fodermedel”), men definitionen av den måste ändras 
i och med att dessa biocidprodukter inte är konserveringsmedel utan desinfektionsmedel 
(vilket gjorde att den gamla definitionen skapade förvirring). Exempelvis uppfyller produkter 
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som används för att desinficera foder mot mänskliga patogener som salmonella inte kraven i 
förordningarna om fodertillsatser. De här produkterna påverkar inte fodret i gynnsam 
riktning och gör det inte heller effektivare.


