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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till förordning om utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter 
syftar till att omarbeta Europeiska unionens befintliga rättsliga ram, som för närvarande 
utgörs av direktiv 98/8/EG, som följaktligen skulle upphöra att gälla.

Biocider är produkter som innehåller ett eller flera verksamma ämnen avsedda att förstöra, 
eliminera, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll 
över organismer som är skadliga för människors eller djurs hälsa och för miljön. Biocider 
utgör, om de används med urskiljning, en del av det dagliga livet i vårt samhälle, eftersom de 
förhindrar sjukdomsspridning och främjar en hög hygiennivå i en tätbefolkad miljö. Vissa av 
dessa produkter kan vara farliga till sin natur. 

Biocidmarknaden i EU beräknas till omkring 900 miljoner euro om året, och ungefär 
90 000 ton produkter släpps ut på marknaden varje år. Direktiv 98/8/EG utgör den 
första rättsliga ramen för reglering av faserna för utsläppande på marknaden och användning 
av denna typ av produkter. I detta förslag till förordning har kommissionen infört en rad 
förbättringar av olika aspekter av den rättsliga ramen, såsom längden på förfarandena för 
godkännande och utvärdering av verksamma ämnen och biocidprodukter samt bristen på ett 
centraliserat förfarande, specifika bestämmelser om parallellhandel och ett obligatoriskt 
utbyte av uppgifter om försök på ryggradsdjur.  

Förslaget till förordning i fråga uppfyller väl de nödvändiga behoven av översyn och 
förenkling och tar på lämpligt sätt itu med de problem som föreligger. Föredraganden anser 
dock att förslaget kan förbättras ytterligare i syfte att uppnå följande:

– Maximal förenkling av förfarandena för godkännande och utvärdering av verksamma 
ämnen och biocidprodukter, av forskning och utveckling samt av systemet med 
nationella tariffer.

– Ökad harmonisering av den europeiska marknaden och de nationella 
tillsynsstrategierna, framför allt genom en bättre definition av förfarandena för 
ömsesidigt erkännande, centraliserat godkännande samt skydd av känsliga uppgifter.

– Kostnadsminskningar och avskaffande av administrativa hinder, framför allt för 
små och medelstora företag, samt tillhandahållande av adekvat tekniskt, språkligt och 
administrativt stöd åt dessa med tanke på att systemet kan vara mycket komplext, 
särskilt för den som saknar nödvändig erfarenhet.

– Ökat konsumentskydd som säkerställer ett lämpligt märkningssystem som 
överensstämmer med risknivåerna och tillhandahåller användbar information utan 
överflödigt innehåll i syfte att skydda hälsan hos alla olika typer av konsumenter, 
särskilt lekmän.

Av dessa skäl har föredraganden föreslagit en rad ändringar av kommissionens text vilka är i 
linje med vad som har beskrivits och berör frågor som behandlas gemensamt med 
IMCO-utskottet enligt förfarandet med associerade utskott (artikel 50 i arbetsordningen). 
Utöver förslagen till ändringar av artiklarna 25, 28, 44, 47, 54, 58 och 62, som faller inom det 
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gemensamma behörighetsområdet, har föredraganden ansett det lämpligt att föreslå ytterligare 
förbättringar även av andra delar av texten i följande syften:

a) Förbättra förfarandena och kraven för tillgång till uppgifter, så att förutsättningar 
skapas för att reglera fenomenet med så kallade fripassagerare, särskilt genom en bättre 
definition av artikel 83.

b) Minska tiden och därmed kostnaderna för förfarandena för validering och utvärdering 
av ansökningar, för beslutsfattande av kommissionen och de behöriga myndigheterna 
eller förnyelse av godkännanden.

c) Bättre definiera de administrativa eller icke väsentliga ändringarna av ramformuleringar 
eller produkter som har godkänts inom samma ramformulering.

d) Avskaffa godtycklig diskriminering av sådana desinfektionsmedel som inte får dra 
nytta av uteslutningskriterierna i artikel 5.

e) Överväga möjligheten att ersätta en produkt efter det att nödvändig erfarenhet av den 
har erhållits.

f) Förbättra förfarandena för ömsesidigt erkännande av nationella godkännanden.

g) Harmonisera villkoren för parallellhandel med identiska produkter som är baserade på 
samma källa och samma hjälpämnen.

h) Förbättra märkningskraven för behandlade varor och material och göra åtskillnad 
mellan sådana som kan släppa ut en biocidprodukt och sådana som inte kan det. 
Närmare fastställa vilka uppgifter som ska anges på märkningen, samt hur denna ska 
placeras, för att säkerställa effektiv och lämplig information.

i) Anpassa bestämmelserna i förordningen till gällande lagstiftning, särskilt vad gäller 
Reach och regleringen av växtskyddsmedel och vad gäller avskaffandet av 
distinktionen mellan nya och befintliga uppgifter, bestämmelserna om forskning och 
utveckling samt kemikaliemyndighetens roll.

Föredraganden kommer i detta yttrande inte att beakta de ändringar som krävs för anpassning 
till det nya systemet med delegerade akter, som har införts genom Lissabonfördraget, 
eftersom dessa kommer att göras av det behöriga utskottet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att uppnå bästa möjliga skydd 
av människors och djurs hälsa och miljön 
bör kommissionen, inom två år efter 
denna förordnings ikraftträdande, anta ett 
förslag till direktiv om hållbar 
användning av biocidprodukter. Förslaget 
bör åtminstone behandla frågor som rör 
utbildning av samt första och förnyad 
certifiering av yrkesmässiga användare, 
inrättande av informationsställen för 
amatöranvändare, antagande av 
nationella planer för att minska riskerna 
med användning av biocidprodukter, 
användning av bästa tillgängliga teknik, 
skyldighet att underrätta behöriga 
myndigheter om olyckor, användning av 
nödvändig utrustning samt andra 
riskbegränsande åtgärder, utveckling av 
riskindikatorer för de olika 
produktkategorierna, åtgärder mot 
olagliga produkter, riktlinjer för lagring, 
återvinning och kassering av produkter, 
ansvarsfull reklam och märkning, 
mark- och luftförorening och användning 
i tätbefolkade områden eller på ställen 
med hög koncentration av livsmedel.

Or. it

Motivering

Koncentrationen av samt mängden verksamma ämnen i många biocidprodukter är mycket låg 
jämfört med i andra kemiska produkter. Det kan dock finnas potentiella risker med 
biocidprodukter, inte p.g.a. de verksamma ämnenas inneboende faror, utan p.g.a. hur 
produkterna används. Kommissionen bör lägga fram förslag på nya bestämmelser om säker 
och hållbar användning av biocidprodukter, i linje med vad som gäller för växtskyddsmedel, 
bl.a. så att hänsyn kan tas till den teknik som redan finns eller håller på att utvecklas för att 
minska risken med användning av biocidprodukter.

Ändringsförslag 2



PE439.175v01-00 6/62 PA\805529SV.doc

SV

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Genom att begränsa parallellhandelstillstånden till identiska produkter, som är baserade på 
verksamma ämnen och hjälpämnen med samma ursprung, uppnås en bättre balans mellan 
frihandel med varor och en säker marknadsmiljö. Samma tillvägagångssätt användes för 
utsläppandet på marknaden av växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

I förtydligande syfte och för att inte utesluta sökande som har haft utgifter under den gällande 
rättsliga ramen vore det lämpligt med en precisering genom att lägga till en hänvisning till 
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direktiv 98/8/EG.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning ska det inrättas 
en ram för att uppnå fri rörlighet för 
biocidprodukter på den inre marknaden 
och trygga en hög skyddsnivå för 
människors och djurs hälsa och miljön. 

Or. it.

Ändringsförslag 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i denna förordning 
baserar sig på försiktighetsprincipen i 
syfte att säkerställa att verksamma ämnen 
eller produkter som släpps ut på 
marknaden inte har någon negativ 
inverkan på människors eller djurs hälsa 
eller på miljön. Medlemsstaterna ska i 
synnerhet inte hindras från att tillämpa 
försiktighetsprincipen om det råder 
vetenskaplig osäkerhet kring de risker för 
människors eller djurs hälsa eller miljön 
som de biocidprodukter som ska 
godkännas på deras territorium medför. 

Or. it.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led f

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

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

Dessa ämnen är normalt sett, såvida det 
inte föreligger andra skäl till oro, sådana 
ämnen som i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG klassificeras som 
farliga och som i en biocidprodukt 
förekommer i en koncentration som 
innebär att produkten anses som farlig i 
enlighet med bestämmelserna i 
direktiv 1999/45/EG eller 
förordning (EG) nr 1272/2008.

Or. it

Motivering

Tillägget återspeglar den definition som redan finns i direktiv 98/8/EG och har förts in, i 
uppdaterad form anpassad till gällande lagstiftning, för att öka tydligheten och konsekvensen.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Motivering

De förtydligande tilläggen som har förts in i texten till denna punkt syftar till att förbättra 
definitionen av ”fullmakt”.

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ua) administrativ ändring:
en ändring av rent administrativ karaktär 
av ett befintligt godkännande vilken inte 
innebär någon ny bedömning av risken 
för människors hälsa eller miljön eller av 
biocidproduktens effektivitet. 

Or. it

Motivering

Det måste fastställas vilka typer av ändringar som får göras avseende en befintlig godkänd 
biocidprodukt (adressändring, ändringar av företagets namn, osv.).

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ub) mindre ändring:
en ändring av ett befintligt godkännande 
som inte kan betraktas som en 
administrativ ändring eftersom den kräver 
en förnyad mindre bedömning av risken 
för människors hälsa eller miljön 
och/eller av produktens effektivitet, och 
som inte har någon negativ inverkan på 
risknivån för människors hälsa eller 
miljön och inte heller på biocidproduktens 
effektivitet.

Or. it
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Motivering

Det måste fastställas vilka typer av ändringar som kan göras avseende en befintlig godkänd 
biocidprodukt.

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. it

Motivering

Det måste fastställas vilka typer av ändringar som kan göras avseende en befintlig godkänd 
biocidprodukt.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
1. En presumtiv sökande som vill att ett 
verksamt ämne ska upptas i bilaga I ska 
hos kemikaliemyndigheten informera sig 
om huruvida:
a) det verksamma ämnet finns upptaget i 
bilaga I,
b) det redan har gjorts en ansökan om 
upptagande av samma verksamma ämne i 
bilaga I,
c) samma ämne finns registrerat i 
enlighet med 
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förordning (EG) nr 1907/2006.
2. Den presumtive sökanden ska 
tillsammans med sin ansökan skicka 
följande uppgifter till 
kemikaliemyndigheten:
a) allmänna uppgifter om sin identitet 
såsom det anges i avsnitt 1 i bilaga VI till 
förordning (EG) nr 1907/2006, med
undantag av punkterna 1.2 och 1.3,
b) det verksamma ämnets identitet såsom 
den anges i avsnitt 2 i bilaga VI till 
förordning (EG) nr 1907/2006,
c) uppgiftskrav som kräver nya försök på 
ryggradsdjur,
d) uppgiftskrav som kräver andra nya 
undersökningar.
3. Om samma verksamma ämne inte finns 
upptaget i bilaga I eller registrerat i 
enlighet med 
förordning (EG) nr 1907/2006 ska 
kemikaliemyndigheten underrätta den 
presumtive sökanden om detta. I annat 
fall ska kemikaliemyndigheten utan 
dröjsmål förse den presumtive sökanden 
med namn och adress till tidigare sökande 
och registranter samt 
sammanfattningarna av tidigare 
tillhandahållna undersökningar. 
4. Samtidigt ska kemikaliemyndigheten 
upplysa den tidigare sökanden eller 
registranten om namn och adress till den 
presumtive sökande som ansökt om 
upptagande i bilaga I. Den presumtive 
sökanden ska delges befintliga uppgifter 
om försök på ryggradsdjur i enlighet med 
kapitel XI i denna förordning.

Or. it

Motivering

Syftet med de beskrivna förfarandena är att undvika att samma försök på ryggradsdjur 
genomförs två gånger samt att uppfylla kraven på uppgifter i bilaga II. Det obligatoriska 
informationsutbyte som föreskrivs i Reach-förordningen blir ömsesidigt eftersom 
kemikaliemyndigheten kommer att ha den infrastruktur och erfarenhet som krävs för att 
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tillämpa detta förfarande.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Det föreslagna tillägget återspeglar tydligare begreppet upptagande i bilaga I. När ett ämne 
ska upptas måste man inkomma med dokumentation om åtminstone en representativ 
biocidprodukt där det verksamma ämnet uppfyller de föreskrivna villkoren.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Ett verksamt ämne och uppgift om dess 
referenskälla, för bestämmelse av den 
tekniska ekvivalensen i enlighet med 
artikel 3.1 u ska, om så är lämpligt, tas upp 
i bilaga I tillsammans med något eller 
några av följande villkor:

Or. it

Motivering

I syfte att bestämma den tekniska ekvivalensen är det nödvändigt att, i överensstämmelse med 
den dokumentation som lämnas in tillsammans med ansökan om upptagande, ange vilken 
källa det verksamma ämne som ska upptas kommer ifrån. För att uppnå en högre grad av 
konsekvens är det viktigt att sammankoppla det kemiska ämne som beskrivs i bilaga I och de 
uppgifter som har stött dess upptagande i bilagan. 
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Människors exponering för det 
verksamma ämnet i en biocidprodukt är 
under föreskrivna
användningsförhållanden obetydlig eller 
tillräckligt kontrollerad, om man tar 
hänsyn till farorna med ämnet, särskilt om 
produkten används i slutna system eller 
under strängt kontrollerade betingelser.

Or. it

Motivering

Beslut om uteslutning bör grunda sig på en analys av riskerna (en kombination av fara och 
exponering). Om det är vetenskapligt bevisat att alla risker som är kopplade till 
användningen av dessa produkter är ordentligt kontrollerade bör de verksamma ämnena 
godkännas.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Motivering

Det är viktigt att denna bestämmelse tas bort då den utan någon vetenskaplig grund 
diskriminerar vissa typer av produkter. Preventiv uteslutning är kontraproduktiv för handeln 
men framför allt för innovation, eftersom urvalet av ämnen som potentiellt kan användas som 
biocidprodukter i framtiden därigenom minskas. Dessa produkter, från rodenticider till 
desinfektionsmedel och insekticider, medför enorma fördelar, i synnerhet i vissa av 
Europas regioner, där det är ytterst viktigt att bekämpa råttor och insekter av hygien- och 
miljöskäl.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) verksamma ämnen som i enlighet med 
artikel 57 f i förordning (EG) nr 1907/2006 
har fastställts ha hormonstörande 
egenskaper. Man ska tillämpa de 
vetenskapliga kriterierna för fastställande
av hormonstörande egenskaper i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1107/2009 av den 
21 oktober 2009 om utsläppande på 
marknaden av växtskyddsmedel som 
upphäver rådets 
direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG1.
__________
1 EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

Or. it

Motivering

Eftersom det för närvarande inte finns några godkännandekriterier för hormonstörande 
ämnen bör sådana antas i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande på 
marknaden av växtskyddsmedel, som trädde i kraft den 24 november 2009.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – leden a och b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Dokumentation eller, när det är 
lämpligt, en fullmakt om det verksamma 
ämnet i enlighet med kraven i bilaga II.

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

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

Motivering

Det kan hända att de sökande inte lagligen innehar alla uppgifter till stöd för sin ansökan. 
Därför bör det finnas möjlighet att använda en fullmakt.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kemikaliemyndigheten ska tilldela 
varje ansökan ett referensnummer som 
ska användas i all korrespondens som rör 
ansökan tills det verksamma ämnet tas 
upp i bilaga I, samt ett inlämningsdatum 
som ska motsvara det datum då 
kemikaliemyndigheten mottog ansökan.

Or. it

Motivering

Genom att tilldela varje ansökan ett referensnummer blir det möjligt att identifiera det 
administrativa förfarandet för ansökan och därigenom snabbt spåra och vid behov få tillgång 
till de uppgifter och den information som hör till ansökan.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

I syfte att uppnå en högre grad av konsekvens med gällande lagstiftning bör 
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kemikaliemyndigheten tillämpa de tidsfrister för validering av ansökningar som har fastställts 
i Reach-förordningen (artikel 20).

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Ytterligare tid kan beviljas för registrering av alla uppgifter i gemenskapens register, men 
detta får inte fördröja bedömningen av ansökningar.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kemikaliemyndigheten ska inom 
två månader efter det att en ansökan har 
inkommit registrera varje informationsdel 
i dokumentationen med en unik 
identifieringskod.

Or. it

Motivering

Tillsammans med upptagandet av verksamma ämnen och företagets namn i bilaga I, utgör 
registreringen av de enskilda informationsdelarna ytterligare ett lämpligt och effektivt medel 
för att förhindra fenomenet med ”fripassagerare”. Genom denna typ av registrering främjas 
också öppenhet och utbyte av uppgifter.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Upptagande i bilaga I av det verksamma ämnet tillsammans med företagets namn är ett 
lämpligt och effektivt medel för att förhindra fenomenet med ”fripassagerare”, då det gör det 
möjligt att snabbt identifiera vilket företag som har stött ämnet. Faktum är att upptagande i 
bilaga I alltid föregås av en ansökan från en sökande. I linje med Reach borde principen 
”no data, no market” gälla även i denna förordning.

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När kemikaliemyndigheten upptar ett 
verksamt ämne i bilaga I ska den tilldela 
det verksamma ämnet och den sökande ett 
specifikt registreringsnummer. 
Kemikaliemyndigheten ska utan dröjsmål 
meddela den sökande numret samt 
upptagningsdatumet. Registreringsnumret 
ska användas i all senare korrespondens 
om det verksamma ämnet samt för 
produktgodkännande i enlighet med 
kapitel IV i denna förordning.
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Or. it

Motivering

Upptagande i bilaga I av det verksamma ämnet tillsammans med företagets namn är ett 
lämpligt och effektivt medel för att förhindra fenomenet med ”fripassagerare”, då det gör det 
möjligt att snabbt identifiera vilket företag som har stött ämnet. Endast de företag som har 
ansökt om upptagande av ett verksamt ämne i bilaga I har tillstånd att utfärda fullmakter för 
tillgång till dokumentationen om ämnet. I linje med Reach borde principen 
”no data, no market” gälla även i denna förordning.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Verksamma ämnen som uppfyller minst 
ett av följande kriterier ska anses vara 
kandidatämnen för substitution i enlighet 
med det förfarande som avses i punkt 2:

1. Verksamma ämnen ska anses vara 
kandidatämnen för substitution i enlighet 
med det förfarande som avses i punkt 2 om 
följande gäller för dem:

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

a) Ämnena är långlivade, 
bioackumulerande och toxiska enligt den 
definition som avses i bilaga XIII i 
förordning (EG) nr 1907/2006.

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

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

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

c) Ämnena uppfyller kriterierna för att i 
enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008 
klassificeras som cancerframkallande i 
kategori 1A eller 1B, mutagena i kategori 
1A eller 1B eller reproduktionsstörande i 
kategori 1A eller 1B.

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

d) De är verksamma ämnen, såsom de 
med hormonstörande egenskaper eller 
långlivade, bioackumulerande och toxiska 
egenskaper eller mycket 
bioackumulerande egenskaper, som inte 
uppfyller kriterierna i led a eller b, och 
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som enligt vetenskapliga bevis har 
troligen allvarliga effekter på människors 
hälsa och miljön och därmed inger 
samma betänkligheter som de ämnen som 
uppräknas i led a eller b.

e) Ämnet är klassificerat, eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras, som 
cancerframkallande i kategori 1A eller 
1B, som mutagent i kategori 1A eller 1B 
eller som reproduktionsstörande i 
kategori 1A eller 1B enligt förordning 
(EG) nr 1272/2008.
f) Ämnet anses, på grundval av 
bedömning utifrån testriktlinjer som 
överenskommits på gemenskapsnivå eller 
internationellt, eller på grundval av andra 
tillgängliga uppgifter, ha hormonstörande 
egenskaper som kan ha skadliga effekter 
på människor.

Or. it

Motivering

Kriterierna för att identifiera verksamma ämnen som är kandidatämnen för substitution bör 
anpassas till de kriterier som fastslås i Reach-förordningen (artikel 57) för att harmonisera 
de båda förordningarna. Eftersom kemikaliemyndigheten kommer att ha till uppgift att 
utvärdera huruvida ett verksamt ämne uppfyller kriterierna är det lämpligt att harmonisera 
de båda förordningarna.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

I syfte att uppnå större öppenhet och bättre utbyte av uppgifter bör man nämna både 
företagets och de sökandes namn även när ett verksamt ämnes upptagande i bilaga I förnyas, 
så att det går att snabbt identifiera dessa. 

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycken 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ansökan om godkännande ska lämnas in 
till kemikaliemyndigheten.

Ansökan om gemenskapsgodkännande 
ska riktas till kemikaliemyndigheten.

Vid ansökan om nationellt godkännande i 
en medlemsstat ska den sökande, efter 
överenskommelse med medlemsstaten, i 
sin ansökan ange den behöriga myndighet 
som är ansvarig för utvärderingen av 
ansökan i enlighet med artikel 22.

Or. it

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör utföra den inledande valideringen av alla ansökningar i 
gemenskapen, så att den behöriga utvärderande myndigheten kan koncentrera sig på den 
verkliga bedömningen av ansökan. Vidare är möjligheten att välja behörig utvärderande 
myndighet en fördel särskilt för små och medelstora företag som på så vis kan ha kontakt med 
sina nationella myndigheter.

Ändringsförslag 27

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

Sökande som begär godkännande för en 
grupp av produkter i form av en 
ramformulering kan lämna in en enda 
ansökan om godkännande.

Or. it

Motivering

Texten måste uttryckligen specificera att om den sökande vill få godkännande för en 
ramformulering ska endast en ansökan om godkännande lämnas in som omfattar alla de 
produkter som den sökande vill ska ingå i ramformuleringen.

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den ...* ska kommissionen anta ett 
förslag till direktiv om hållbar 
användning av biocidprodukter.
__________

* Två år efter det att denna förordning 
har trätt i kraft.

Or. it

Motivering

Kommissionen bör lägga fram förslag på nya bestämmelser om säker och hållbar användning 
av biocidprodukter, i linje med vad som gjorts för bekämpningsmedel, bl.a. så att hänsyn kan 
tas till den teknik som redan finns eller som håller på att utvecklas i syfte att minska riskerna 
med användning av dessa produkter.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led a

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

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

Or. it

Motivering

För att vara konsekvent med utvärderingsförfarandet som beskrivs i artikel 8.5 a.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärderingen av huruvida 
biocidprodukten uppfyller de kriterier som 
fastställs i punkt 1 b ska i möjligaste mån 
grunda sig på befintliga uppgifter om 
potentiellt skadliga ämnen i 
biocidprodukten, så att djurförsöken 
minimeras, i enlighet med de förfaranden 
som fastställs i direktiv 1999/45/EG och 
förordning (EG) nr 1272/2008 för 
identifiering av faror med biocidprodukter 
och därpå följande riskutvärdering.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att undvika onödiga djurförsök genom en tydligare definition av 
förfarandena för att jämföra befintlig information och uppfyller också kravet i Reach vad 
gäller trösklarna i Kemikaliesäkerhetsrapporten.

Ändringsförslag 31

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

2a. Vid utvärdering av huruvida 
biocidprodukten överensstämmer med 
kriterierna i led 1 b och c ska ett ämne i 
biocidprodukten inte beaktas om dess 
koncentration i beredningen är lägre än 
följande:
a) de tillämpliga koncentrationer som 
avses i artikel 3.3 i direktiv 1999/45/EG,
b) de koncentrationsgränser som avses i 
bilaga I till direktiv 67/548/EEG,
c) de koncentrationsgränser som avses i 
del B i bilaga II till direktiv 1999/45/EG,
d) de koncentrationsgränser som avses i 
del B i bilaga III till direktiv 1999/45/EG,
e) de koncentrationsgränser som anges i 
en viss fastställd post i det klassificerings-
och märkningsregister som inrättas enligt 
avdelning V i 
förordning (EG) nr 1272/2008,
f) 0,1 viktprocent, om ämnet uppfyller 
kriterierna i bilaga XIII till 
förordning (EG) nr 1907/2006.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att undvika onödiga djurförsök genom en tydligare definition av 
förfarandena för att jämföra befintlig information och uppfyller också kravet i Reach vad 
gäller trösklarna i Kemikaliesäkerhetsrapporten.

Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska, vid behov i 
samarbete med kemikaliemyndigheten, 
förse de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna med allt nödvändigt 
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tekniskt och vetenskapligt stöd för 
godkännandet av produkter, i synnerhet 
vad gäller harmoniserade krav för 
uppgifter, utvärderingsförfaranden och 
medlemsstaternas beslut.

Or. it

Motivering

För att säkerställa att förordningen tillämpas på ett enhetligt sätt i hela gemenskapen måste 
kommissionen förse de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna med allt nödvändigt 
tekniskt och vetenskapligt stöd för godkännandet av produkter.

Ändringsförslag 33

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 om ett nationellt 
godkännande ska lämnas in på ett av de 
officiella språken i den medlemsstat där 
denna behöriga myndighet har sitt säte.

Or. it

Motivering

När det gäller ansökningar som lämnas in enbart i syfte att få nationellt godkännande måste 
det finnas möjlighet att lämna in dessa på bara ett av de officiella språken i den medlemsstat 
där den utvärderande behöriga myndigheten har sitt säte.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen får, vid behov i 
samarbete med kemikaliemyndigheten, 
utarbeta en icke bindande teknisk och 
juridisk vägledning, som ska vara 
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tillgänglig på alla EU:s officiella språk 
och avsedd att underlätta inlämningen av 
ansökningar om godkännande i enlighet 
med artiklarna 18, 19 och 20, särskilt från 
små och medelstora företag.

Or. it

Motivering

Anvisningar och riktlinjer från kommissionen kan vara särskilt viktiga för små och 
medelstora företag eftersom det kan hända att de inte har de resurser och den erfarenhet som 
krävs för att följa förordningen. Kommissionen bör också se till att små och medelstora 
företag erbjuds denna tjänst på ett lättillgängligt språk.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) Uppgifter om art och mängd av 
verksamma ämnen och icke verksamma 
ämnen med hänsyn tagen till 
koncentrationsgränserna i enlighet med 
artikel 16.2 a, i den mån denna kunskap 
är nödvändig för att använda 
biocidprodukten korrekt.

Or. it

Motivering

Syftet är att skapa överensstämmelse med artikel 16.2 a.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

g) De verksamma ämnenas tillverkare 
(namn och adresser) och det verksamma 
ämnets registreringsnummer i enlighet 
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med artikel 8.5 a.

Or. it

Motivering

För att undvika att konfidentiella uppgifter sprids bör tillverkningsorten, om tillverkaren av 
det godkända verksamma ämnet är godkänd genom upptagande i bilaga I, vara konfidentiell 
och inte utgöra en del av den information som är kopplad till godkännandet av 
biocidprodukten. Registreringsnumret bör dock offentliggöras, i enlighet med artikel 8.5 a.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Punkt 3 b bör vara fullständigt konsekvent med artikel 16.6. Även denna möjlighet måste 
förutses i godkännandets innehåll.

Ändringsförslag 38

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När det gäller en ramformulering ska 
ett enda godkännandenummer tilldelas 
alla de biocidprodukter som tillhör 
ramformuleringen.
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Or. it

Motivering

Det behövs en ny paragraf för att specificera att när det gäller en ramformulering ska ett 
enda godkännandenummer tilldelas alla de biocidprodukter som tillhör ramformuleringen.
Detta framgår inte klart av den befintliga texten till förordningsförslaget.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Den jämförande bedömningen bör framför allt ta hänsyn till huruvida det finns tillräcklig 
erfarenhet av användning av produkten. Detta bör vara regel och inte undantag. 
Tillämpningen av jämförande bedömning bör följaktligen begränsas till förnyelse av 
godkännanden för sådana biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen som har 
identifierats som kandidatämnen för substitution i enlighet med artikel 9.

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den jämförande bedömningen ska göras 
för alla biocidprodukter som har samma 
syfte efter det att de har varit i bruk i 
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minst fem år.

Or. it

Motivering

Den jämförande bedömningen bör framför allt ta hänsyn till huruvida det finns tillräcklig 
erfarenhet av användning av produkten. Fem år är tillräckligt för att få erfarenhet av 
användningen av en produkt.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med avvikelse från punkt 1 ska den 
jämförande bedömningen inte krävas för 
sådana biocidprodukter som har visat sig 
vara säkra att använda.

Or. it

Motivering

För att bedöma huruvida en produkt får utestängas från marknaden efter en jämförande 
bedömning, måste man alltid då man avväger alla riskerna och fördelarna (se punkt 3) ta 
hänsyn till produktens effektivitet och huruvida det finns tillgång till befintliga produkter i 
tillräckligt antal och tillräckligt många varianter för att tackla den typ av förorening och 
angrepp som det gäller. Jämförelsen bör fokusera på biocidprodukter som det finns en 
identifierad risk med och som det behövs alternativ till.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Den jämförande bedömningen bör endast tillämpas på ansökningar om förnyelse av 
godkännanden. Detta bör vara regel och inte undantag.

Ändringsförslag 43

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 
eller användning 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 förnyelse av ett
gemenskapsgodkännande, ska förbjuda 
eller inskränka utsläppandet på marknaden 
eller användning av biocidprodukter som 
innehåller verksamma ämnen som kan 
anses vara kandidatämnen för substitution 
om den jämförande bedömningen vid 
avvägningen av alla risker och fördelar i 
enlighet med bilaga VI visar att följande 
kriterier uppfylls:

Or. it

Motivering

Den jämförande bedömningen bör endast tillämpas på ansökningar om förnyelse av 
godkännanden. Detta bör vara regel och inte undantag.

Ändringsförslag 44

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 

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

ansökan, som är mycket säkrare för 
människors och djurs hälsa eller miljön 
och som är lika effektiv och inte medför 
någon betydande riskökning vad gäller 
någon annan parameter. 

Or. it

Motivering

Eftersom den jämförande bedömningen bör fokusera på de biocidprodukter som det finns en 
identifierad risk med och som det behövs alternativ till, måste ersättningsprodukterna vara 
lika effektiva och innebära en liknande risknivå.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. it

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör genomföra den första valideringen av samtliga ansökningar i hela 
EU, så att de utvärderande behöriga myndigheterna kan koncentrera sig på den egentliga 
bedömningen av ansökningarna. I dagsläget, då de utvärderande behöriga myndigheterna 
behandlar både administrativa och vetenskapliga delar av handlingarna, har hanteringen 
inte alltid varit konsekvent. Kemikaliemyndigheten bör följa samma tidsfrister som införts 
genom Reach (artikel 20) för valideringen av ansökningar.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

a) den information som avses i artikel 18 
har lämnats in,

Den mottagande behöriga myndigheten 
ska avslå ansökan om den sökande inte 
lämnar in den begärda informationen 
inom tidsfristen och ska informera den 
sökande om detta.

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

Or. it
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Motivering

Kemikaliemyndigheten bör genomföra den första valideringen av samtliga ansökningar i hela 
EU, så att de utvärderande behöriga myndigheterna kan koncentrera sig på den egentliga 
bedömningen av ansökningarna. I dagsläget, då de utvärderande behöriga myndigheterna 
behandlar både administrativa och vetenskapliga delar av handlingarna, har hanteringen 
inte alltid varit konsekvent. Kemikaliemyndigheten bör följa samma tidsfrister som införts 
genom Reach (artikel 20) för valideringen av ansökningar.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om kemikaliemyndigheten anser att 
ansökan är ofullständig ska den informera 
den sökande om vilken kompletterande 
information som krävs för validering av 
ansökan och fastställa en rimlig tidsfrist 
för inlämning av denna information.

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

Or. it

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör genomföra den första valideringen av samtliga ansökningar i hela 
EU, så att de utvärderande behöriga myndigheterna kan koncentrera sig på den egentliga 
bedömningen av ansökningarna. I dagsläget, då de utvärderande behöriga myndigheterna 
behandlar både administrativa och vetenskapliga delar av handlingarna, har hanteringen 
inte alltid varit konsekvent. Kemikaliemyndigheten bör följa samma tidsfrister som införts 
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genom Reach (artikel 20) för valideringen av ansökningar.

Ändringsförslag 48

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. it

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör genomföra den första valideringen av samtliga ansökningar i hela 
EU, så att de utvärderande behöriga myndigheterna kan koncentrera sig på den egentliga 
bedömningen av ansökningarna. I dagsläget, då de utvärderande behöriga myndigheterna 
behandlar både administrativa och vetenskapliga delar av handlingarna, har hanteringen 
inte alltid varit konsekvent. Kemikaliemyndigheten bör följa samma tidsfrister som införts 
genom Reach (artikel 20) för valideringen av ansökningar.

Ändringsförslag 49

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. it

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör genomföra den första valideringen av samtliga ansökningar i hela 
EU, så att de utvärderande behöriga myndigheterna kan koncentrera sig på den egentliga 
bedömningen av ansökningarna. I dagsläget, då de utvärderande behöriga myndigheterna 
behandlar både administrativa och vetenskapliga delar av handlingarna, har hanteringen 
inte alltid varit konsekvent. Kemikaliemyndigheten bör följa samma tidsfrister som införts 



PE439.175v01-00 34/62 PA\805529SV.doc

SV

genom Reach (artikel 20) för valideringen av ansökningar.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

De verksamma ämnen som används i biocidprodukter har redan utvärderats fullständigt för 
att bli upptagna i bilaga I till förordningen. Det är inte nödvändigt med en så lång 
utvärderingsperiod för att godkänna en biocidprodukt som är baserad på godkända 
verksamma ämnen

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Innehavaren av godkännandet eller 
dennes företrädare ska lämna in en ansökan 
om förnyelse av nationella godkännanden 
till den mottagande behöriga myndigheten 
minst 12 månader innan godkännandet 
löper ut.

Or. it

Motivering

Det krävs inte 18 månader för att förnya godkännandet för en produkt om det inte finns några 
nya uppgifter att utvärdera. 12 månader är en mer lagom tidsfrist.

Ändringsförslag 52



PA\805529SV.doc 35/62 PE439.175v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Den mottagande behöriga myndigheten 
ska godkänna den berörda biocidprodukten 
på samma villkor som den behöriga 
referensmyndigheten. Ett gemensamt 
godkännandenummer ska användas i alla 
berörda medlemsstater.

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslutet ska fattas inom tre månader från 
det att det meddelande som avses i 
första stycket inkommit från den behöriga 
myndigheten. Om kommissionen begär ett 
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yttrande från myndigheten i enlighet med 
artikel 30 ska denna tremånadersperiod 
upphöra att löpa tills myndigheten har 
lämnat sitt yttrande.

Or. it

Motivering

I lagtexten bör man tydligt ange tidsgränsen för ett effektivt förfarande för att lösa konflikter 
mellan medlemsstaterna. Tre månader räcker för att kommissionen ska kunna lägga fram 
ett förslag till beslut som anger på vilka grunder man kan motivera en vägran att erkänna 
eller en begränsning av det nationella godkännandet.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Inom en månad efter det att den 
tidsperiod som avses i punkt 7 löper ut ska 
den behöriga referensmyndigheten och de 
behöriga myndigheterna i övriga berörda 
medlemsstater godkänna biocidprodukten 
på grundval av den godkända 
utvärderingsrapporten och 
sammanfattningen av biocidproduktens 
egenskaper.

8. Inom en månad efter det att den 
tidsperiod som avses i punkt 7 löper ut ska 
den behöriga referensmyndigheten och de 
behöriga myndigheterna i övriga berörda 
medlemsstater godkänna biocidprodukten 
på grundval av den godkända 
utvärderingsrapporten och 
sammanfattningen av biocidproduktens 
egenskaper. Ett och samma 
godkännandenummer ska användas i alla 
berörda medlemsstater.

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning 
Artikel 28 – punkt 9 – stycke 2

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

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

Or. it

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning 
Artikel 28 – punkt 9 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslutet ska fattas inom tre månader från 
det att det meddelande som avses i 
första stycket inkommit från den behöriga 
myndigheten. Om kommissionen begär ett 
yttrande från myndigheten i enlighet med 
artikel 30 ska denna tremånadersperiod 
upphöra att löpa tills myndigheten har 
lämnat sitt yttrande.

Or. it

Motivering

I lagtexten bör man tydligt ange hur lång tid som behövs, så att man kan åstadkomma ett 
effektivt förfarande för att lösa konflikter mellan medlemsstaterna. Tre månader räcker för att 
kommissionen ska kunna lägga fram ett förslag till beslut som anger på vilka grunder man 
kan motivera en vägran att erkänna eller en begränsning av det nationella godkännandet.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning 
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fatta ett beslut om den 
föreslagna anpassningen av villkoren i det 
nationella godkännandet till lokala 

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

godkännandet till lokala förhållanden i 
enlighet med förfarandet i artikel 72.3. Den 
berörda medlemsstatens behöriga 
myndighet ska utan dröjsmål anta alla 
lämpliga åtgärder för att följa det beslutet.

Or. it

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning 
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. it

Motivering

I lagtexten bör man tydligt ange tidsgränsen för att konflikter mellan medlemsstaterna ska 
kunna lösas. Tre månader räcker för att kommissionen ska kunna lägga fram ett förslag till 
beslut som anger på vilka grunder man kan motivera en vägran att erkänna eller en 
begränsning av det nationella godkännandet.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning 
Artikel 35 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Myndigheten behöver inte få nio månader på sig för att utarbeta och lämna ett yttrande som 
bygger på en utvärdering som redan finns att tillgå eftersom den gjorts av den utvärderande 
behöriga myndigheten. Tre månader är en mer lagom tidsfrist.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning 
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innehavaren av godkännandet eller 
dennes företrädare ska lämna in en ansökan 
om förnyelse av ett 
gemenskapsgodkännande till 
kemikaliemyndigheten minst 18 månader
före den dag då godkännandet löper ut.

1. Innehavaren av godkännandet eller 
dennes företrädare ska lämna in en ansökan 
om förnyelse av ett 
gemenskapsgodkännande till 
kemikaliemyndigheten minst 12 månader
före den dag då godkännandet löper ut.

Or. it

Motivering

Det behövs inte 18 månader för att förnya godkännandet för en produkt om det inte finns 
några nya uppgifter att utvärdera. 12 månader är en mer lagom tidsfrist.

Ändringsförslag 62

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Uppgifter om ändringar av det 
verksamma ämnets ursprung eller 
sammansättning.

Or. it
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Motivering

Om ursprunget för det verksamma ämnet i en biocidprodukt ändras måste detta anges, 
eftersom det kan påverka produktens säkerhet.

Ändringsförslag 63

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De kriterier och förfaranden som avses i 
första stycket ska bygga på bland annat 
följande principer:
a) ett förenklat anmälningsförfarande ska 
införas för administrativa ändringar av ett 
godkännande,
b) en kortare tidsfrist ska fastställas för 
bedömningen av mindre ändringar av ett 
godkännande,
c) för större ändringar ska tidsfristen stå i 
proportion till de begärda ändringarna.

Or. it

Motivering

Förfarandena kan beskrivas i detalj i tillämpningsåtgärderna, men det bör tydligt anges i 
rättsakten vilka huvudprinciper som ska tillämpas på de olika typerna av ändringar av 
befintliga produktgodkännanden.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning 
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En behörig myndighet i en medlemsstat 
(nedan kallad införselmedlemsstaten) får, 
för en biocidprodukt som är godkänd i en 
annan medlemsstat (nedan kallad 
ursprungsmedlemsstaten), ge 
parallellhandelstillstånd för utsläppande på 

1. En behörig myndighet i en medlemsstat 
(nedan kallad införselmedlemsstaten) får, 
för en biocidprodukt som är godkänd i en 
annan medlemsstat (nedan kallad 
ursprungsmedlemsstaten), ge 
parallellhandelstillstånd för utsläppande på 
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marknaden och användning i 
införselmedlemsstaten om den fastställer 
att biocidproduktens sammansättning är 
väsentligen identisk med en biocidprodukt 
som redan godkänts i denna medlemsstat 
(nedan kallad referensprodukten).

marknaden och användning i 
införselmedlemsstaten om den fastställer 
att biocidproduktens sammansättning är 
identisk med en biocidprodukt som redan 
godkänts i denna medlemsstat (nedan 
kallad referensprodukten).

(Denna ändring berör hela artikel 44. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. it

Motivering

För att man ska kunna åstadkomma en lämplig balans mellan den fria handeln med varor och 
säkra villkor på marknaden bör parallellhandelstillstånd bara utfärdas för identiska 
produkter där de verksamma ämnena och hjälpämnena har samma ursprung.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning 
Artikel 44 – punkt 3

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 
identisk med referensbiocidprodukten om 
följande villkor uppfylls:

a) De verksamma ämnena i 
biocidprodukten har samma ursprung 
med avseende på tillverkare och 
tillverkningsort.

a) Biocidprodukten har framställts genom 
samma tillverkningsprocess och av 
samma tillverkare, av en närstående 
tillverkare eller på licens.

b) Produkten innehåller antingen samma 
eller liknande icke verksamma ämnen och 
typ av sammansättning.

b) Produkten har samma specifikationer 
och samma innehåll av verksamma ämnen 
och typ av sammansättning.

c) Produkten har antingen samma eller en 
likvärdig potentiell skadlig effekt på 
produktsäkerheten med avseende på 
människors och djurs hälsa eller miljön.

c) Produktens hjälpämnen och 
förpackningens storlek, material eller 
form har antingen samma eller en likvärdig 
potentiell skadlig effekt på 
produktsäkerheten med avseende på 
människors och djurs hälsa eller miljön.

Or. it
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Motivering

För konsekvensens skull måste villkoren för en väsentligen identisk produkt ersättas med 
villkoren för en identisk.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning 
Artikel 44 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Registreringsnummer för de 
verksamma ämnen som ingår i produkten 
och, i tillämpliga fall, sökandens fullmakt 
i enlighet med artikel 50.

Or. it

Motivering

Ändringen syftar till att skapa överensstämmelse med artikel 8.5 a och till att garantera att 
den sökande har den handling som krävs för att komma åt uppgifterna.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning 
Artikel 44 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Namn och adress för innehavaren av 
godkännandet för biocidprodukten i 
ursprungsmedlemsstaten.

c) Namn och adress för innehavaren av 
godkännandet för biocidprodukten i 
ursprungsmedlemsstaten och, där det 
behövs, fullmakt i enlighet med artikel 50.

Or. it

Motivering

För att garantera att den sökande har den handling som krävs för att få tillgång till 
uppgifterna.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning 
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Artikel 46 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan hinder av artikel 15 får ett 
experiment eller försök i forsknings- eller 
utvecklingssyfte som inbegriper 
utsläppande på marknaden av en icke 
godkänd biocidprodukt eller ett verksamt 
ämne avsett uteslutande för användning i 
en biocidprodukt endast utföras vid 
vetenskaplig forskning och utveckling eller 
vid produkt- och processinriktad forskning 
och utveckling, och enligt bestämmelserna 
i andra och tredje styckena.

1. Utan hinder av artikel 15 får ett 
experiment eller försök i forsknings- eller 
utvecklingssyfte som inbegriper 
utsläppande på marknaden av en icke 
godkänd biocidprodukt eller ett verksamt 
ämne avsett uteslutande för användning i 
en biocidprodukt endast utföras vid 
vetenskaplig forskning och utveckling eller 
vid produkt- och processinriktad forskning 
och utveckling.

Or. it

Motivering

Forskning och utveckling är grundläggande för marknaden för biocidprodukter, också med 
hänsyn till mekanismerna för substitution och uteslutande som kan bestämma villkoren för 
närvaron av produkter som har betydelse för hälsa och miljö. Forskningen bör således vara 
förenlig med bestämmelserna i Reach-förordningen.

Ändringsförslag 69

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 

Vid vetenskaplig forskning och utveckling, 
där det rör sig om större mängder än 
ett ton per år, ska den person som avser att 
utföra experimentet eller försöket 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, och alla tillgängliga uppgifter om 
möjliga effekter på människors eller djurs 
hälsa eller på miljön. De berörda 
personerna ska på begäran göra dessa 
uppgifter tillgängliga för 
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personerna ska på begäran göra dessa 
uppgifter tillgängliga för den behöriga 
myndigheten.

kemikaliemyndigheten.

Or. it

Motivering

Forskning och utveckling är grundläggande för marknaden för biocidprodukter, också med 
hänsyn till mekanismerna för substitution och uteslutning som kan bestämma villkoren för 
närvaron av produkter som har betydelse för hälsa och miljö. Forskningen bör således vara 
förenlig med bestämmelserna i Reach-förordningen.

Ändringsförslag 70

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.

utgår

Or. it

Motivering

Forskning och utveckling är grundläggande för marknaden för biocidprodukter, också med 
hänsyn till mekanismerna för substitution och uteslutning som kan bestämma villkoren för 
närvaron av produkter som har betydelse för hälsa och miljö. Forskningen bör således vara 
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förenlig med bestämmelserna i Reach-förordningen.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning 
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. Tillverkaren av en biocidprodukt måste 
försäkra sig om att produkten hanteras på 
ett sätt som inte kan medföra skadliga 
effekter på hälsa eller miljö.

Om de föreslagna experiment eller försök 
som avses i punkterna 1 och 2 kan 
medföra skadliga effekter på människors 
eller djurs hälsa eller en oacceptabel 
skadlig effekt på miljön får den behöriga 
myndigheten i den berörda medlemsstaten 
antingen förbjuda dem eller förena 
godkännandet med sådana villkor som 
anses nödvändiga för att förhindra dessa 
följder. Den behöriga myndigheten ska 
utan dröjsmål informera kommissionen 
och övriga behöriga myndigheter om 
sådana åtgärder.

Or. it

Motivering

Forskning och utveckling är grundläggande för marknaden för biocidprodukter, också med 
hänsyn till mekanismerna för substitution och uteslutning som kan bestämma villkoren för 
närvaron av produkter som har betydelse för hälsa och miljö. Forskningen bör således vara 
förenlig med bestämmelserna i Reach-förordningen.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning 
Artikel 46 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska vidta åtgärder för 
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 enligt punkt 2.

utgår

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

Or. it

Motivering

Forskning och utveckling är grundläggande för marknaden för biocidprodukter, också med 
hänsyn till mekanismerna för substitution och uteslutning som kan bestämma villkoren för 
närvaron av produkter som har betydelse för hälsa och miljö. Forskningen bör således vara 
förenlig med bestämmelserna i Reach-förordningen.

Ändringsförslag 73

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 
en gemensam nomenklatur (t.ex. INCI),
på alla verksamma ämnen som använts för 
att behandla varan eller materialet eller 
som ingår i varor eller material och som 
kan frigöras under normala och 
förutsägbara användningsförhållanden.

Or. it

Motivering

En biocidprodukt som används i en vara eller ett material har redan utvärderats med 
avseende på människors och miljöns säkerhet, både som biocidprodukt och som verksamt 
ämne. Inom många användningsområden är syftet med biocidprodukten att skydda och 
förbättra de behandlade artiklarnas egenskaper och inte att det verksamma ämnet ska 
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frigöras.

Ändringsförslag 74

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. it

Motivering

Produktens godkännandenummer är ingen säkerhetsinformation som är till nytta för 
konsumenten, särskilt i fall där det inte är tänkt att det verksamma ämnet eller 
biocidprodukten ska frigöras från den behandlade varan eller materialet. Konsumenten får 
inte vilseledas genom överflödig information. Godkännandenumret är däremot användbart 
för övervakningsmyndigheten och ska anges på de säkerhetsdatablad som följer med 
produkten, i enlighet med artikel 59 a.

Ändringsförslag 75

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Märkningen ska vara synlig, lättläst och 
hållbar.

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

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

Or. it
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Motivering

Märkningen måste kunna tryckas var som helst på produkten, bara den är synlig, lättläst och 
tillräckligt hållbar för att fylla syftet att ge konsumenterna information. 

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning 
Artikel 48 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Den senare sökanden har skriftligt 
samtycke i form av en fullmakt i enlighet 
med artikel 50. 

Or. it

Motivering

Det är inte säkert att den första sökanden är ägare till uppgifterna. Det måste också vara 
möjligt för en andra sökande att vara eller bli medägare till uppgifterna till följd av delade 
uppgifter eller gemensam utveckling av uppgifterna.

Ändringsförslag 77

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Den senare sökanden är också ägare 
till uppgifterna.

Or. it

Motivering

Det är inte säkert att den första sökanden är ägare till uppgifterna. Det måste också vara 
möjligt för en andra sökande att vara eller bli medägare till uppgifterna till följd av delade 
uppgifter eller gemensam utveckling av uppgifterna.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
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Artikel 48 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Kemikaliemyndigheten ska i registret 
för utbyte av information om biocider föra 
in all information i den förteckning som 
avses i punkt 2, försedd med en unik kod, 
tillsammans med alla särskiljande 
kännetecken och uppgifter om den 
första sökanden och ägaren till 
uppgifterna.

Or. it

Motivering

Registret bör innehålla samtliga delar av informationen och handlingarna i förteckningen. 
Handlingar som skickas bör förses med identifikationsnummer för att undvika förvirring när 
man skickar titlar och ändringar till olika undersökningar med liknande namn. Genom 
uppgifter om ägaren till uppgifterna och sökanden garanteras att äganderätten respekteras.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning 
Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Information inlämnad enligt direktiv 
98/8/EG eller denna förordning ska 
skyddas enligt bestämmelserna i denna 
artikel. Skyddsperioden för denna 
information ska börja när informationen 
lämnas in. Varje enskild handling, försedd 
med en unik kod i enlighet med 
artikel 48.4, ska förses med ett 
inlämningsdatum.

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

Or. it
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Motivering

Kraven på uppgiftsskydd finns inte tydligt angivna i direktiv 98/8/EG. Eftersom 
inlämningsdatumet för en viss handling kanske inte är detsamma som för all information, bör 
inlämningsdatum anges separat för varje informationshandling som lämnas in. Skydd för 
varje enskild uppgift motsvarar bättre den verkliga situationen, dvs. att varje enskild uppgift 
är resultatet av en investering från ägarens sida.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning 
Artikel 49 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Motivering

Denna artikel innebär visserligen en förbättring jämfört med bestämmelserna i 
direktiv 98/8/EG när det gäller uppgiftsskydd, men det finns ingen anledning att göra 
åtskillnad mellan nya och gamla uppgifter. De nationella rättsliga systemen omfattar bara en 
liten andel av marknaden för biocidprodukter. Även där sådana system finns har vissa 
medlemsstater inte tillämpat dem i praktiken. Om distinktionen stryks blir bestämmelserna i 
förordningen dessutom mer förenliga med Reach.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning 
Artikel 52 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Om det inte går att nå en överenskommelse mellan de båda parterna ska dessa informera 
kemikaliemyndigheten, eftersom båda är ansvariga för att ingen överenskommelse har 
uppnåtts. För att se till att den obligatoriska delningen av uppgifter sker på ett harmoniserat 
sätt på EU-nivå bör kommissionen inrätta ett gemensamt förlikningsorgan. 

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning 
Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. it

Motivering

Om en senare sökande vill ta del av uppgifterna måste likhet och teknisk likvärdighet 
demonstreras även om uppgiftsskyddet inte har löpt ut.

Ändringsförslag 83

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. De behöriga myndigheterna ska 
genomföra officiella kontroller för att se 
till att tillverkare av verksamma ämnen 
som släpps ut på marknaden för 
biocidprodukter har informerat 
kommissionen om de verksamma ämnen 
som avses i bilaga II eller har fullmakt för 
tillgång till handlingar i enlighet med 
kraven i bilaga II.

Or. it

Motivering

De nationella behöriga myndigheterna måste genomföra officiella kontroller för att se till att 
bestämmelserna i förordningen följs.

Ändringsförslag 84
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Förslag till förordning 
Artikel 54 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2020 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.

Mot bakgrund av denna rapport ska 
kommissionen bedöma möjligheten att 
föreslå ändringar till denna förordning. 

Or. it

Motivering

Kommissionens rapport bör ligga till grund för en översyn som syftar till att minimera de 
största problemen som upptäckts. 

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning 
Artikel 55 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. it

Motivering

Tillverkningsorterna är kommersiellt viktig information med betydelse för konkurrensen och 
bör inte offentliggöras. Den sökande har rätt att begära tillstånd för många slutliga 
användningsområden för produkten, men eftersom det inte är säkert att alla utnyttjas måste 
några sparas för framtiden.

Ändringsförslag 86
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Förslag till förordning 
Artikel 55 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Biocidproduktens tillverkningsort. 

Or. it

Motivering

Tillverkningsorterna är kommersiellt viktig information med betydelse för konkurrensen och 
bör inte offentliggöras. Den sökande har rätt att begära tillstånd för många slutliga 
användningsområden för produkten, men eftersom det inte är säkert att alla utnyttjas måste 
några sparas för framtiden.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning 
Artikel 55 – punkt 2 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) Datum för godkännande och datum 
då godkännandet löper ut. 

Or. it

Motivering

Det är viktigt att en del av informationen om de sökande i tillstånden behandlas konfidentiellt. 
Uppgifter om när godkännande lämnats och när det löper ut hör till den känsliga information 
som bör skyddas.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning 
Artikel 55 – punkt 2 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dd) Dosering och bruksanvisning.

Or. it
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Motivering

Det är viktigt att en del av informationen om de sökande i tillstånden behandlas konfidentiellt. 
Dosering och bruksanvisning beror inte bara på produktens och hjälpämnenas inneboende 
egenskaper utan också på användningsområde, och det är därför viktigt att de skyddas på 
lämpligt sätt.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning 
Artikel 58 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Etiketterna får inte vara vilseledande och 
får inte i något fall innehålla uppgifter av 
typen ”lågriskbiocidprodukt”, ”inte 
giftig”, ”oskadlig” eller liknande. 
Dessutom ska det på etiketten tydligt och 
outplånligt anges följande information:

2. Etiketterna får inte vara vilseledande och 
får inte i något fall innehålla uppgifter av 
typen ”inte giftig”, ”oskadlig” eller 
liknande. Dessutom ska det på etiketten 
tydligt och outplånligt anges följande 
information: 

Or. it

Motivering

Företag som släpper ut lågriskbiocidprodukter på marknaden bör uppmuntras och bör ha 
tillstånd att offentliggöra detta på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning 
Artikel 58 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Bruksanvisning och dosering, uttryckt i 
metriska enheter, för varje 
användningsområde som godkännandet 
omfattar.

e) Bruksanvisning och dosering, uttryckt i 
metriska enheter och/eller på ett sätt som 
är meningsfullt och begripligt för 
användaren, för varje användningsområde 
som godkännandet omfattar.

Or. it

Motivering

Doseringen bör anges på ett sätt som är meningsfullt och begripligt för användaren. Särskilt 
för icke yrkesmässiga användare är det ibland svårt att förstå en dosering som anges i 
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metriska enheter. Doseringen i metriska enheter bör vid behov översättas till en angivelse 
som är meningsfull, begriplig och lämplig för konsumenten. 

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning 
Artikel 58 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska skapa en webbplats 
som ska uppdateras av 
kemikaliemyndigheten i samarbete med 
de behöriga myndigheterna och innehålla 
en andra nivå med information om 
verksamma ämnen och biocidprodukter 
på marknaden. Adressen till webbsidan 
ska placeras på etiketten så att den är väl 
synlig.

Or. it

Motivering

Alla användare måste snabbt kunna få detaljerad information, både för att informationen ska 
vara fullständig och för att konsumenterna ska ha tillgång till riktig information om villkoren 
för användning, förvaring och hantering av produkten. Informationen på webbplatsen ska 
komplettera och vidareutveckla angivelserna på etiketten för att garantera att användare som 
behöver särskild information – som normalt kan fås genom att rådfråga läkare – lätt ska 
kunna hitta denna.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 59 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetsdatabladen ska innehålla 
följande information:
a) uppgifter om tillverkaren och 
produktionsanläggningarna där 
biocidprodukten och de verksamma 
ämnena tillverkas,
b) relevanta produktkategorier vars 
verksamma ämne finns upptaget i 
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bilaga I,
c) namnet på minst en medlemsstat där 
biocidprodukten är godkänd,
d) godkännandenumret för den rena 
biocidprodukten eller för biocidprodukter 
som ingår i behandlade varor och 
material.

Or. it

Motivering

I överensstämmelse med kravet på information om tillverkare av verksamma ämnen bör 
säkerhetsdatabladen för biocidprodukter också innehålla denna information för att hjälpa 
övervakningsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna att kontrollera ursprunget för 
ämnena i produkter som släpps ut på marknaden. 

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Reklam för biocidprodukter får inte 
hänvisa till produkten på ett sätt som är 
vilseledande med hänsyn till produktens 
risker för människors hälsa eller för miljön. 
Reklam för en biocidprodukt får inte i 
något fall innehålla uppgifter av typen 
”lågriskbiocidprodukt”, ”inte giftig”, 
”oskadlig” eller liknande.

3. Reklam för biocidprodukter får inte 
hänvisa till produkten på ett sätt som är 
vilseledande med hänsyn till produktens 
risker för människors hälsa eller för miljön. 
Reklam för en biocidprodukt får inte i 
något fall innehålla uppgifter av typen 
”inte giftig”, ”oskadlig” eller liknande.

Or. it

Motivering

Företag som släpper ut lågriskbiocidprodukter på marknaden bör uppmuntras och bör ha 
tillstånd att offentliggöra detta på lämpligt sätt. 

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2 – leden d och e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) En avgift ska tas ut bara när det 
verkligen är befogat. Strukturen för och 
storleken på avgifterna ska bestämmas med 
hänsyn till det arbete som enligt denna 
förordning krävs av kemikaliemyndigheten 
och de behöriga myndigheterna, och de 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.

e) Strukturen för och storleken på 
avgifterna ska bestämmas med hänsyn till 
det arbete som enligt denna förordning
krävs av kemikaliemyndigheten och de 
behöriga myndigheterna, och de 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.

Or. it

Motivering

Avgifterna bör gälla det arbete som krävs och bör således stå i proportion till detta. Det är 
inte acceptabelt med en fast årlig avgift, avgiften bör tas ut endast när det är nödvändigt.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 71a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 71a
Delegerade akter

Kommissionen ska anta följande åtgärder 
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i form av delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt:
a) Det förfarande som ska följas vid 
jämförande bedömning av 
biocidprodukter för syftena i det beslut 
som avses i artikel 21.3 samt de kriterier 
och algoritmer som ska användas i 
bedömningarna.
b) Kriterier och förfaranden för att 
tilldela ett unikt godkännandenummer 
som gäller i alla medlemsstater i samband 
med ömsesidigt erkännande av nationella 
godkännanden som utfärdats i enlighet 
med artikel 25.
c) Kriterier och förfaranden för att tilldela 
ett unikt godkännandenummer som gäller 
i alla medlemsstater i samband med 
ömsesidigt erkännande av nationella 
godkännanden som utfärdats i enlighet 
med artikel 28.

Or. it

Motivering

I ändringsförslaget anges vilka delegerade akter som behöver antas för att tydligare beskriva 
förfarandet för jämförande bedömning och utfärda ett unikt godkännandenummer som gäller 
i samtliga medlemsstater för en produkt som blivit föremål för ett förfarande för på varandra 
följande eller parallella ömsesidiga erkännanden.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

stycket får bortskaffas, lagras och användas 
under sex månader efter den dag då 
upptagandet träder i kraft.

Or. it

Genom ändringsförslaget kortas tiden tills förbudet mot att släppa ut produkterna på 
marknaden träder i kraft, eftersom användarna av biocidprodukten måste informeras om sina 
skyldigheter och om läget för översynen av de verksamma ämnena.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. 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 inte längre 
släppas ut på marknaden från och med 
sex månader efter ett sådant avslag eller 
beslut.

4. 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 inte längre 
släppas ut på marknaden från och med 
sex månader efter ett sådant avslag eller 
beslut. Bortskaffande, lagring och 
användning av kvarvarande 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 
släppas ut på marknaden upp till 
18 månader efter det att upptagandet 
träder i kraft.

Or. it

Motivering

Tiden under vilken bortskaffande, lagring och användning av kvarvarande biocidprodukter 
tillåts bör vara konsekvent i hela artikeln.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
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Artikel 81

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med avvikelse från artikel 47 får 
behandlade varor och material 
innehållande biocidprodukter som inte är 
godkända i gemenskapen eller i åtminstone 
en medlemsstat, och som var tillgängliga 
på marknaden den ... [EUT: ange det 
datum som avses i 
artikel 85 första stycket], fortsätta att 
släppas ut på marknaden till och med 
dagen för ett beslut om att ge godkännande 
för dessa biocidprodukter om ansökan om 
godkännande har lämnats in senast den 
1 januari 2017. Vid vägran att ge 
godkännande för utsläppande av en 
biocidprodukt på marknaden, får 
behandlade varor och material som 
innehåller en sådan biocidprodukt inte 
längre släppas ut på marknaden från och 
med sex månader efter ett sådant beslut.

Med avvikelse från artikel 47 får 
behandlade varor och material 
innehållande biocidprodukter som inte är 
godkända i gemenskapen eller i åtminstone 
en medlemsstat, och som var tillgängliga 
på marknaden den ... [EUT: ange det 
datum som avses i artikel 
85 första stycket], fortsätta att släppas ut på 
marknaden till och med dagen för ett beslut 
om att ge godkännande för dessa 
biocidprodukter om ansökan om 
godkännande har lämnats in senast den 
1 januari 2015. Vid vägran att ge 
godkännande för utsläppande av en 
biocidprodukt på marknaden, får 
behandlade varor och material som 
innehåller en sådan biocidprodukt inte 
längre släppas ut på marknaden från och 
med sex månader efter ett sådant beslut.

Or. it

Ändringsförslag 99

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Från och med den 1 januari 2014 ska 
alla tillverkare av befintliga verksamma 
ämnen som släpps ut på marknaden för 
att användas i biocidprodukter lämna in 
en ansökan till kemikaliemyndigheten om 
att ämnena ska föras in i bilaga I. De 
behöriga myndigheterna ska göra 
officiella kontroller i enlighet med 
artikel 54.1.

Or. it
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Motivering

Endast tillverkare som bidrar till systemet bör ha rätt att tillverka och saluföra verksamma 
ämnen som är avsedda att användas i biocidprodukter. En lämplig övervakning av 
marknaden för verksamma ämnen är bästa sättet att komma till rätta med problemet med 
”fripassagerare”.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 83 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska anta de 
åtgärder som krävs enligt artikel 54.2.

Or. it

Motivering

Medlemsstaterna bör ha skyldighet att fastställa vilka biocidprodukter som finns på deras 
marknad och huruvida tillverkaren av en verksam substans har lämnat in dokumentation för 
bilaga I, och bör agera på lämpligt sätt utifrån detta.


