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KORTFATTAD MOTIVERING

Marknaden för och regleringen av biocidprodukter

Marknaden för biocidprodukter i Europa beräknas uppgå till cirka 890 miljoner euro per år 
och utgör cirka 27 procent av den globala marknaden. Tre stora företag innehar ungefär 
25 procent av den europeiska marknaden. Det är därför nödvändigt att ta hänsyn till såväl 
storföretag som små och medelstora företag.

I direktiv 98/8/EG, som för närvarande reglerar sektorn, var målet att förbättra både 
miljö- och hälsoskydd. Direktivet innehåller även ett system för ömsesidigt erkännande av 
nationella godkännandeförfaranden för att skapa rörlighet för biocidprodukter på den 
internationella marknaden. På grund av en rad problem under de tio år som direktivet har 
tillämpats (exempelvis alltför höga kostnader, hindrande krav, försenade tillstånd och olika 
lång tid för utvärdering av tillämpningen i de olika medlemsstaterna) har emellertid endast ett 
verksamt ämne godkänts enligt nuvarande rättsliga ramar, och någon större ökning väntas inte 
inom en överskådlig framtid.

Europeiska kommissionen föreslår en ny förordning som ska effektivisera förfarandena och få 
marknaden att fungera bättre. Huvudpunkterna innefattar bland annat ett frivilligt centraliserat 
förfarande för godkännande av lågriskbiocidprodukter, ett förbättrat förfarande för ömsesidigt 
erkännande, en harmoniserad avgiftsstruktur för nationella godkännanden och regler för varor 
som behandlats med biocidprodukter. 

Föredraganden välkomnar på det hela taget kommissionens förslag och stöder i stor 
utsträckning de föreslagna åtgärderna, särskilt betoningen på att förenkla 
godkännandeförfarandet. Det är emellertid viktigt att beakta de olika intressenternas behov, 
och därför har ett antal förslag utarbetats enligt nedan.

Ändringsförslag

Utvidgat centraliserat förfarande för godkännande

Föredraganden välkomnar förslagen om att införa möjligheten till ett centraliserat 
godkännandeförfarande för verksamma ämnen och biocidprodukter för tillverkare. Den 
nuvarande definitionen av ”lågriskbiocidprodukter” förefaller inskränka förfarandet till en 
onödigt begränsad kategori av produkter, och föredraganden rekommenderar därför att 
kategorin delvis utvidgas. Tidpunkten för översyn av förordningen bör också tidigareläggas 
från 2023 till 2016, för att det ska vara möjligt att se över och utvidga det centrala 
godkännandeförfarandet om det fungerar tillfredställande.

Stöd till små och medelstora företag

Det behövs mer stöd till små och medelstora företag i denna bransch, som domineras av flera 
stora industriella tillverkare. Små och medelstora företag behöver därför undantas från den 
årliga avgiften för att släppa ut biocidprodukter på marknaden. Medlemsstaterna bör dessutom 
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inrätta stöd- och informationspunkter (helpdesks) som komplement till 
vägledningsdokumenten från Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). 

Effektivare tidsfrister

För att branschen ska kunna planera i förväg bör specifika tidsramar anges överallt i förslaget 
där så är möjligt. Tidsgränser bör fastställas för de olika stadierna av utvärdering av ett 
ärende. Tidsfristerna bör när det är genomförbart förkortas för att godkännandeförfarandet ska 
bli så effektivt som möjligt. 

Förbättrad forskning och utveckling (FoU)

Det är lämpligt att underlätta mer forskning och utveckling i denna sektor, som är avgörande 
för att skydda miljön och människors hälsa. Enligt förslaget krävs ett nationellt godkännande 
för experiment eller försök som kan innebära att icke godkända biocidprodukter släpps ut i 
miljön. Man bör införa ett enklare anmälningsförfarande som gör att det fortfarande är möjligt 
för den behöriga myndigheten att fastställa strängare villkor, men där tungrodda 
godkännandeförfaranden inte är standardalternativet.

Ramformuleringar

Av effektivitetsskäl föreslår föredraganden att man skiljer mellan administrativa, mindre och 
större ändringar när det gäller godkännande genom ramformuleringar. Administrativa 
ändringar kan hanteras via ett förenklat anmälningsförfarande, mindre ändringar kan bedömas 
under en begränsad utvärderingsperiod och för större förändringar kan utvärderingsperioden 
vara proportionell mot den föreslagna förändringens omfattning. För att stödja tillverkarna 
föreslår föredraganden dessutom att alla biocidprodukter inom samma ram ska tilldelas ett 
enda godkännandenummer.

Kriterier för uteslutning

När det gäller uteslutningskriterierna anser föredraganden att det är onödigt restriktivt att 
utesluta vissa produkttyper med verksamma ämnen (4 och 14–19) från det allmänna 
godkännandetestet. Samtliga produkttyper bör kunna bedömas enligt kriterierna. Att 
produkter är förbjudna enligt lagstiftningen om växtskydd motiverar inte ett motsvarande 
förbud (med några få undantag) enligt lagstiftningen om biocider, eftersom 
bekämpningsmedel och biocider har olika användningsområden och olika exponeringsnivåer.

Språkkrav

Ansökningar om produkttillstånd och produktmärkning ska endast behöva skrivas på ett av 
den aktuella medlemsstatens officiella språk (om det finns flera), så att den administrativa 
bördan för företagen inte ska bli onödigt stor.



PA\798008SV.doc 5/31 PE430.878v01-00

SV

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) För att hjälpa de sökande, i 
synnerhet små och medelstora företag, att 
uppfylla kraven i denna förordning bör 
medlemsstaterna inrätta nationella stöd-
och informationspunkter som ett 
komplement till de tekniska 
vägledningsdokument som utfärdas av 
kemikaliemyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 2

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ta) administrativ ändring: en ändring av 
ett befintligt godkännande av rent 
administrativ karaktär som inte 
inbegriper någon ny bedömning av risken 
för människors hälsa eller miljön eller av 
produktens effektivitet.

Or. en

Motivering

Man måste definiera vilken typ av ändringar som får göras av en befintlig godkänd 
biocidprodukt.
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Ändringsförslag 3

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Man måste definiera  vilken typ av ändringar som får göras av en befintlig godkänd 
biocidprodukt.

Ändringsförslag 4

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Man måste definiera  vilken typ av ändringar som får göras av en befintlig godkänd 
biocidprodukt.
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Ändringsförslag 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ua) små- och medelstora företag: små och 
medelstora företag i den mening som 
avses i kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små 
och medelstora företag1,
______________
1 EGT L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. en

Motivering

Det är bättre att som i Reachförordningen ange definitionen av små och medelstora företag 
separat.

Ändringsförslag 6

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. en

Motivering

Den vetenskapliga grunden för att diskriminera specifika produkttyper (till exempel 
produkttyperna 4 och 14–19) är oklar och förefaller godtycklig. Dessa särskilda produkttyper 
görs därför helt omotiverat till måltavla här.
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Ändringsförslag 7

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, 
särskilt om produkten används i slutna 
system eller under strängt kontrollerade 
betingelser.

Or. en

Motivering

Biocidprodukter bör endast användas i enlighet med instruktionerna på märkningen, som 
enligt dokumentationen uppfyller kraven på acceptabla risker och effektivitet. 

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kemikaliemyndigheten 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. 

4. Om kemikaliemyndigheten anser att 
ansökan är ofullständig ska den meddela 
den sökande vilken kompletterande 
information som behövs för validering av 
ansökan och fastställa en tidsfrist på upp 
till två månader för inlämning av denna 
information. 

Or. en

Motivering

Det behövs en fast tidsfrist för inlämnandet av uppgifter, vilka bör vara så kortfattade som 
möjligt så att man snarast kan fortsätta med utvärderingen. 
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om det vid utvärderingen av 
dokumentationen visar sig att det krävs 
kompletterande information för att 
utvärderingen ska kunna genomföras ska 
den utvärderande behöriga myndigheten 
uppmana den sökande att lämna in denna 
information inom en angiven tidsfrist på 
högst sex månader. I vederbörligen 
motiverade fall kan tidsfristen 
undantagsvis utökas med upp till 
ytterligare sex månader. Den 
utvärderande behöriga myndigheten ska 
informera kemikaliemyndigheten om detta. 

Or. en

Motivering

Erfarenheten visar att en utvärdering kan ta omotiverat lång tid. Det är därför mycket viktigt 
att införa lämpliga tidsfrister, så att man täpper till kryphål som skulle kunna medföra att 
förfarandet förhalas i onödan. Detta gör även att sökanden till viss mån vet hur länge 
utvärderingen kommer att pågå som längst. 

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 (punkt 7 i den svenska versionen)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om kemikaliemyndigheten 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. 

4. Om kemikaliemyndigheten anser att 
ansökan är ofullständig ska den meddela 
den sökande vilken kompletterande 
information som behövs för validering av 
ansökan och fastställa en tidsfrist på upp 
till två månader för inlämning av denna 
information. 

Or. en
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Motivering

Det behövs en fast tidsfrist för inlämnandet av uppgifter, vilka bör vara så kortfattade som 
möjligt så att man snarast kan fortsätta med utvärderingen. 

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får rådfråga 
kemikaliemyndigheten om alla frågor av 
vetenskaplig eller teknisk karaktär som rör 
omprövningen av upptagandet av ett 
verksamt ämne i bilaga I. 
Kemikaliemyndigheten ska sammanställa 
ett yttrande inom nio månader från en 
sådan begäran, och överlämna detta till 
kommissionen.

2. Kommissionen får rådfråga 
kemikaliemyndigheten om alla frågor av 
vetenskaplig eller teknisk karaktär som rör 
omprövningen av upptagandet av ett 
verksamt ämne i bilaga I. 
Kemikaliemyndigheten ska sammanställa 
ett yttrande inom sex månader från en 
sådan begäran, och överlämna detta till 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att skapa enhetlighet eftersom tidsfristen för myndighetens 
yttrande på begäran av kommissionen är fastställd till sex månader i resten av förslaget. 

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

a) Förhållandet mellan PEC-värdet 
(predicted environmental concentration) 
och PNEC-värdet (predicted no-effect 
concentration) kan räknas ut för varje del 
av miljön, och överstiger inte 0,1. 

a) Biocidprodukten har inte klassificerats 
som farlig för människors hälsa eller 
miljön i enlighet med förordning (EG) 
nr 1272/2008.

b) Exponeringsmarginalen (förhållandet 
mellan NOAEL [no-observed-adverse-

b) Klassificeringen av biocidprodukten är 
inte kopplad till signalordet ”fara” på 
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effect level] och 
exponeringskoncentrationen) för alla
eventuella effekter på människors hälsa 
ska vara över 1 000.

märkningen i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008, och 
kraven i artikel 16.1 b–d uppfylls under 
normal och rimligen förutsebar 
användning av produkten utan bruk av 
personlig skyddsutrustning.

c) Det eller de verksamma ämnena i 
biocidprodukten ingår på sådant vis att 
normala eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden endast kan leda 
till en försumbar exponering och 
produkten hanteras under strängt 
kontrollerade förhållanden under alla 
skeden i dess livscykel.

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

2. Biocidprodukter ska dock inte anses vara 
lågriskbiocidprodukter om de innehåller 
ett verksamt ämne eller ett potentiellt 
skadligt ämne som

a) Produkten innehåller ett eller flera 
verksamma ämnen som uppfyller 
kriterierna för att anses vara långlivade, 
bioackumulerande och toxiska (PBT) eller 
mycket långlivade och mycket 
bioackumulerande (vPvB) i enlighet med 
bilaga XIII i förordning (EG) 
nr 1907/2006.

a) uppfyller kriterierna för att anses vara 
långlivade, bioackumulerande och toxiska 
(PBT) eller mycket långlivade och mycket 
bioackumulerande (vPvB) i enlighet med 
bilaga XIII i förordning (EG) nr 
1907/2006,

b) Produkten innehåller ett eller flera 
verksamma ämnen som klassificerats som
hormonstörande.

b) fastställs som hormonstörande i enlighet 
med artikel 57 f i förordning (EG) 
nr 1907/2006,

c) Produkten innehåller ett eller flera 
verksamma ämnen som i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008 
klassificerats som, eller som uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som

c) i enlighet med förordning (EG) 
nr 1272/2008 klassificerats som eller 
uppfyller kriterierna för att klassificeras 
som

i) cancerframkallande, i) cancerframkallande,
ii) mutagena, ii) mutagena,

iii) neurotoxiska, iii) neurotoxiska,
iv) immunotoxiska, iv) immunotoxiska,

v) reproduktionsstörande, v) reproduktionsstörande,
vi) sensibiliserande. vi) sensibiliserande.

2. Utan hinder av punkt 1 ska 
biocidprodukter anses vara 
lågriskbiocidprodukter om de verksamma 
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ämnena ingår på sådant vis att normala 
användningsförhållanden endast kan leda 
till en försumbar exponering och 
produkten hanteras under strängt 
kontrollerade förhållanden under alla 
skeden i dess livscykel.
3. För lågriskbiocidprodukter ska det 
visas att potentialen för utveckling av 
resistens hos målorganismer till följd av 
produktens användning är låg. 
4. Utöver de verksamma ämnen som avses 
i artikel 15.2 i förordning (EG) 
nr 1907/2006 ska verksamma ämnen som 
framställs eller importeras för användning i 
lågriskbiocidprodukter som godkänts för 
utsläppande på marknaden i enlighet med 
artikel 15 anses vara registrerade (och 
registreringen anses vara fullbordad) för 
framställning eller import för användning i 
lågriskbiocidprodukter, och därmed anses 
uppfylla kraven i avdelning II, kapitlen 1 
och 5 i den förordningen.

3. Utöver de verksamma ämnen som avses 
i artikel 15.2 i förordning (EG) 
nr 1907/2006 ska verksamma ämnen som 
framställs eller importeras för användning i 
lågriskbiocidprodukter som godkänts för 
utsläppande på marknaden i enlighet med 
artikel 15 anses vara registrerade (och 
registreringen anses vara fullbordad) för 
framställning eller import för användning i 
lågriskbiocidprodukter, och därmed anses 
uppfylla kraven i avdelning II, kapitlen 1 
och 5 i den förordningen.

Or. en

Motivering

Kommissionens föreslagna definition av lågriskbiocidprodukter är för sträng och begränsar 
de tillfällen då det centraliserade förfarandet kan tillämpas. Definitionen utvidgas därför så 
att fler produkter kan omfattas av gemenskapsgodkännandet, samtidigt som 
kemikaliemyndigheten till en början inte kommer att överhopas av samtliga biocidprodukter. 
Detta skulle kunna möjliggöras på ett senare stadium genom en tidigarelagd översyn (2016) 
av förfarandet i syfte att då eventuellt utöka det till samtliga produkter.

Ändringsförslag 13

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 

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

officiella språken i den medlemsstat där 
denna behöriga myndighet har sitt säte.

Or. en

Motivering

Möjligheten att kräva översättningar till fler än ett officiellt språk (i medlemsstater där det 
finns fler än ett) skulle kunna medföra en onödig ekonomisk och administrativ börda för 
sökanden. 

Ändringsförslag 14

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 en 
minskad procentandel av det/de 
verksamma ämnen och/eller som en 
ändrad procentandel av de icke 
verksamma ämnen som ingår i de 
biocidprodukter som anses höra till den 
ramformuleringen.

Or. en

Motivering

Punkt 3 b bör stämma helt överens med artikel 16.6, där det stadgas att ”för 
ramformuleringar kan en minskad procentandel av det verksamma ämnet i 
referensbiocidprodukten medges”. Godkännandets innehåll bör därför spegla även denna 
möjlighet.

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om det rör sig om en ramformulering 
ska ett enda godkännandenummer 
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fastställas för samtliga biocidprodukter 
som omfattas av denna ramformulering.

Or. en

Motivering

Det behövs en ny punkt där det specificeras att det i fallet med ramformuleringar kommer att 
fastställas ett enda godkännandenummer för samtliga produkter som omfattas av 
ramformuleringen i fråga. Det saknas för närvarande ett sådant klargörande i kommissionens 
förslag.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

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. 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 tidsfrist på upp till en månad 
för inlämning av denna information. 

Or. en

Motivering

Det behövs en fast tidsfrist för inlämnandet av uppgifter, vilka bör vara så kortfattade som 
möjligt så att man snarast kan fortsätta med utvärderingen.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det visar sig att det behövs 
kompletterande information för att en 
fullständig utvärdering av ansökan ska 
kunna genomföras, ska den mottagande 
behöriga myndigheten uppmana den 
sökande att lämna in denna information. 

3. Om det visar sig att det behövs 
kompletterande information för att en 
fullständig utvärdering av ansökan ska 
kunna genomföras, ska den mottagande 
behöriga myndigheten uppmana den 
sökande att lämna in denna information 
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Den tolvmånadersperiod som avses i punkt 
1 ska upphöra att löpa den dag då begäran 
görs och återupptas dagen efter det att 
informationen inkommer.

inom en angiven tidsfrist på högst 
sex månader. I vederbörligen motiverade 
fall kan tidsfristen undantagsvis utökas 
med upp till ytterligare sex månader. Den 
tolvmånadersperiod som avses i punkt 1 
ska upphöra att löpa den dag då begäran 
görs och återupptas dagen efter det att 
informationen inkommer.

Or. en

Motivering

Erfarenheten visar att en utvärdering kan ta omotiverat lång tid. Det är därför mycket viktigt 
att införa lämpliga tidsfrister, så att man täpper till kryphål som skulle kunna medföra att 
förfarandet förhalas i onödan. Detta gör även att sökanden till viss mån vet hur länge 
utvärderingen kommer att pågå som längst. 

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. 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. 

5. 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 tidsfrist på upp till en månad 
för inlämning av denna information. 

Or. en

Motivering

Det behövs en fast tidsfrist för inlämnandet av uppgifter, vilka bör vara så kortfattade som 
möjligt så att man snarast kan fortsätta med utvärderingen.



PE430.878v01-00 16/31 PA\798008SV.doc

SV

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om det när ansökan om förnyelse 
utvärderas visar sig att det behövs 
kompletterande information för att en 
fullständig utvärdering av ansökan ska 
kunna utföras, ska den mottagande 
behöriga myndigheten uppmana den 
sökande att lämna in denna information. 
Den sexmånadersperiod som avses i 
punkt 6 ska upphöra att löpa den dag då 
begäran görs och återupptas dagen efter det 
att informationen inkommer.

3. Om det när ansökan om förnyelse 
utvärderas visar sig att det behövs 
kompletterande information för att en 
fullständig utvärdering av ansökan ska 
kunna utföras, ska den mottagande 
behöriga myndigheten uppmana den 
sökande att lämna in denna information 
inom en angiven tidsfrist på högst 
sex månader. I vederbörligen motiverade 
fall kan tidsfristen undantagsvis utökas 
med upp till ytterligare sex månader. Den 
sexmånadersperiod som avses i punkt 6 ska 
upphöra att löpa den dag då begäran görs 
och återupptas dagen efter det att 
informationen inkommer.

Or. en

Motivering

Erfarenheten visar att en utvärdering kan ta omotiverat lång tid. Det är därför mycket viktigt 
att införa lämpliga tidsfrister, så att man täpper till kryphål som skulle kunna medföra att 
förfarandet förhalas i onödan. Detta gör även att sökanden till viss mån vet hur länge 
utvärderingen kommer att pågå som längst. 

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den mottagande behöriga myndigheten 
får begära en översättning av det nationella 
godkännandet till ett eller flera av de 
officiella språken i den medlemsstat där 
denna behöriga myndighet har sitt säte.

3. Den mottagande behöriga myndigheten 
får begära en översättning av det nationella 
godkännandet till ett av de officiella 
språken i den medlemsstat där denna 
behöriga myndighet har sitt säte.

Or. en
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Motivering

Möjligheten att begära översättningar till fler än ett officiellt språk (i medlemsstater där det 
finns fler än ett) skulle kunna medföra en onödig ekonomisk och administrativ börda för 
sökanden. 

Ändringsförslag 21

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. 

Inom tre månader efter detta meddelande 
ska kommissionen 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. en

Motivering

I rättsakten bör de tillämpliga tidsfristerna anges klart och tydligt, så att det finns ett effektivt 
system för att lösa tvister mellan medlemsstater. Tre månader är en lämplig tidsfrist för 
kommissionens förslag till beslut om huruvida det finns skäl att vägra att erkänna eller att 
begränsa godkännandet.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den behöriga referensmyndigheten 
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. Den behöriga 
referensmyndigheten ska även informera 
övriga berörda medlemsstater.

4. Om den behöriga referensmyndigheten 
anser att ansökan är ofullständig ska den 
meddela den sökande vilken 
kompletterande information som behövs 
för validering av ansökan och fastställa en 
tidsfrist på upp till en månad för 
inlämning av denna information. Den 
behöriga referensmyndigheten ska även 
informera övriga berörda medlemsstater.



PE430.878v01-00 18/31 PA\798008SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Det behövs en fast tidsfrist för inlämnandet av uppgifter, vilka bör vara så kortfattade som 
möjligt så att man snarast kan fortsätta med utvärderingen.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 9 – 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. 

Inom tre månader efter detta meddelande 
ska kommissionen 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. en

Motivering

I rättsakten bör de tillämpliga tidsfristerna anges klart och tydligt, så att det finns ett effektivt 
system för att lösa tvister mellan medlemsstater. Tre månader är en lämplig tidsfrist för 
kommissionens förslag till beslut om huruvida det finns skäl att vägra att erkänna eller att 
begränsa godkännandet.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 9 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen i sitt beslut förkastar
de skäl som lagts fram för en vägran att 
erkänna eller för en begränsning av det 
nationella godkännandet ska den behöriga 
myndighet som föreslagit att vägra 
erkännande av eller att begränsa 
godkännandet utan dröjsmål godkänna 
den berörda biocidprodukten i enlighet 
med det nationella godkännande som 

Om kommissionens beslut bekräftar de 
skäl som lagts fram för att vägra 
godkännande eller begränsa det påföljande 
godkännandet ska den behöriga myndighet 
som tidigare godkänt biocidprodukten
utan dröjsmål ompröva sitt nationella 
godkännande för att följa detta beslut.
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beviljats av den behöriga 
referensmyndigheten.

Om kommissionens beslut bekräftar det 
ursprungliga nationella godkännandet 
ska den behöriga myndighet som har för 
avsikt att vägra att erkänna ett nationellt 
godkännande eller att erkänna det 
nationella godkännandet på vissa villkor 
utan dröjsmål godkänna den berörda 
biocidprodukten i enlighet med det 
ursprungliga godkännandet.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag nämns vad som händer om kommissionen förkastar skälen till 
vägran, men inte vad som händer om kommissionen bekräftar dessa skäl. Detta anges på 
korrekt sätt i artikel 27.2 och samma formulering har använts här. 

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det behövs en fast tidsfrist för inlämnandet av uppgifter, vilka bör vara så kortfattade som 
möjligt så att man snarast kan fortsätta med utvärderingen.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om det vid utvärderingen av 
dokumentationen visar sig att det krävs 
kompletterande information för 
utvärderingen, ska den utvärderande 
behöriga myndigheten uppmana den 
sökande att lämna denna information inom 
en tidsfrist på högst sex månader. I 
vederbörligen motiverade fall kan 
tidsfristen undantagsvis utökas med upp 
till ytterligare sex månader. Den 
utvärderande behöriga myndigheten ska 
informera kemikaliemyndigheten om detta. 

Or. en

Motivering

Erfarenheten visar att en utvärdering kan ta omotiverat lång tid. Det är därför mycket viktigt 
att införa lämpliga tidsfrister, så att man täpper till kryphål som skulle kunna medföra att 
förfarandet förhalas i onödan. Detta gör även att sökanden till viss mån vet hur länge 
utvärderingen kommer att pågå som längst. 

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Om kemikaliemyndigheten anser att 
ansökan är ofullständig ska myndigheten 
informera den sökande om vilken 
kompletterande information som krävs för 
validering av ansökan och fastställa en 
tidsfrist på upp till två månader för 
inlämning av denna information.

Or. en
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Motivering

Det behövs en fast tidsfrist för inlämnandet av uppgifter, vilka bör vara så kortfattade som 
möjligt så att man snarast kan fortsätta med utvärderingen.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den utvärderande behöriga 
myndighet som gjorde den ursprungliga 
utvärderingen av ansökan om 
gemenskapsgodkännande beslutar att det 
inte är nödvändigt att göra en fullständig 
utvärdering av ansökan, ska den utarbeta 
en rekommendation om förnyelse av 
godkännandet och lämna denna till 
kemikaliemyndigheten inom tolv månader
efter valideringen.

2. Om den utvärderande behöriga 
myndighet som gjorde den ursprungliga 
utvärderingen av ansökan om 
gemenskapsgodkännande beslutar att det 
inte är nödvändigt att göra en fullständig 
utvärdering av ansökan, ska den utarbeta 
en rekommendation om förnyelse av 
godkännandet och lämna denna till 
kemikaliemyndigheten inom sex månader
efter valideringen.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 12.2, om förnyelse av upptagandet av det verksamma ämnet i bilaga I, ska den 
utvärderande behöriga myndigheten i fall då en fullständig utvärdering inte är nödvändig 
lämna in en rekommendation om förnyelse inom sex månader, inte inom tolv månader. 

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 a. En ändring av ett befintligt 
godkännande ska, i enlighet med 
artikel 3, utgöra en
a) administrativ ändring,
b) mindre ändring, eller
c) större ändring.

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De kriterier och förfaranden som 
avses i punkt 1 i denna artikel ska 
grundas på, men inte begränsas till, 
följande principer:
a) Ett förenklat anmälningsförfarande 
ska tillämpas vid administrativa 
ändringar av godkännandet.
b) En förkortad utvärderingsperiod ska 
fastställas för mindre ändringar av 
godkännandet.
c) Vid större ändringar ska 
utvärderingsperioden stå i proportion till 
den föreslagna ändringens omfattning. 

Or. en

Motivering

De grundprinciper som ska tillämpas vid ändringar av godkännanden bör anges tydligt i 
rättsakten, även om mer ingående uppgifter om förfarandena kan anges i 
genomförandeåtgärderna. Det är särskilt viktigt att specificera att olika typer av 
ändringsförfaranden ska tillämpas beroende på de planerade ändringarnas omfattning och 
betydelse (mindre eller större ändringar) för biocidprodukten (jämfört med det ursprungliga 
godkännandet). Ett förenklat anmälningsförfarande bör tillämpas på mindre ändringar som 
inte har någon negativ inverkan på produktens risknivå eller effektivitet.
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Ändringsförslag 31

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 
väsentligen identisk med 
referensbiocidprodukten om

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

a) de verksamma ämnena i 
biocidprodukten har samma ursprung med 
avseende på tillverkare och 
tillverkningsort, och

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

b) produkten innehåller antingen samma 
eller liknande icke verksamma ämnen och 
typ av sammansättning, och

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

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

Or. en

Ändringsförslag 32

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 

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

möjliga effekter på människors eller djurs 
hälsa eller på miljön. De berörda 
personerna ska på begäran göra dessa 
uppgifter tillgängliga för den behöriga 
myndigheten.

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens förslag krävs det ett nationellt godkännande innan det i samband med 
forskning och utveckling får genomföras ett experiment eller försök med en icke godkänd 
biocidprodukt som kan innebära att produkten släpps ut i miljön. Detta utgör helt klart ett 
avsevärt hinder för innovation, eftersom det medför en mycket lång väntetid innan försöket 
kan genomföras. Därför bör man, samtidigt som man behåller kravet på förhandsutvärdering, 
fastställa en tidsfrist på 30 dagar för utvärderingen av huruvida det föreslagna 
försöket/experimentet ger anledning till oro. 

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens förslag krävs det ett nationellt godkännande innan det i samband med 
forskning och utveckling får genomföras ett experiment eller försök med en icke godkänd 
biocidprodukt som kan innebära att produkten släpps ut i miljön. Detta utgör helt klart ett 
avsevärt hinder för innovation, eftersom det medför en mycket lång väntetid innan försöket 
kan genomföras. Därför bör man samtidigt som man behåller kravet på förhandsutvärdering 
fastställa en tidsfrist på 30 dagar för utvärderingen av huruvida det föreslagna 
försöket/experimentet ger upphov till oro. 
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens förslag krävs det ett nationellt godkännande innan det i samband med 
forskning och utveckling få genomföras ett experiment eller försök med en icke godkänd 
biocidprodukt som kan innebära att produkten släpps ut i miljön. Detta utgör helt klart ett 
avsevärt hinder för innovation, eftersom det medför en mycket lång väntetid innan försöket 
kan genomföras. Därför bör man, samtidigt som man behåller kravet på förhandsutvärdering, 
fastställa en tidsfrist på 30 dagar för utvärderingen av huruvida det föreslagna 
försöket/experimentet ger anledning till oro. 
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Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – stycke 1

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

a) Namnen, om möjligt med användning 
av eventuell gemensam nomenklatur (t.ex. 
INCI), på alla verksamma ämnen som 
använts för att behandla varan eller 
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materialet eller som ingår i varor eller 
material, med undantag för om det redan 
finns märkningskrav inom befintlig 
sektorsspecifik lagstiftning. 

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

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

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Märkningsbestämmelserna för behandlade varor och material bör inte överlappa befintliga 
krav i sektorsspecifik lagstiftning. 

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Märkningen ska vara synlig, lättläst och
hållbar.

Märkningen ska vara synlig, lättläst,
hållbar och avfattad på det officiella 
språket eller ett av de officiella språken i 
den medlemsstat på vars marknad den 
behandlade varan eller materialet ska 
släppas ut.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att behandlade varor och material precis som andra produkter alltid ska 
märkas på det nationella språket i den medlemsstat på vars marknad produkten släpps ut.
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Ändringsförslag 38

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 2016 upprätta en rapport om 
tillämpningen av denna förordning och 
särskilt om hur förfarandena för 
gemenskapsgodkännande och ömsesidigt 
erkännande fungerar. Kommissionen ska 
överlämna rapporten till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får kräva att 
biocidprodukter som släpps ut på 
marknaden inom deras territorier ska 
märkas på deras eget eller egna nationella 
språk.

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
biocidprodukter som släpps ut på 
marknaden inom deras territorier ska 
märkas på deras eget nationella språk eller 
ett av deras nationella språk, om det finns 
fler än ett.

Or. en

Motivering

Alla produkter bör alltid märkas på det nationella språket i den medlemsstat på vars marknad 
produkten släpps ut.
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Tillhandahålla rådgivning och stöd till 
dem som ansöker om upptagande av ett 
verksamt ämne i bilaga I eller om ett 
gemenskapsgodkännande.

d) Tillhandahålla rådgivning och stöd till 
dem som ansöker om upptagande av ett 
verksamt ämne i bilaga I eller om ett 
gemenskapsgodkännande, särskilt små och 
medelstora företag.

Or. en

Motivering

Det bör påpekas att små och medelstora företag oftare kommer att behöva hjälp med sina 
ansökningar, och kommissionen, myndigheten och medlemsstaterna bör tillhandahålla sådant 
stöd i största möjliga utsträckning.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En nedsatt avgift ska fastställas för små 
och medelstora företag i den mening som 
avses i rekommendation 2003/361/EG om 
definitionen av mikroföretag samt små 
och medelstora företag.

a) En nedsatt avgift ska fastställas för små 
och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Definitionen av små och medelstora företag har genom ett ändringsförslag placerats separat i 
artikel 3 om definitioner.
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) En årlig avgift ska erläggas av personer 
som släpper ut biocidprodukter på 
marknaden, med undantag för små och 
medelstora företag.

Or. en

Motivering

Den årliga avgiften kommer att bidra till den kontinuerliga finansieringen av 
kemikaliemyndigheten, men små och medelstora företag bör undantas från denna avgift så att 
de inte belastas med onödiga ekonomiska bördor.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 75a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 75a 
Inrättande av nationella stöd- och 

informationspunkter i medlemsstaterna
De behöriga myndigheterna ska inrätta 
nationella stöd- och informationspunkter 
som ska tillhandahålla rådgivning till 
sökande, särskilt små och medelstora 
företag, och andra berörda parter om 
deras respektive ansvar och skyldigheter 
enligt denna förordning, utöver all 
eventuell vägledning som 
kemikaliemyndigheten tillhandahåller i 
enlighet med artikel 66.2 d.

Or. en
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