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KORT BEGRUNDELSE

Biocidholdige produkter - marked og lovgivning

Markedet for biocidholdige produkter i Europa skønnes at udgøre 890 mio. euro årligt og 
udgør ca. 27 % af det globale marked. Tre store selskaber sidder på ca. 25 % af det 
europæiske marked. Det er derfor nødvendigt at afbalancere de store selskabers interesser 
med de små og mellemstore virksomheders (SMV).

Direktiv 98/8/EF, som regulerer denne sektor i dag, havde det dobbelte mål at forbedre miljø-
og sundhedsbeskyttelsen. Det danner også grundlag for gensidig anerkendelse af nationale 
godkendelsesprocedurer, så biocidholdige produkter kan bevæge sig inden for det indre 
marked. Imidlertid har en række problemer i direktivets 10-årige historie (såsom høje 
omkostninger, uoverkommelige krav, forsinkede godkendelser, forskellige behandlingstider 
for ansøgninger i de forskellige medlemsstater) ført til, at der kun er blevet godkendt ét 
aktivstof under den eksisterende lovgivningsramme, og forventningerne er ikke bedre inden 
for en overskuelig fremtid.

Kommissionen foreslår en ny forordning for at strømline procedurerne og forbedre markedets 
funktion. De vigtigste punkter er bl.a. en frivillig centraliseret godkendelsesprocedure for 
biocidholdige lavrisikoprodukter, en forbedret gensidig anerkendelsesprocedure, en 
harmoniseret gebyrstruktur for nationale godkendelser og regler for varer, som er behandlet
med biocidholdige produkter. 

Ordføreren hilser grundlæggende Kommissionens forslag velkommen og støtter i vidt omfang 
de foreslåede foranstaltninger, navnlig fokuseringen på at lette godkendelsesprocessen. Det er 
imidlertid vigtigt at sikre, at der tages højde for de forskellige interessenters behov, og der er 
derfor skitseret en række forslag nedenfor.

Ændringsforslag

Udvidet centraliseret godkendelsesprocedure

Ordføreren er positiv over for forslagene om at indføre mulighed for en centraliseret 
godkendelsesprocedure for aktive stoffer og biocidholdige produkter for producenter. Den 
nuværende definition af "biocidholdigt lavrisikoprodukt" vil begrænse denne procedure til en 
urimeligt restriktiv produktkategori, og ordføreren anbefaler en delvis udvidelse af denne 
kategori. Tidspunktet for en revision af forordningen bør også rykkes frem fra 2023 til 2016 
for at give mulighed for en vurdering og mulig udvidelse af den centrale 
godkendelsesprocedure, hvis den virker effektivt.

Bistand til SMV'er

Der skal ydes større hjælp til SMV'er i en branche, som er domineret af flere store industrielle 
producenter. Derfor skal SMV'erne undtages fra at betale en årlig afgift for at markedsføre 
biocidholdige produkter. Desuden bør medlemsstaterne oprette helpdeske til støtte for de 
vejledninger, som Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) udarbejder. 
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Strømlining af tidsfrister

Gennem hele forslaget bør der, hvor det er muligt, fastsættes specifikke tidsrammer, så 
industrien får mulighed for at planlægge. Der bør fastsættes tidsfrister for de forskellige 
evalueringstrin i en sag. Tidsfrister bør afkortes, hvor det er forsvarligt, for at sikre størst 
mulig effektivitet i godkendelsesproceduren. 

Bedre forskning og udvikling (F&U)

Det bør skabes mulighed for mere forskning og udvikling i en branche, som er særlig vigtig i 
forhold til beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed. Ifølge forslaget skal der søges om 
en national godkendelse til udførelse af forsøg/undersøgelser, som kan indebære, at et ikke-
godkendt biocidholdigt produkt udsættes i miljøet. Der bør indføres en forenklet 
meddelelsesprocedure, som giver den kompetente myndighed mulighed for at fastsætte 
strengere vilkår, men hvor en byrdefuld godkendelse ikke er standard. 

Rammeformuleringer

For at fremme effektiviteten foreslår ordføreren, at der ved godkendelser af 
rammeformuleringer skelnes mellem administrative, mindre og større ændringer. 
Administrative ændringer kunne behandles under en forenklet meddelelsesprocedure, mindre 
ændringer kunne vurderes inden for en kortere frist, og for større ændringer kunne 
vurderingsperioden stå i et rimeligt forhold til omfanget af den foreslåede ændring. Desuden 
anbefaler ordføreren for at hjælpe producenterne, at der gives et fælles godkendelsesnummer 
til alle biocidholdige produkter, som hører til den pågældende ramme.

Udelukkelseskriterier

Med hensyn til udelukkelseskriterier mener ordføreren, at det er unødvendigt restriktivt at 
udelukke visse produkttyper af aktivstoffer (4 og 14-19) fra den generelle godkendelse. Alle 
produkttyper bør kunne vurderes i henhold til kriteriet. Forbud mod sådanne produkter i 
henhold til plantebeskyttelseslovgivningen berettiger ikke et sådant forbud (med snævre 
undtagelser) i henhold til lovgivningen om biocider, fordi pesticider og biocider har 
forskellige anvendelser og forskellige ekspositionsniveauer. 

Sprogkrav

Det bør kun være et krav, at ansøgninger om produktgodkendelse og mærkning af produkter 
skal affattes på et enkelt af den pågældende medlemsstats officielle sprog (hvis der er flere 
end ét) for at undgå en overdreven stor byrde for branchen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Da produkter, der anvendes til 
konservering af fødevarer eller 
foderstoffer ved at bekæmpe skadegørere, 
og som tidligere var omfattet af 
produkttype 20, er omfattet af Rådets 
direktiv 89/107/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1831/2003, er det ikke hensigtsmæssigt 
at bevare denne produkttype.

udgår

Begrundelse

Det er nødvendigt at bevare produkttype 20 for biocidholdige produkter 
("Konserveringsmidler til levnedsmidler eller foder"), men at ændre definitionen, da de 
pågældende biocidholdige produkter ikke er konserveringsmidler, men desinfektionsmidler. 
F.eks. opfylder produkter, der anvendes til desinficering af foder for humane patogener som 
salmonella, ikke kravene i forskrifterne om tilsætningsstoffer til foder. De virker heller ikke 
som konserveringsmidler, der forhindrer forringelse af dyrefoder. Produkterne bør derfor 
betragtes som desinfektionsmidler.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at fremme adgangen til det indre 
marked og undgå ekstraomkostninger og 
øget tidsforbrug, fordi der skal søges om 
forskellige nationale godkendelser i 
forskellige medlemsstater, kan
Kommissionen under hensyntagen til 
erfaringerne med bestemmelserne om EF-
godkendelse træffe afgørelse om også at 
lade proceduren for EF-godkendelse 
gælde andre biocidholdige produkter.

(24) (24) For at fremme adgangen til det 
indre marked og undgå ekstraomkostninger 
og øget tidsforbrug, fordi der skal søges 
om forskellige nationale godkendelser i 
forskellige medlemsstater, har
Kommissionen truffet afgørelse om at 
indføre en procedure for EF-godkendelse 
for alle biocidholdige produkter.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) For at hjælpe ansøgere, navnlig 
SMV'er, med at opfylde kravene i denne 
forordning bør medlemsstaterne som 
supplement til de vejledninger, der 
udarbejdes af agenturet, etablere 
nationale helpdeske.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Der bør af hensyn til fordelene for det 
indre marked og forbrugerne fastsættes 
harmoniserede regler for parallelhandel 
med næsten identiske biocidholdige 
produkter, der er godkendt i forskellige 
medlemsstater.

(45) Der bør af hensyn til fordelene for det 
indre marked og forbrugerne fastsættes 
harmoniserede regler for parallelhandel 
med identiske biocidholdige produkter, der 
er godkendt i forskellige medlemsstater.

Begrundelse

Parallelhandel bør udelukkende foregå med identiske produkter, der har de samme 
specifikationer og indeholder de samme aktivstoffer og hjælpestoffer.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Ansøgere, der har haft udgifter til at få 
et aktivstof optaget i bilag I eller på at få 
godkendt et biocidholdigt produkt i 
henhold til bestemmelserne i denne 
forordning, bør have mulighed for at få 
dækket en del af disse udgifter ved at 

(48) Ansøgere, der har haft udgifter til at få 
et aktivstof optaget i bilag I eller på at få 
godkendt et biocidholdigt produkt i 
henhold til bestemmelserne i denne 
forordning og/eller i direktiv 98/8/EF, bør 
have mulighed for at få dækket en del af 
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modtage passende kompensation, når 
eneretsoplysninger, som de har indgivet til 
støtte for en optagelse på listen eller en 
godkendelse, anvendes til fordel for 
efterfølgende ansøgere.

disse udgifter ved at modtage passende 
kompensation, når eneretsoplysninger, som 
de har indgivet til støtte for en optagelse på 
listen eller en godkendelse, anvendes til 
fordel for efterfølgende ansøgere.

Begrundelse

Personer, der har foretaget investeringer i henhold til gældende lovgivning, må ikke 
udelukkes.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) For at sikre, at alle eneretsoplysninger, 
der indgives til støtte for en optagelse af et 
aktivstof eller en godkendelse af et 
biocidholdigt produkt, er beskyttede fra det 
øjeblik, hvor de indgives, og for at undgå 
situationer, hvor visse oplysninger er 
ubeskyttede, bør bestemmelserne om 
databeskyttelsesperioder også finde 
anvendelse på oplysninger, der indgives 
inden for rammerne af direktiv 98/8/EF.

(49) For at sikre, at alle eneretsoplysninger, 
der indgives til støtte for en optagelse af et 
aktivstof i bilag I eller en godkendelse af et 
biocidholdigt produkt, er beskyttede fra det 
øjeblik, hvor de indgives, og for at undgå 
situationer, hvor visse oplysninger er 
ubeskyttede, bør bestemmelserne om 
databeskyttelsesperioder også finde 
anvendelse på oplysninger, der indgives 
inden for rammerne af direktiv 98/8/EF.

Begrundelse

Af hensyn til klarheden.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Især bør Kommissionen gives 
beføjelse til at træffe afgørelse om en 
ansøgning om at optage et aktivstof i bilag 
I, om at forny en optagelse eller om at tage 
en optagelse op til fornyet vurdering, til at 
præcisere procedurerne i forbindelse med 
fornyelse og fornyet vurdering af en 

(61) Især bør Kommissionen gives 
beføjelse til at træffe afgørelse om en 
ansøgning om at optage et aktivstof i bilag 
I, om at forny en optagelse eller om at tage 
en optagelse op til fornyet vurdering, til at 
præcisere procedurerne i forbindelse med 
fornyelse og fornyet vurdering af en 
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optagelse af et aktivstof i bilag I, til at 
udvide anvendelsesområdet for 
bestemmelserne om EF-godkendelse til 
også at gælde andre kategorier af 
biocidholdige produkter, til at præcisere 
kriterierne og procedurerne med hensyn til 
tilbagekaldelse af en godkendelse eller 
ændring af de vilkår og betingelser, der er 
fastsat for en godkendelse, herunder en 
tvistbilæggelsesordning, til at præcisere de 
samlede maksimummængder af 
aktivstoffer eller biocidholdige produkter, 
der må slippes ud ved forsøg, og de 
minimumdata, der skal indgives, til at 
etablere harmoniserede gebyrordninger og 
andre bestemmelser om betaling af gebyrer 
og afgifter til de kompetente myndigheder 
og agenturet, til at ændre bilagene for at 
tage hensyn til den videnskabelige og 
tekniske udvikling, til at gennemføre 
arbejdsprogrammet og præcisere de 
kompetente myndigheders og deltageres 
rettigheder og forpligtelser samt udvide 
arbejdsprogrammets varighed i en 
afgrænset periode. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, herunder 
ved at supplere den med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, vedtages 
foranstaltningerne efter den i artikel 5a i 
afgørelse 1999/468/EF omhandlede 
forskriftsprocedure med kontrol.

optagelse af et aktivstof i bilag I, til at 
præcisere kriterierne og procedurerne med 
hensyn til tilbagekaldelse af en 
godkendelse eller ændring af de vilkår og 
betingelser, der er fastsat for en 
godkendelse, herunder en 
tvistbilæggelsesordning, til at præcisere de 
samlede maksimummængder af 
aktivstoffer eller biocidholdige produkter, 
der må slippes ud ved forsøg, og de 
minimumdata, der skal indgives, til at 
etablere harmoniserede gebyrordninger og 
andre bestemmelser om betaling af gebyrer 
og afgifter til de kompetente myndigheder 
og agenturet, til at ændre bilagene for at 
tage hensyn til den videnskabelige og 
tekniske udvikling, til at gennemføre 
arbejdsprogrammet og præcisere de 
kompetente myndigheders og deltageres 
rettigheder og forpligtelser samt udvide 
arbejdsprogrammets varighed i en 
afgrænset periode. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, herunder 
ved at supplere den med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, vedtages 
foranstaltningerne efter den i artikel 5a i 
afgørelse 1999/468/EF omhandlede 
forskriftsprocedure med kontrol.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) Da visse produkter ikke tidligere har 
været omfattet af fællesskabslovgivningen 
om biocidholdige produkter, er det 
passende at anvende en overgangsperiode, 
således at virksomhederne kan forberede 
sig på at anvende bestemmelserne om in 

(66) Da visse produkter ikke tidligere har 
været omfattet af fællesskabslovgivningen 
om biocidholdige produkter, er det 
passende at anvende en overgangsperiode, 
således at virksomhederne kan forberede 
sig på at anvende bestemmelserne om in 
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situ-genererede aktivstoffer, behandlede 
genstande og materialer samt materialer 
bestemt til at komme i berøring med 
fødevarer.

situ-genererede aktivstoffer, behandlede 
genstande og materialer.

Begrundelse

Der er allerede fastsat bestemmelser om materialer bestemt til kontakt med fødevarer i 
forordning (EF) nr. 1935/2004. Sådanne materialer bør ikke henhøre under forslagets 
anvendelsesområde, da dette ville betyde overlappende vurdering og regulering. Opdages der 
huller i lovgivningen, bør de afhjælpes ved ændring af forordningen om materialer bestemt til 
kontakt med fødevarer. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra p a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. 
oktober 2004 om materialer og genstande 
bestemt til kontakt med fødevarer1.
___________________
1 EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.

Begrundelse

Der er allerede fastsat bestemmelser om materialer bestemt til kontakt med fødevarer i 
forordning (EF) nr. 1935/2004. Sådanne materialer bør ikke henhøre under forslagets 
anvendelsesområde, da dette ville betyde overlappende vurdering og regulering. Opdages der 
huller i lovgivningen, bør de afhjælpes ved ændring af forordningen om materialer bestemt til 
kontakt med fødevarer. 

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f - afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et sådant stof er, medmindre der er andre 
grunde til bekymring, et stof, der er 
klassificeret som farligt i henhold til 
direktiv 67/548/EØF, og er til stede i det 



PE430.878v02-00 10/79 AD\813158DA.doc

DA

biocidholdige produkt i en koncentration, 
der kræver, at produktet betragtes som 
farligt i henhold til bestemmelserne i 
direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) 
nr. 1272/2008.

Begrundelse

Definitionen findes allerede i direktiv 98/8/EF og bør indarbejdes i den nye forordning af 
hensyn til klarheden.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra k 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "behandlet materiale eller genstand": k) "behandlet materiale eller genstand":
ethvert stof, blanding, materiale eller 
genstand, der er blevet behandlet med eller 
indeholder et eller flere biocidholdige 
produkter med det formål at beskytte 
stoffet, blandingen, materialet eller 
genstanden mod nedbrydning forårsaget 
af skadegørere

ethvert stof, blanding, materiale eller 
genstand, der er blevet behandlet med eller 
indeholder et eller flere biocidholdige 
produkter med det formål at skabe den 
tilsigtede biocidvirkning 

Begrundelse

Dette ændringsforslag udvider definitionen af behandlede genstande eller materialer, således 
at den omfatter både produkter som f.eks. maling, der er behandlet med konserveringsmidler, 
og produkter med en ekstern virkning som moskitonet. Der er således tale om en kemisk 
vurdering.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra n 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) "godkendelse": n) "godkendelse":
national godkendelse eller EF-
godkendelse

første nationale eller EF-godkendelse, 
duplikatgodkendelse eller
tillægsgodkendelse
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

na) "tillægsgodkendelse": 
en administrativ handling, hvorved en 
medlemsstat eller Kommissionen til gavn 
for indehaveren af en første godkendelse 
giver tilladelse til, at samme biocidholdige 
produkt markedsføres og anvendes under 
et andet navn

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra n b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

nb) "parallelgodkendelse": 
en administrativ handling, hvorved en 
medlemsstat eller Kommissionen på 
grundlag af en første godkendelse og med 
samtykke fra indehaveren af den første 
godkendelse giver tilladelse til, at et 
biocidholdigt produkt markedsføres og 
anvendes under et andet navn

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) "rammeformulering": p) "rammeformulering":
en gruppe biocidholdige produkter med 
ensartede anvendelser og begrænsede
variationer i deres sammensætning i 
forhold til et biocidholdigt 

en gruppe biocidholdige produkter med 
ensartede anvendelser og med variationer i 
deres sammensætning i forhold til et 
biocidholdigt referenceprodukt i denne 
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referenceprodukt i denne gruppe, der 
indeholder de samme aktivstoffer med 
samme specifikationer, og hvor sådanne 
tilladte variationer ikke har en negativ 
indvirkning på produkternes risikoniveau 
eller effektivitet

gruppe, der indeholder de samme 
aktivstoffer med samme specifikationer, 
forudsat at risikoniveauet uanset disse 
variationer ikke er højere end i forbindelse 
med de biocidholdige referenceprodukter 
og den effektive indvirkning på 
målorganismen svarer til, hvad der 
fremgår af produktets mærkning

Begrundelse

Det er vigtigt at fastslå, at risikopotentialet ikke må være større end i forbindelse med det 
biocidholdige produkt, og at den effektive indvirkning på målorganismen svarer til produktets 
mærkning.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) "dataadgangstilladelse": q) "dataadgangstilladelse":

et originalt dokument, der er undertegnet af 
dataejeren eller -ejerne og indeholder en 
erklæring om, at de pågældende data kan 
anvendes af de kompetente myndigheder, 
Det Europæiske Kemikalieagentur eller 
Kommissionen med henblik på vurdering 
af et aktivstof eller meddelelse af 
godkendelse

et originalt dokument, der er undertegnet af 
dataejeren eller -ejerne eller deres 
befuldmægtigede og indeholder en 
erklæring om, at de pågældende data kan 
anvendes af de udpegede kompetente 
myndigheder, Det Europæiske 
Kemikalieagentur eller Kommissionen med 
henblik på vurdering af et aktivstof eller 
meddelelse til tredjemand af godkendelse

Begrundelse

Det forekommer nødvendigt at gøre definitionen på "dataadgangstilladelse" klarere. 

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

s)"materialer bestemt til at komme i udgår
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berøring med fødevarer":
alle materialer og genstande bestemt til at 
komme i berøring med de fødevarer, der 
er omfattet af forordning (EF) nr. 
1935/2004

Begrundelse

Der er allerede fastsat bestemmelser om materialer bestemt til kontakt med fødevarer i 
forordning (EF) nr. 1935/2004. Sådanne materialer bør ikke henhøre under forslagets 
anvendelsesområde, da dette ville betyde overlappende vurdering og regulering. Opdages der 
huller i lovgivningen, bør de afhjælpes ved ændring af forordningen om materialer bestemt til 
kontakt med fødevarer. 

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra t a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ta) "administrativ ændring": en ren 
administrativ variation af en eksisterende 
godkendelse, som ikke indebærer en 
revurdering af risikoen for 
folkesundheden eller for miljøet eller af 
produktets effektivitet

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere, hvilke former for variationer der kan foretages af et 
eksisterende godkendt biocidholdigt produkt.



PE430.878v02-00 14/79 AD\813158DA.doc

DA

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra t b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

tb) "mindre ændring": en variation af en 
eksisterende godkendelse, som ikke kan 
anses for en administrativ variation, da en 
begrænset revurdering af risikoen for 
folkesundheden eller for miljøet og/eller 
af produktets effektivitet er påkrævet, og 
som ikke har en negativ indvirkning på 
folkesundheden eller miljøet og på 
produktets effektivitet

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere, hvilke former for variationer der kan foretages af et 
eksisterende godkendt biocidholdigt produkt.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra t c (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

tc) "større ændring": en variation af en 
eksisterende godkendelse, som hverken er 
en administrativ ændring eller en mindre 
ændring.

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere, hvilke former for variationer der kan foretages af et 
eksisterende godkendt biocidholdigt produkt.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra u a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ua) "SMV'er": små og mellemstore 
virksomheder i henhold til definitionen i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 2003 om definitionen af små og 
mellemstore virksomheder1.
___________________

EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

Begrundelse

I overensstemmelse med eksemplet i REACH-forordningen er det bedre, at der findes en 
separat definition af SMV'er.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra u d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ub) "aktivstofproducent"
– i forbindelse med et aktivstof, der er 
produceret på Fællesskabets område og 
markedsført: den person, der fremstiller 
aktivstoffet, eller en person, som bor 
inden for Fællesskabet og producenten 
har udpeget som sin enerepræsentant med 
henblik på denne forordning
- i forbindelse med et aktivstof, der er 
produceret uden for Fællesskabets 
område: den person, som bor inden for 
Fællesskabet og aktivstofproducenten har 
udpeget som sin enerepræsentant med 
henblik på denne forordning, eller, 
såfremt der ikke er udpeget nogen sådan 
person, den person, der importerer det 
biocidholdige produkt eller aktivstoffet til 
Fællesskabet 
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Begrundelse

I betragtning af den nye formulering af artikel 83 er der behov for en definition af 
"producent". Denne definition svarer til bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 
1896/2000 af 7. september 2000 om den første fase i det program, der er omhandlet i artikel 
16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny - første artikel i kapitel II)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
1. Potentielle ansøgere om optagelse af et 
aktivstof i bilag I anmoder agenturet om 
oplysning om, hvorvidt
– der allerede for samme stof er indgivet 
en ansøgning om optagelse i bilag I, eller 
om
- samme stof er optaget i bilag I, eller om
- samme stof er registreret i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/2006.
2. Alle potentielle ansøgere indsender 
sammen med ansøgningen følgende 
oplysninger til agenturet:
a) deres identitet som fastsat i afsnit 1 i 
bilag VI til forordning (EF) nr. 
1907/2006, med undtagelse af nr. 1.2 og 
1.3,
b) stoffets identitet som fastsat i afsnit 2 i 
bilag VI til forordning (EF) nr. 
1907/2006,
c) de anmodninger om oplysninger, som 
vil kræve nye undersøgelser, der omfatter 
hvirveldyr og som det bliver nødvendigt at 
gennemføre,
d) de anmodninger om oplysninger, der 
vil kræve andre nye undersøgelser, som 
det bliver nødvendigt at gennemføre.
3. Såfremt det samme stof ikke er optaget i 
bilag I eller registreret i henhold til 
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forordning (EF) nr. 1907/2006, oplyser 
agenturet den potentielle ansøger herom.
4. Såfremt der allerede for samme 
aktivstof er indgivet en ansøgning om 
optagelse i bilag I, eller såfremt det 
samme aktivstof allerede er optaget i bilag 
I eller registreret i henhold til forordning 
(EF) nr. 1907/2006, forelægger agenturet 
straks den potentielle ansøger de tidligere 
ansøgeres og registranters navne og 
adresser samt de relevante 
undersøgelsesresuméer eller 
fyldestgørende undersøgelsesresuméer, 
der eventuelt allerede foreligger.
5. Agenturet underretter samtidig de 
tidligere ansøgere eller registranter om 
navn og adresse på den potentielle 
ansøger om et stofs optagelse i bilag I. De 
forsøg med hvirveldyr, der er til rådighed, 
deles med den potentielle ansøger i 
henhold til kapitel XI i denne forordning.

Begrundelse

Disse procedurer er nødvendige for at undgå overlappende forsøg med hvirveldyr og opfylde 
oplysningskravene i bilag II. Oplysningspligten i henhold til REACH-forordningen gøres 
gensidig, eftersom agenturet vil råde over den fornødne infrastruktur og ekspertise til at 
anvende denne procedure.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et aktivstof optages i bilag I for en 
begyndelsesperiode på højst ti år, hvis de 
biocidholdige produkter indeholdende det 
pågældende aktivstof opfylder 
betingelserne i artikel 16, stk. 1, litra b).

1. Et aktivstof optages i bilag I for en 
begyndelsesperiode på højst ti år, hvis 
mindst et af de biocidholdige produkter 
indeholdende det pågældende aktivstof 
opfylder betingelserne i artikel 16, stk. 1, 
litra b).

Begrundelse

Ved optagelsen i bilag I skal der forelægges dossier for mindst ét repræsentativt biocidholdigt 
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produkt, hvis aktivstof opfylder de fastsatte krav. Med den foreslåede ændring sker optagelsen 
i bilag I på en mere tilfredsstillende måde. 

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et aktivstof optages i givet fald i bilag I, 
idet der stilles krav med hensyn til:

3. Et aktivstof og en erklæring om, 
hvilken referencekilde der er anvendt til 
at bestemme dets tekniske ækvivalens,
optages i givet fald i bilag I, idet der stilles 
krav med hensyn til:

Begrundelse

Det er vigtigt, at der etableres et bindeled mellem det kemiske stof, der beskrives i bilag I, og 
de oplysninger, der har ligget til grund for dets optagelse i bilaget. Desuden er den 
isomeriske sammensætning vigtig for, at den kemiske identitet kan genkendes.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) karakterisering af den kemiske 
identitet med hensyn til stereoisomere. 

Begrundelse

Det er vigtigt, at der etableres et bindeled mellem det kemiske stof, der beskrives i bilag I, og 
de oplysninger, der har ligget til grund for dets optagelse i bilaget. Desuden er den 
isomeriske sammensætning vigtig for, at den kemiske identitet kan genkendes.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) menneskers eksponering for det 
pågældende aktivstof i et biocidholdigt 

a) menneskers eksponering for det 
pågældende aktivstof i et biocidholdigt 
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produkt under normale anvendelsesforhold 
er ubetydelig, særlig når produktet 
anvendes i lukkede systemer eller under 
strengt kontrollerede forhold

produkt under de foreskrevne
anvendelsesforhold er ubetydelig eller 
tilstrækkelig kontrolleret under 
hensyntagen til stoffets iboende farer, 
særlig når produktet anvendes i lukkede 
systemer eller under strengt kontrollerede 
forhold

Begrundelse

Der er ingen videnskabelige grunde til at diskriminere bestemte produkttyper (f.eks. PT4 og 
14-19). Der er tale om produkter som rodenticider, acaricider, molluscicider, 
desinfektionsmidler, fiskebekæmpelsesmidler og insektmidler, som især hjælper folk i 
Sydeuropa, hvor det af hygiejniske grunde er ekstremt vigtigt at afværge rotte- og 
insektangreb. Der bør tages stilling til udelukkelse ud fra en risikoanalyse (en kombination af 
farlighed og eksponering). Såfremt det er videnskabeligt bevist, at risiciene er 
velkontrollerede, bør aktivstofferne godkendes.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Litra c) finder ikke anvendelse på 
aktivstoffer til produkttype 4 og 14-19.

udgår

Begrundelse

Det er uklart, hvad der videnskabeligt set er begrundelsen for at diskriminere bestemte 
produkttyper (f.eks. produkttype 4 og 14-19), ligesom sondringen forekommer vilkårlig, 
hvorfor disse bestemte produkttyper rammes med urette.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der anvendes 
gennemførelsesbestemmelser, der 
vedtages i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. … [om 
markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler], hvori der 
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fastlægges specifikke kriterier til 
bestemmelse af hormonforstyrrende 
egenskaber.

Begrundelse

Der findes ikke i øjeblikket kriterier til godkendelse af hormonforstyrrende stoffer, og det er 
nødvendigt at foreslå sådanne. Disse kriterier bør vedtages i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, som trådte i 
kraft den 24. november 2009. 

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et dossier for aktivstoffet, der opfylder 
de i bilag II omhandlede krav

a) et dossier for aktivstoffet, der opfylder 
de i bilag II omhandlede krav, eller en 
dataadgangstilladelse 

Begrundelse

Ansøgere er måske ikke i lovlig besiddelse af alle oplysninger til støtte for ansøgningen. 

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et dossier for mindst ét repræsentativt 
biocidholdigt produkt, som indeholder 
aktivstoffet, der opfylder de i bilag III 
omhandlede krav. 

b) et dossier eller en dataadgangstilladelse
for mindst ét repræsentativt biocidholdigt 
produkt, som indeholder aktivstoffet, der 
opfylder de i bilag III omhandlede krav. 

Begrundelse

Ansøgere er måske ikke i lovlig besiddelse af alle oplysninger til støtte for ansøgningen. 
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet fastlægger for hver ansøgning 
et referencenummer, der anvendes i al 
korrespondance, der vedrører 
ansøgningen, indtil stoffet er optaget i 
bilag I, og en indgivelsesdato, som er den 
dato, hvor agenturet har modtaget 
ansøgningen. 

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet validerer ansøgningen senest 
to måneder efter modtagelsen heraf, 
såfremt:

3. Agenturet validerer ansøgningen senest 
tre uger efter modtagelsen heraf, såfremt:

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis agenturet finder, at ansøgningen er 
ufuldstændig, giver det ansøgeren 
meddelelse om, hvilke supplerende 
oplysninger der er nødvendige for at kunne 
validere ansøgningen, og det fastsætter en 
rimelig frist for indgivelse af disse 
oplysninger. 

4. Hvis agenturet finder, at ansøgningen er 
ufuldstændig, giver det ansøgeren 
meddelelse om, hvilke supplerende 
oplysninger der er nødvendige for at kunne 
validere ansøgningen, og det fastsætter en 
frist på indtil to måneder for indgivelse af 
disse oplysninger. 

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der fastsættes en frist for fremlæggelse af dokumentation, som bør være 
så kort som mulig, for at der hurtigt kan foretages en vurdering. 
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest to måneder efter modtagelsen 
af ansøgningen forsyner agenturet alle 
oplysninger i dossieret med en entydig 
identifikationskode.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis det under vurderingen af 
dossiererne viser sig, at der er behov for 
supplerende oplysninger for at kunne 
foretage vurderingen, anmoder den 
kompetente vurderingsmyndighed 
ansøgeren om at fremlægge sådanne 
oplysninger inden for en nærmere fastsat 
tidsfrist, og den giver agenturet meddelelse 
herom. 

2. Hvis det under vurderingen af 
dossiererne viser sig, at der er behov for 
supplerende oplysninger for at kunne 
foretage vurderingen, anmoder den 
kompetente vurderingsmyndighed 
ansøgeren om at fremlægge sådanne 
oplysninger inden for en nærmere fastsat 
tidsfrist, som højst må være på seks 
måneder. I behørigt begrundede 
undtagelsestilfælde kan tidsfristen 
forlænges med yderligere seks måneder.
Den kompetente vurderingsmyndighed
giver agenturet meddelelse herom. 

Begrundelse

Erfaringen viser, at det kan tage urimelig lang tid at afslutte en vurderingsprocedure. Det er 
derfor vigtigt at fastsætte egentlige tidsfrister for at undgå smuthuller, der kan forlænge 
proceduren unødigt. Dette giver ligeledes ansøgeren en vis sikkerhed med hensyn til den 
maksimale varighed af proceduren. 
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Kommissionen træffer afgørelse om 
at optage aktivstoffet i bilag I, angives 
ansøgerens(nes) navn(e).

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I forbindelse med afgørelsen om 
optagelse af et aktivstof i bilag I tildeler 
agenturet det pågældende stof et specifikt 
registreringsnummer, der henviser til 
stoffet og til ansøgeren. Agenturet 
meddeler omgående ansøgeren 
registreringsnummeret og -datoen. 
Registreringsnummeret anvendes i al 
yderligere korrespondance vedrørende 
aktivstoffet og i forbindelse med 
produktgodkendelsen, jf. kapitel IV i 
denne forordning.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet skal ved udarbejdelsen af en 
udtalelse om optagelse eller fornyet 
optagelse af et aktivstof i bilag I 
undersøge, om aktivstoffet opfylder et eller 
flere af kriterierne i stk. 1 og nævne dette i 
sin udtalelse. 

2. Agenturet skal ved udarbejdelsen af en 
udtalelse om optagelse eller fornyet 
optagelse af et aktivstof i bilag I 
undersøge, om aktivstoffet opfylder et eller 
flere af kriterierne i stk. 1 og skal, såfremt 
eksponeringen ikke er tilstrækkelig 
kontrolleret under hensyntagen til stoffets 
iboende farer nævne dette i sin udtalelse. 
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Begrundelse

Kriterierne for at identificere aktivstoffer, der er substitutionsrelevante, er tilpasset 
kriterierne for stoffer, der skal godkendes, således som henvist til i forordning (EF) nr. 
1907/2006, således at de to forordninger harmoniseres - se artikel 57 i forordning (EF) nr. 
1907/2006. Da det vil være agenturets opgave at undersøge, om et aktivstof opfylder 
kriterierne, er det tilrådeligt at få harmoniseret de to forordninger.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis agenturet finder, at ansøgningen er 
ufuldstændig, giver det ansøgeren 
meddelelse om, hvilke supplerende 
oplysninger der er nødvendige for at kunne 
validere ansøgningen, og det fastsætter en 
rimelig frist for indgivelse af disse 
oplysninger. 

4. Hvis agenturet finder, at ansøgningen er 
ufuldstændig, giver det ansøgeren 
meddelelse om, hvilke supplerende 
oplysninger der er nødvendige for at kunne 
validere ansøgningen, og det fastsætter en 
frist på indtil to måneder for indgivelse af 
disse oplysninger. 

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der fastsættes en frist for fremlæggelse af dokumentation, som bør være 
så kort som mulig, for at der hurtigt kan foretages en vurdering. 

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved modtagelse af agenturets udtalelse 
træffer Kommissionen afgørelse om 
ansøgningen om optagelse af aktivstoffet i 
bilag I. Denne afgørelse, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter den i artikel 72, stk. 4, 
omhandlede forskriftsprocedure med 
kontrol.

5. Ved modtagelse af agenturets udtalelse 
træffer Kommissionen afgørelse om 
ansøgningen om optagelse af aktivstoffet i 
bilag I. Denne afgørelse, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter den i artikel 72, stk. 4, 
omhandlede forskriftsprocedure med 
kontrol. Hvis Kommissionen træffer 
afgørelse om fornyet optagelse af 
aktivstoffet i bilag I, nævnes 
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ansøgerens/ansøgernes navn(e).

Begrundelse

Optagelse af aktivstoffet i bilag I sammen med navnet på ansøgervirksomheden er et passende 
og effektivt middel til at undgå, at nogle virksomheder kører på frihjul, da det muliggør en 
hurtig identificering af den virksomhed, der har støttet aktivstoffet, hvorved også den 
administrative byrde mindskes.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan høre agenturet om 
ethvert spørgsmål af videnskabelig eller 
teknisk art i forbindelse med en fornyet 
vurdering af optagelsen af et aktivstof i 
bilag I. Senest ni måneder efter at have 
modtaget en anmodning herom udarbejder 
agenturet en udtalelse, som det fremlægger 
for Kommissionen.

2. Kommissionen kan høre agenturet om 
ethvert spørgsmål af videnskabelig eller 
teknisk art i forbindelse med en fornyet 
vurdering af optagelsen af et aktivstof i 
bilag I. Senest seks måneder efter at have 
modtaget en anmodning herom udarbejder 
agenturet en udtalelse, som det fremlægger 
for Kommissionen.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at skabe konsistens, da agenturet alle andre steder i 
forslaget har en frist på seks måneder til at udarbejde en udtalelse efter at have modtaget en 
anmodning fra Kommissionen. 

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ansøgninger om godkendelse foretages 
af eller på vegne af den person, der skal 
være ansvarlig for at markedsføre det 
biocidholdige produkt i en bestemt 
medlemsstat eller Fællesskabet.

2. Ansøgninger om godkendelse foretages 
af eller på vegne af den person, der vil 
blive indehaver af godkendelsen, som kan, 
men ikke nødvendigvis skal være den 
person, der er ansvarlig for at markedsføre 
det biocidholdige produkt i en bestemt 
medlemsstat eller Fællesskabet.
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Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgninger om national godkendelse i 
en medlemsstat indgives til den 
kompetente myndighed i den pågældende 
medlemsstat (i det følgende benævnt "den 
kompetente modtagelsesmyndighed").

udgår 

Begrundelse

Agenturet bør foretage den første validering af alle ansøgninger i hele EU, således at de 
kompetente vurderingsmyndigheder kan koncentrere sig om den egentlige vurdering af 
ansøgningerne. Nu hvor de kompetente vurderingsmyndigheder tager stilling til dossierernes 
såvel administrative som videnskabelige elementer, er deres arbejdsmetoder blevet 
uensartede. Muligheden for at vælge den kompetente vurderingsmyndighed er specielt en 
fordel for små og mellemstore virksomheder, eftersom de kan arbejde sammen med deres 
nationale myndigheder. 

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 3 og 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgninger om EF-godkendelse indgives 
til agenturet.

Ansøgninger om godkendelse indgives til 
agenturet.

Ansøgeren kan efter aftale med en 
medlemsstat få sin ansøgning valideret af 
den pågældende medlemsstat og angiver i 
selve ansøgningen, hvem den kompetente 
vurderingsmyndighed er, jf. artikel 22.

Begrundelse

Agenturet bør foretage den første validering af alle ansøgninger i hele EU, således at de 
kompetente vurderingsmyndigheder kan koncentrere sig om den egentlige vurdering af 
ansøgningerne. Nu hvor de kompetente vurderingsmyndigheder tager stilling til dossierernes 
såvel administrative som videnskabelige elementer, er deres arbejdsmetoder blevet 
uensartede. Muligheden for at vælge den kompetente vurderingsmyndighed er specielt en 
fordel for små og mellemstore virksomheder, eftersom de kan arbejde sammen med deres 
nationale myndigheder. 



AD\813158DA.doc 27/79 PE430.878v02-00

DA

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ansøger, der ønsker godkendelse af en 
gruppe produkter inden for samme 
rammeformulering, kan indgive én samlet 
ansøgning om godkendelse. 

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de aktivstoffer, det indeholder, er 
optaget i bilag I, og de i dette bilag
omhandlede krav for de pågældende 
aktivstoffer er opfyldt

a) de aktivstoffer, det indeholder, er 
optaget i bilag I, der er tildelt et 
registreringsnummer, jf. artikel 8, stk. 5a,
og de i bilag I omhandlede krav for de 
pågældende aktivstoffer er opfyldt

Begrundelse

Der skabes overensstemmelse med den beskrevne vurderingsprocedure i artikel 8, stk. 5a.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de i de biocidholdige produkter 
indeholdte aktivstoffers art, mængde og 
tekniske ækvivalens samt i givet fald 
urenheder og ikke-aktivstoffer af 
toksikologisk eller økotoksikologisk 
betydning samt restkoncentrationer af 
toksikologisk eller miljømæssig betydning, 
som hidrører fra anvendelser, der 

c) de i de biocidholdige produkter 
indeholdte aktivstoffers kemiske identitet, 
mængde og tekniske ækvivalens samt i 
givet fald urenheder og ikke-aktivstoffer af 
toksikologisk eller økotoksikologisk 
betydning samt restkoncentrationer af 
toksikologisk eller miljømæssig betydning, 
som hidrører fra anvendelser, der 
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godkendes, lader sig bestemme efter de 
relevante bestemmelser i bilag II og III

godkendes, lader sig bestemme efter de 
relevante bestemmelser i bilag II og III 

Begrundelse

Begrebet "art" er ikke klart defineret. "Kemisk identitet" synes at beskrive aktivstoffet bedre. 

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 a og 1 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vurderingen af, om de biocidholdige 
produkter opfylder kriterierne i stk. 1, 
litra b), bør så vidt muligt baseres på 
eksisterende oplysninger om de 
problematiske stoffer, der er indeholdt i 
det biocidholdige produkt, således at 
dyreforsøg holdes på et minimum. Især 
bør bestemmelserne i direktiv 1999/45/EF 
eller forordning (EF) nr. 1272/2008 om 
identificering af biocidholdige produkters 
risici og efterfølgende risikovurdering 
anvendes.
Ved vurderingen af det biocidholdige 
produkts overensstemmelse med 
kriterierne i stk. 1, litra b), og kravene i 
stk. 1, litra c), tages der ikke hensyn til et 
stof indeholdt i et biocidprodukt, såfremt 
det er til stede i et præparat i en 
koncentration, der er lavere end følgende:
a) de gældende koncentrationer som 
fastsat i artikel 3, stk. i direktiv 
1999/45/EF, 
b) koncentrationsgrænseværdierne i bilag 
I til direktiv 67/548/EØF,
c) koncentrationsgrænseværdierne del B i 
bilag II til direktiv 1999/45/EØF,
d) koncentrationsgrænseværdierne i del B 
i bilag III til direktiv 1999/45/EF,
e) koncentrationsgrænseværdierne 
angivet i en godkendt opførelse i den 
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klassificerings- og mærkningsliste, som 
oprettedes i henhold til afsnit V i 
forordning (EF) nr. 1272/2008,
f) 0,1 % vægt af vægt (w/w), såfremt 
stoffet opfylder kriterierne i bilag XIII til 
forordning (EF) nr. 1907/2006.

Begrundelse

Målet er at undgå unødvendige dyreforsøg, samtidig med at REACH-kravene vedrørende 
kemikaliesikkerhedsrapportens koncentrationsgrænser opfyldes.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I rammeformuleringer tillades en 
nedsættelse af aktivstoffets koncentration 
i det biocidholdige referenceprodukt 
og/eller en ændring i den procentvise 
sammensætning af et eller flere ikke-
aktivstoffer og/eller udskiftning af et eller 
flere ikke-aktivstoffer med stoffer med 
samme eller lavere risikoniveau.

6. I rammeformuleringer tillades følgende 
variationer for så vidt angår et eller flere 
biocidholdige referenceprodukter:

a) udeladelse af et aktivstof i et 
biocidholdigt referenceprodukt med 
mindst to aktivstoffer
b) nedsættelse af aktivstoffernes 
koncentration
c) udeladelse af et eller flere ikke-
aktivstoffer
d) ændring i den procentvise 
sammensætning af et eller flere ikke-
aktivstoffer
e) udskiftning af et eller flere ikke-
aktivstoffer
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Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I overensstemmelse med proceduren i 
artikel 72, stk. 2, udarbejder 
Kommissionen tekniske og videnskabelige 
retningslinjer for produktgodkendelse 
under særlig hensyntagen til 
harmoniserede krav vedrørende data, 
evalueringsprocedurer og nationale 
afgørelser.

Begrundelse

Formålet er at sikre en ensartet anvendelse af forordningen i Fællesskabet.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et biocidholdigt produkt betragtes som 
et biocidholdigt lavrisikoprodukt, hvis 
begge af følgende betingelser er opfyldt:

1. Et biocidholdigt produkt betragtes ikke 
som et biocidholdigt lavrisikoprodukt, hvis 
mindst én af følgende betingelser er 
opfyldt:

a) i en hvilken som helst del af miljøet kan 
forholdet mellem den forventede 
miljøkoncentration (PEC) og den 
forventede nuleffektkoncentration 
(PNEC) udledes, og den overstiger ikke 
0,1

a) det biocidholdige produkt er ikke 
klassificeret som en fare for menneskers 
sundhed eller miljøet i henhold til 
forordning (EF) nr. 1272/2008

b) for enhver risiko for menneskers 
helbred er eksponeringsmargenen 
(forholdet mellem det niveau, der ikke 
medfører observeret skadelig virkning 
(NOAEL), og 
eksponeringskoncentrationen) højere end 
1,000.

b) klassifikationen af det biocidholdige 
produkt er ikke forbundet med signalordet 
"fare" på mærkningen, som krævet i 
forordning (EF) nr. 1272/2008, og 
betingelserne i artikel 16, stk. 1, litra b), c) 
og d) er opfyldt ved en normal og 
nogenlunde forventelig anvendelse af 
produktet uden anvendelse af personlige 
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værnemidler

c) aktivstoffet eller aktivstofferne er 
indeholdt i det biocidholdige produkt på 
en sådan måde, at eksponeringen ved en 
normal og nogenlunde forventelig 
anvendelse af produktet er ubetydelig, og 
produktet håndteres under strengt 
kontrollerede forhold i alle andre faser af 
dets livscyklus.

Et biocidholdigt produkt betragtes dog ikke 
som et biocidholdigt lavrisikoprodukt, hvis 
mindst én af følgende betingelser er 
opfyldt:

2. Et biocidholdigt produkt betragtes dog 
ikke som et biocidholdigt lavrisikoprodukt, 
hvis det indeholder et aktivstof eller et 
stof, som giver anledning til bekymring, 
som:

a) det indeholder et eller flere aktivstoffer, 
der opfylder kriterierne for at blive 
klassificeret som persistente, 
bioakkumulerende og giftige eller meget 
persistente og meget bioakkumulerende i 
henhold til bilag XIII i forordning (EF) nr. 
1907/2006

a) opfylder kriterierne for at blive 
klassificeret som persistente, 
bioakkumulerende og giftige eller meget 
persistente og meget bioakkumulerende i 
henhold til bilag XIII i forordning (EF) nr. 
1907/2006

b) det indeholder et eller flere aktivstoffer, 
der betragtes som hormonforstyrrende 
stoffer 

b) betragtes som hormonforstyrrende 
stoffer i henhold til artikel 57, litra f), i 
forordning (EF) nr. 1907/2006

c) det indeholder et eller flere aktivstoffer, 
der i overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 1272/2008 er klassificeret som 
eller opfylder kriterierne for klassificering 
som:

c) i overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1272/2008 er klassificeret som eller 
opfylder kriterierne for klassificering som 
enten:

i) kræftfremkaldende

ii) mutagene
iii) neurotoksiske

iv) immunotoksiske
v) reproduktionstoksiske

vi) sensibiliserende.

i) kræftfremkaldende

ii) mutagene
iii) neurotoksiske

iv) immunotoksiske
v) reproduktionstoksiske

vi) sensibiliserende.

2. Uanset stk. 1 betragtes et biocidholdigt 
produkt som et biocidholdigt 
lavrisikoprodukt, hvis aktivstofferne i det 
biocidholdige produkt er indeholdt på en 
sådan måde, at der kun forekommer en 
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ubetydelig eksponering under normale 
anvendelsesforhold, og produktet 
håndteres under strengt kontrollerede 
forhold i alle andre faser af dets 
livscyklus.
3. Det skal for et biocidholdigt 
lavrisikoprodukt påvises, at potentialet for 
udvikling af resistens hos målorganismer 
som følge af anvendelsen af det 
biocidholdige produkt er lavt.
4. Ud over de i artikel 15, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede 
aktivstoffer anses aktivstoffer, der 
fremstilles eller importeres til anvendelse i 
biocidholdige lavrisikoprodukter, som er 
godkendt til at blive markedsført i 
overensstemmelse med artikel 15, for at 
være registrerede, og registreringen anses 
for at være afsluttet, for så vidt angår 
fremstilling eller import til anvendelse i et 
biocidholdigt lavrisikoprodukt, og derfor 
for at opfylde de i kapitel 1 og 5 i afsnit II i 
nævnte forordning omhandlede krav.

3. Ud over de i artikel 15, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede 
aktivstoffer anses aktivstoffer, der 
fremstilles eller importeres til anvendelse i 
biocidholdige lavrisikoprodukter, som er 
godkendt til at blive markedsført i 
overensstemmelse med artikel 15, for at 
være registrerede, og registreringen anses 
for at være afsluttet, for så vidt angår 
fremstilling eller import til anvendelse i et 
biocidholdigt lavrisikoprodukt, og derfor 
for at opfylde de i kapitel 1 og 5 i afsnit II i 
nævnte forordning omhandlede krav.

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede definition af biocidholdige lavrisikoprodukter forekommer 
for restriktiv og begrænser dermed de tilfælde, hvor den centraliserede procedure vil kunne 
anvendes. Definitionen udvides derfor, således at flere produkter kan få en EF-godkendelse, 
samtidig med at det sikres, at agenturet ikke i første omgang bebyrdes med samtlige 
biocidholdige produkter. Dette kan måske senere blive tilladt ved at revurderingen af 
proceduren fremrykkes (til 2016) med henblik på en mulig udvidelse til alle produkter.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En ansøger om godkendelse skal 
sammen med ansøgningen vedlægge 
følgende dokumenter:

1. En ansøger om en første godkendelse 
skal sammen med ansøgningen vedlægge 
følgende dokumenter:
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Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ansøgningen om godkendelse indsendes 
sammen med de gebyrer, der skal erlægges 
i henhold til artikel 70.

2. Ansøgningen om den første godkendelse 
indsendes sammen med de gebyrer, der 
skal erlægges i henhold til artikel 70.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
kan kræve, at ansøgninger om national 
godkendelse indgives på et eller flere af de 
officielle sprog i den kompetente 
myndigheds hjemland.

3. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
kan kræve, at ansøgninger om national 
godkendelse indgives på et af de officielle 
sprog i den kompetente myndigheds 
hjemland.

Begrundelse

En adgang til at kræve oversættelse til mere end et officielt sprog (i de tilfælde, hvor der i en 
bestemt medlemsstat er mere end ét) kan medføre en unødvendig økonomisk og administrativ 
byrde for ansøgeren. 

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen stiller efter proceduren 
i artikel 72, stk. 2, en harmoniseret 
teknisk og juridisk vejledning til rådighed, 
og særlig bistand ved ansøgning om 
godkendelse, jf. artikel 18-20, navnlig til 
SMV'er.
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Begrundelse

Dette ændringsforslag viser erkendelse af, at bistand og retningslinjer fra Kommissionen kan 
være af særlig stor betydning for SMV'er, som eventuelt ikke råder over midler og erfaring i 
tilstrækkeligt omfang til at tilpasse sig forordningen. 

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) den kvalitative og kvantitative 
sammensætning af de aktivstoffer og ikke-
aktivstoffer, som man skal have kendskab 
til for at sikre en forskriftsmæssig 
anvendelse af det biocidholdige produkt

e) den kvalitative og kvantitative 
sammensætning af aktivstoffer og ikke-
aktivstoffer under hensyntagen til 
koncentrationsgrænserne i artikel 16, for 
så vidt som et kendskab hertil er en 
afgørende forudsætning for en 
forskriftsmæssig anvendelse af det 
biocidholdige produkt

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at undgå at udsprede fortrolige oplysninger; i litra 
g) bør fabrikationsanlæggenes beliggenhed forblive fortroligt og ikke være omfattet af 
godkendelsen af det biocidholdige produkt, forudsat at producenten af det pågældende stof 
har en godkendelse i henhold til bilag I. 

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) fabrikanter af aktivstofferne (navne og 
adresser samt produktionsanlæggenes 
beliggenhed)

g) fabrikanter af aktivstofferne (navne og 
adresser samt produktionsanlæggenes 
beliggenhed) og aktivstoffets 
registreringsnummer, jf. artikel 8, stk. 5a

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen med den beskrevne vurderingsprocedure i artikel 8, stk. 5a.
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Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det biocidholdige referenceprodukt 
inden for produktgruppen inklusive 
rammeformuleringen, som har den højest 
tilladte koncentration af aktivstofferne

a) det biocidholdige referenceprodukt 
inden for produktgruppen inklusive 
rammeformuleringen

Begrundelse

Biocidholdige referenceprodukter defineres ikke nødvendigvis ved den højeste koncentration. 
Desuden kan mere end ét biocidholdigt referenceprodukt være tilladt, jf. ændringsforslagene 
til artikel 3, stk. 1, litra p) og artikel 16, stk. 6. Listen over tilladte variationer i en 
rammeformulering er allerede tydeligt angivet i artikel 16, stk. 6. Henvisninger til denne 
artikel vil sikre en konsekvent tilgang.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den tilladte ændring i 
sammensætningen af dette biocidholdige 
referenceprodukt udtrykt i procentdel af 
ikke-aktivstoffer indeholdt i de 
biocidholdige produkter, der anses for at 
tilhøre denne rammeformulering

b) de tilladte variationer i henhold til 
artikel 16, stk. 6

Begrundelse

Biocidholdige referenceprodukter defineres ikke nødvendigvis ved den højeste koncentration. 
Desuden kan mere end ét biocidholdigt referenceprodukt være tilladt, jf. ændringsforslagene 
til artikel 3, stk. 1, litra p) og artikel 16, stk. 6. Listen over tilladte variationer i en 
rammeformulering er allerede tydeligt angivet i artikel 16, stk. 6. Henvisninger til denne 
artikel vil sikre en konsekvent tilgang.



PE430.878v02-00 36/79 AD\813158DA.doc

DA

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de ikke-aktivstoffer, der kan erstattes i 
de godkendte biocidholdige produkter, der 
indgår i rammeformuleringen.

udgår

Begrundelse

Biocidholdige referenceprodukter defineres ikke nødvendigvis ved den højeste koncentration. 
Desuden kan mere end ét biocidholdigt referenceprodukt være tilladt, jf. ændringsforslagene 
til artikel 3, stk. 1, litra p) og artikel 16, stk. 6. Listen over tilladte variationer i en 
rammeformulering er allerede tydeligt angivet i artikel 16, stk. 6. Henvisninger til denne 
artikel vil sikre en konsekvent tilgang.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
eller i tilfælde af en vurdering af en 
ansøgning om EF-godkendelse den 
kompetente vurderingsmyndighed skal 
udføre en sammenlignende vurdering som 
en del af vurderingen af en ansøgning om 
godkendelse eller om fornyet godkendelse 
af et biocidholdigt produkt indeholdende et 
substitutionsrelevant aktivstof, jf. artikel 9, 
stk. 1.

1. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
eller i tilfælde af en vurdering af en 
ansøgning om EF-godkendelse den 
kompetente vurderingsmyndighed skal 
udføre en sammenlignende vurdering om 
fornyet godkendelse i overensstemmelse 
med denne forordning af et biocidholdigt 
produkt indeholdende et 
substitutionsrelevant aktivstof, jf. artikel 9, 
stk. 1. Der kræves en sammenlignende 
vurdering for alle biocidholdige produkter 
med samme formål, når der er opnået 
tilstrækkelig erfaring med deres 
anvendelse, og de har været i brug i 
mindst fem år. 
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Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset stk. 1 kræves der ikke en 
sammenlignende vurdering af 
biocidholdige produkter, som det har vist 
sig at være sikkert at bruge. 

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Resultaterne af den sammenlignende 
vurdering fremsendes omgående til de 
kompetente myndigheder i de øvrige 
medlemsstater og agenturet samt til 
Kommissionen, hvis det drejer sig om en 
vurdering af en ansøgning om EF-
godkendelse.

2. Resultaterne af den sammenlignende 
vurdering fremsendes omgående til de 
kompetente myndigheder i de øvrige 
medlemsstater og agenturet samt til 
Kommissionen, hvis det drejer sig om 
fornyelse af en EF-godkendelse.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
eller Kommissionen, såfremt det drejer sig 
om en afgørelse om en ansøgning om EF-
godkendelse, skal forbyde eller begrænse 
markedsføringen eller anvendelsen af et 
biocidholdigt produkt indeholdende et 
substitutionsrelevant aktivstof, når det 
fremgår af den sammenlignende vurdering 
med afvejning af risici og fordele i henhold 
til bilag VI, at følgende kriterier er opfyldt:

3. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
eller Kommissionen, såfremt det drejer sig 
om en afgørelse om en fornyet EF-
godkendelse, skal forbyde eller begrænse 
markedsføringen eller anvendelsen af et 
biocidholdigt produkt indeholdende et 
substitutionsrelevant aktivstof, når det 
fremgår af den sammenlignende vurdering 
med afvejning af risici og fordele i henhold 
til bilag VI, at følgende kriterier er opfyldt:

a) for så vidt angår de i ansøgningen 
angivne anvendelser eksisterer der allerede 

a) for så vidt angår de i ansøgningen 
angivne anvendelser eksisterer der allerede 
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et andet godkendt biocidholdigt produkt 
eller en metode til ikke-kemisk 
bekæmpelse eller forebyggelse, der er 
betydeligt sikrere for menneskers eller dyrs 
sundhed eller for miljøet 

andre godkendte biocidholdige produkter, 
der er betydeligt sikrere for menneskers 
eller dyrs sundhed eller for miljøet, og som 
viser sig at være lige så effektive og ikke 
indebærer nogen betydelig forøgelse af 
risikoen med hensyn til enhver anden 
parameter

b) det biocidholdige produkt eller metoden 
til ikke-kemisk bekæmpelse eller 
forebyggelse i litra a) er ikke forbundet 
med væsentlige økonomiske eller praktiske 
ulemper 

b) de biocidholdige produkter i litra a) er 
ikke forbundet med væsentlige 
økonomiske eller praktiske ulemper 

c) aktivstoffernes kemiske diversitet er 
tilstrækkelig til at mindske problemet med 
resistens hos målorganismen mest muligt. 

c) aktivstoffernes kemiske diversitet er 
tilstrækkelig til at mindske problemet med 
resistens hos målorganismen mest muligt. 

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 1 godkendes et 
biocidholdigt produkt, der indeholder et 
substitutionsrelevant aktivstof, uden en 
forudgående sammenlignende vurdering, 
hvis det er nødvendigt først at høste 
erfaringer med anvendelsen af produktet i 
praksis.

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at præcisere, hvilken 
procedure der skal anvendes for at 
definere ansøgningen om en 
sammenlignende vurdering af 
biocidholdige produkter, jf. stk. 3. Disse 
foranstaltninger skal fastlægge, hvilke 
kriterier og algoritmer der skal anvendes 
til en sammenlignende vurdering for at 
sikre en ensartet anvendelse i hele 
Fællesskabet. Foranstaltningerne 
vedtages i overensstemmelse med 
procedurerne i artikel 72, stk. 3.

Begrundelse

Kommissionen bør udarbejde gennemførelsesforanstaltninger for at fremme en ensartet 
anvendelse af sammenlignende vurderinger af biocidholdige produkter. 
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Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny) - indsættes i slutningen af kapitel IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21 a

1. Den person, der er ansvarlig for at 
markedsføre et biocidholdigt produkt, 
eller dennes repræsentant, indgiver en 
ansøgning om national godkendelse eller 
en ansøgning om EF-godkendelse til 
agenturet og giver agenturet meddelelse 
om navnet på den kompetente myndighed 
i den medlemsstat efter eget valg, som skal 
være ansvarlig for at vurdere 
ansøgningen (i det følgende benævnt 
"den kompetente vurderingsmyndighed").
Agenturet giver senest tre uger efter 
modtagelsen af ansøgningen den 
kompetente vurderingsmyndighed 
meddelelse om, at ansøgningen er 
tilgængelig i agenturets database.
2. Agenturet validerer ansøgningen senest 
tre uger efter modtagelsen heraf, såfremt:
a) de i artikel 18 omhandlede oplysninger 
er indgivet,
b) ansøgningen indsendes sammen med 
de gebyrer, der skal erlægges i henhold til 
artikel 70.
Valideringen omfatter ikke en vurdering 
af kvaliteten eller relevansen af data eller 
begrundelser for ansøgningen om 
tilpasning af datakravene.
3. Hvis agenturet finder, at ansøgningen 
er ufuldstændig, giver det ansøgeren 
meddelelse om, hvilke supplerende 
oplysninger der er nødvendige for at 
kunne validere ansøgningen, og det 
fastsætter en rimelig frist for indgivelse af 
disse oplysninger.
Agenturet skal senest tre uger efter 
modtagelsen af de supplerende 
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oplysninger afgøre, om disse oplysninger 
er tilstrækkelige til, at ansøgningen kan 
valideres.
Agenturet afviser en ansøgning, hvis 
ansøgeren ikke inden for tidsfristen 
fremlægger alle de oplysninger, der 
kræves, og giver ansøgeren og den 
kompetente vurderingsmyndighed 
meddelelse herom.
I så fald tilbagebetales en del af de 
gebyrer, der blev indbetalt til agenturet i 
henhold til artikel 70.
4. De afgørelser, som agenturet træffer i 
henhold til stk. 3, tredje afsnit, kan 
påklages i henhold til bestemmelserne i 
artikel 67.
5. Hvis agenturet på grundlag af en 
validering i henhold til stk. 2 finder, at 
ansøgningen er fuldstændig, giver det 
omgående ansøgeren og den kompetente 
vurderingsmyndighed meddelelse herom.

Begrundelse

Agenturet bør foretage den første validering af alle ansøgninger i hele EU, således at de 
kompetente vurderingsmyndigheder kan koncentrere sig om den egentlige vurdering af 
ansøgningerne. I øjeblikket, hvor de kompetente vurderingsmyndigheder både undersøger 
ansøgningernes administrative og videnskabelige elementer, har der været 
uoverensstemmelser i deres arbejdsmetoder. Tidsfristerne for agenturets validering af 
ansøgninger bør være identiske med dem, der gælder under REACH (artikel 20). 

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
træffer senest 12 måneder efter den i 
artikel 22 omhandlede vurdering afgørelse 
om ansøgningen i henhold til artikel 16.

1. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
træffer senest seks måneder efter den i 
artikel 22 omhandlede vurdering afgørelse 
om ansøgningen i henhold til artikel 16.
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Begrundelse

I betragtning af at aktivstoffer, der anvendes i biocidholdige produkter, allerede gennemgår 
en langvarig vurdering, forekommer en periode på 12 måneder, som der foreslås i forslaget 
til forordning, alt for lang, når der er tale om godkendelse af et biocidholdigt produkt baseret 
på godkendte aktivstoffer. 

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt et indholdsstof i et 
biocidholdigt produkt allerede i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1907/2006 er registreret til anvendelse 
i et biocidholdigt produkt, vurderer den 
kompetente vurderingsmyndighed ikke 
dette indholdsstof på ny.

Begrundelse

Unødvendigt dobbeltarbejde bør undgås.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det viser sig, at der er behov for 
supplerende oplysninger med henblik på at 
gennemføre en fuld vurdering af 
ansøgningen, anmoder den kompetente 
modtagelsesmyndighed ansøgeren om at 
fremlægge sådanne oplysninger. Den i stk. 
1 omhandlede 12-månedersperiode stilles i 
bero fra den dato, hvor der anmodes om 
supplerende oplysninger, og den 
genoptages først på den dato, hvor 
oplysningerne modtages.

3. Hvis det viser sig, at der er behov for 
supplerende oplysninger med henblik på at 
gennemføre en fuld vurdering af 
ansøgningen, anmoder den kompetente 
modtagelsesmyndighed ansøgeren om at 
fremlægge sådanne oplysninger inden for 
en nærmere fastsat tidsfrist, som højst må 
være på seks måneder. I behørigt 
begrundede undtagelsestilfælde kan 
tidsfristen forlænges med yderligere seks 
måneder. Den i stk. 1 omhandlede 12-
månedersperiode stilles i bero fra den dato, 
hvor der anmodes om supplerende 
oplysninger, og den genoptages først på 
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den dato, hvor oplysningerne modtages.

Begrundelse

Erfaringen viser, at det kan tage urimelig lang tid at afslutte en vurderingsprocedure. Det er 
derfor vigtigt at fastsætte egentlige tidsfrister for at undgå smuthuller, der kan forlænge 
proceduren unødigt. Dette giver ligeledes ansøgeren en vis sikkerhed med hensyn til den 
maksimale varighed af proceduren. 

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En ansøgning om fornyet national 
godkendelse indgives af 
godkendelsesindehaveren eller dennes 
repræsentant til den kompetente 
modtagelsesmyndighed senest 18 måneder
før godkendelsens udløbsdato. 

1. En ansøgning om fornyet national 
godkendelse indgives af 
godkendelsesindehaveren eller dennes 
repræsentant til den kompetente 
modtagelsesmyndighed senest 12 måneder
før godkendelsens udløbsdato. 

Begrundelse

Medmindre der er nye data, der skal vurderes, er det ikke nødvendigt med 18 måneder til at 
forny en produktgodkendelse. En periode på 12 måneder er mere passende.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
kan kræve en oversættelse af den nationale 
godkendelse og ansøgningen til et eller 
flere af de officielle sprog i den 
kompetente myndigheds hjemland.

3. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
kan kræve en oversættelse af den nationale 
godkendelse og ansøgningen til et af de 
officielle sprog i den kompetente 
myndigheds hjemland.

Begrundelse

En adgang til at kræve oversættelse til mere end et officielt sprog (i de tilfælde, hvor der i en 
bestemt medlemsstat er mere end ét) kan medføre en unødvendig økonomisk og administrativ 
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byrde for ansøgeren. 

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med gensidig anerkendelse 
anvendes et fælles godkendelsesnummer i 
alle de involverede medlemsstater.

Begrundelse

I forbindelse med gensidig anerkendelse bør der anvendes et fælles godkendelsesnummer i 
alle de involverede medlemsstater. Kommissionen bør påtage sig at træffe foranstaltninger til 
indførelse af et fælles nummer.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I forbindelse med gensidige 
anerkendelsesprocedurer vedtager 
Kommissionen 
gennemførelsesforanstaltninger, der 
fastsætter kriterier og procedurer for 
tildeling af et fælles godkendelsesnummer 
i alle de berørte medlemsstater.

Begrundelse

I forbindelse med gensidig anerkendelse bør der anvendes et fælles godkendelsesnummer i 
alle de involverede medlemsstater. Kommissionen bør påtage sig at træffe foranstaltninger til 
indførelse af et fælles nummer.
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Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen træffer afgørelse om, 
hvorvidt de årsager, som den kompetente 
myndighed henviser til, berettiger et afslag 
på at anerkende eller en begrænsning af 
den nationale godkendelse i henhold til den 
i artikel 72, stk. 3, omhandlede procedure. 

Kommissionen træffer efter at have hørt 
ansøgeren afgørelse om, hvorvidt de 
årsager, som den kompetente myndighed 
henviser til, berettiger et afslag på at 
anerkende eller en begrænsning af den 
nationale godkendelse i henhold til den i 
artikel 72, stk. 3, omhandlede procedure.

Begrundelse

Forordningen bør fastsætte en frist for bilæggelse af tvister mellem medlemsstater. En frist på 
tre måneder må give Kommissionen tilstrækkelig tid til at udarbejde et forslag til afgørelse 
om afslag på at anerkende eller om at begrænse en godkendelse. 

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre måneder efter at have modtaget 
meddelelsen fremsætter Kommissionen et 
forslag til afgørelse. Hvis Kommissionen 
anmoder agenturet om en udtalelse, jf. 
proceduren i artikel 30, stilles 
tremånedersperioden i bero, indtil 
agenturet har sendt sin udtalelse. 

Begrundelse

Forordningen bør fastsætte en frist for bilæggelse af tvister mellem medlemsstaterne. Tre 
måneder vil give Kommissionen tilstrækkelig tid til at udarbejde et forslag til afgørelse om 
afslag på at anerkende eller om at begrænse en godkendelse.

Ændringsforslag 77
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Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen træffer afgørelse om, 
hvorvidt de årsager, som den kompetente 
myndighed henviser til, berettiger et afslag 
på at anerkende eller en begrænsning af 
den nationale godkendelse i henhold til den 
i artikel 72, stk. 3, omhandlede procedure. 

Senest tre måneder efter at have modtaget 
meddelelsen træffer Kommissionen efter 
at have hørt ansøgeren afgørelse om, 
hvorvidt de årsager, som den kompetente 
myndighed henviser til, berettiger et afslag 
på at anerkende eller en begrænsning af 
den nationale godkendelse i henhold til den 
i artikel 72, stk. 3, omhandlede procedure. 
Hvis Kommissionen anmoder agenturet 
om en udtalelse, jf. proceduren i artikel 
30, stilles tremånedersperioden i bero, 
indtil agenturet har sendt sin udtalelse. 

Begrundelse

Retsakten bør klart fastsætte en tidsfrist for at kunne sikre en effektiv procedure for 
bilæggelse af tvister mellem medlemsstaterne. Tre måneder vil give Kommissionen 
tilstrækkelig tid til at kunne udarbejde et forslag til afgørelse om afslag på at anerkende eller 
om at begrænse en godkendelse.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 9 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionens afgørelse afviser de 
årsager, der lægges til grund for at afslå
eller for at begrænse den nationale
godkendelse, skal den kompetente 
myndighed, der foreslog at afslå at 
anerkende godkendelsen eller at 
begrænse godkendelsen, omgående 
godkende det pågældende biocidholdige 
produkt i overensstemmelse med den
nationale godkendelse, der blev meddelt af 
den kompetente referencemyndighed.

Hvis Kommissionens afgørelse bekræfter
de årsager, der lægges til grund for at 
afvise eller begrænse den efterfølgende
godkendelse, skal den kompetente 
myndighed, der oprindeligt har godkendt 
det biocidholdige produkt, omgående 
ændre sin nationale godkendelse for at 
bringe den i overensstemmelse med denne 
afgørelse.

Hvis Kommissionens afgørelse bekræfter 
den oprindelige nationale godkendelse, 
skal den kompetente myndighed, der 
foreslog at afvise at anerkende en 



PE430.878v02-00 46/79 AD\813158DA.doc

DA

national godkendelse eller at anerkende 
en national godkendelse på visse 
betingelser, omgående godkende det 
pågældende biocidholdige produkt i 
overensstemmelse med den oprindelige 
godkendelse.

Begrundelse

Den nuværende ordlyd angår kun den mulighed, hvor Kommissionen afviser årsagerne til et 
afslag, men ikke den situation, hvor Kommissionen er enig i årsagerne til afvisning, således 
som det korrekt fremgår af artikel 27, stk. 2 - den samme ordlyd er også blevet anvendt her. 

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen træffer afgørelse om de 
foreslåede tilpasninger til lokale forhold af 
betingelserne i den nationale godkendelse 
efter den i artikel 72, stk. 3, omhandlede 
procedure. Den kompetente myndighed i 
den berørte medlemsstat vedtager 
omgående alle passende foranstaltninger 
for at efterkomme denne afgørelse.

Kommissionen træffer efter at have hørt 
ansøgeren afgørelse om de foreslåede 
tilpasninger til lokale forhold af 
betingelserne i den nationale godkendelse 
efter den i artikel 72, stk. 3, omhandlede 
procedure. Den kompetente myndighed i 
den berørte medlemsstat vedtager 
omgående alle passende foranstaltninger 
for at efterkomme denne afgørelse.

Begrundelse

Forordningen bør fastsætte en frist for bilæggelse af tvister mellem medlemsstaterne. Tre 
måneder vil give Kommissionen tilstrækkelig tid til at udarbejde et forslag til afgørelse om 
afslag på at anerkende eller om at begrænse en godkendelse.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre måneder efter at have modtaget 
meddelelsen fremsætter Kommissionen et 
forslag til afgørelse. Hvis Kommissionen 
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anmoder agenturet om en udtalelse, jf. 
proceduren i artikel 30, stilles 
tremånedersperioden i bero, indtil 
agenturet har sendt sin udtalelse. 

Begrundelse

Forordningen bør fastsætte en frist for bilæggelse af tvister mellem medlemsstaterne. Tre 
måneder vil give Kommissionen tilstrækkelig tid til at udarbejde et forslag til afgørelse om 
afslag på at anerkende eller om at begrænse en godkendelse.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kan meddeles EF-godkendelse til 
følgende kategorier af biocidholdige produkter:

Der kan meddeles EF-godkendelse til alle
kategorier af biocidholdige produkter.

(a) biocidholdige produkter indeholdende et 
eller flere nye aktivstoffer

(b) biocidholdige lavrisikoprodukter.

2. Kommissionen kan på grundlag af den i 
artikel 54, stk. 4, omhandlede beretning om 
gennemførelsen af denne forordning og 
erfaringerne med EF-godkendelser tilføje 
andre kategorier af biocidholdige produkter 
til stk. 1.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages efter 
den i artikel 72, stk. 4, omhandlede 
forskriftsprocedure med kontrol.

Begrundelse

En centraliseret godkendelsesordning har klare fordele for det indre markeds funktion, idet 
den vil sikre ensartede vurderinger og en harmoniseret gennemførelse af kravene i alle 
medlemsstater og fremme bedste praksis og samme forbrugerbeskyttelse i hele Europa.
Fællesskabets godkendelsesprocedure bør derfor udvides til alle produktkategorier i stedet 
for blot et lille mindretal af produkterne (biocidholdige lavrisikoprodukter og produkter med 
nye aktivstoffer).
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Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34 udgår

Indgivelse og validering af ansøgninger

1. Den person, der er ansvarlig for at 
markedsføre et biocidholdigt produkt, 
eller dennes repræsentant, indgiver en 
ansøgning om EF-godkendelse til 
agenturet og giver agenturet meddelelse 
om navnet på den kompetente myndighed 
i den medlemsstat efter eget valg, som skal 
være ansvarlig for at vurdere 
ansøgningen (i det følgende benævnt 
"den kompetente vurderingsmyndighed"). 
Agenturet giver senest en måned efter 
modtagelsen af ansøgningen den 
kompetente vurderingsmyndighed 
meddelelse om, at ansøgningen er 
tilgængelig i agenturets database.
2. Agenturet validerer ansøgningen senest 
to måneder efter modtagelsen heraf, 
såfremt: 
a) de i artikel 18 omhandlede oplysninger 
er indgivet
b) ansøgningen indsendes sammen med 
de gebyrer, der skal erlægges i henhold til 
artikel 70. 
Valideringen omfatter ikke en vurdering 
af kvaliteten eller relevansen af data eller 
begrundelser for ansøgningen om 
tilpasning af datakravene.
3. Hvis agenturet finder, at ansøgningen 
er ufuldstændig, giver det ansøgeren 
meddelelse om, hvilke supplerende 
oplysninger der er nødvendige for at 
kunne validere ansøgningen, og det 
fastsætter en rimelig frist for indgivelse af 
disse oplysninger. 
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Agenturet skal senest to måneder efter 
modtagelsen af de supplerende 
oplysninger afgøre, om disse oplysninger 
er tilstrækkelige til, at ansøgningen kan 
valideres.
Agenturet afviser en ansøgning, hvis 
ansøgeren ikke inden for tidsfristen 
fremlægger alle de oplysninger, der 
kræves, og giver ansøgeren og den 
kompetente vurderingsmyndighed 
meddelelse herom. I så fald tilbagebetales 
en del af de gebyrer, der blev indbetalt til 
agenturet i henhold til artikel 70.
4. De afgørelser, som agenturet træffer i 
henhold til stk. 3, tredje afsnit, kan 
påklages i henhold til bestemmelserne i 
artikel 67. 
5. Hvis agenturet på grundlag af en 
validering i henhold til stk. 2 finder, at 
ansøgningen er fuldstændig, giver det 
omgående ansøgeren og den kompetente 
vurderingsmyndighed meddelelse herom. 

Begrundelse

Ifølge den nye artikel 22 gælder der samme regler for indgivelse og validering af ansøgninger 
om nationale godkendelser og ansøgninger om EF-godkendelser. Dette gør artikel 22 i det 
oprindelige forslag overflødigt.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Såfremt et indholdsstof i et 
biocidholdigt produkt allerede i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1907/2006 er registreret til anvendelse 
i et biocidholdigt produkt, vurderer den 
kompetente vurderingsmyndighed ikke 
dette indholdsstof på ny.
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Begrundelse

Tilstræber at undgå overflødigt dobbeltarbejde.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis det under vurderingen af 
dossiererne viser sig, at der er behov for 
supplerende oplysninger for at kunne 
foretage vurderingen, anmoder den 
kompetente vurderingsmyndighed 
ansøgeren om at fremlægge sådanne 
oplysninger inden for en nærmere fastsat
tidsfrist, og den giver agenturet meddelelse 
herom. 

2. Hvis det under vurderingen af 
dossiererne viser sig, at der er behov for 
supplerende oplysninger for at kunne 
foretage vurderingen, anmoder den 
kompetente vurderingsmyndighed 
ansøgeren om at fremlægge sådanne 
oplysninger inden for en tidsfrist, som 
højst må være på seks måneder. I behørigt 
begrundede undtagelsestilfælde kan 
tidsfristen forlænges med yderligere seks 
måneder. Den kompetente 
vurderingsmyndighed giver agenturet 
meddelelse herom. 

Begrundelse

Erfaringen viser, at det kan tage urimelig lang tid at afslutte en vurderingsprocedure. Det er 
derfor vigtigt at fastsætte egentlige tidsfrister for at undgå smuthuller, der kan forlænge 
proceduren unødigt. Dette giver ligeledes ansøgeren en vis sikkerhed med hensyn til den 
maksimale varighed af proceduren. 

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet skal senest ni måneder efter 
modtagelsen af konklusionerne af 
vurderingen udarbejde og fremlægge en 
udtalelse om godkendelse af det 
biocidholdige produkt til Kommissionen. 

3. Agenturet skal senest tre måneder efter 
modtagelsen af konklusionerne af 
vurderingen udarbejde og sende en 
udtalelse om godkendelse af det 
biocidholdige produkt til Kommissionen. 
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Begrundelse

Ni måneder er for længe til agenturets udarbejdelse og fremsendelse af en udtalelse, der 
baseres på en i forvejen foreliggende vurdering, der allerede er foretaget af den kompetente 
vurderingsmyndighed. Tre måneder er en mere passende frist. 

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der i den i stk. 4 omhandlede 
afgørelse gives afslag på at meddele EF-
godkendelse af et biocidholdigt produkt, 
fordi det ikke opfylder betingelserne for at 
blive betragtet som et biocidholdigt 
lavrisikoprodukt i henhold til artikel 17, 
kan ansøgeren i givet fald ansøge om en 
EF-godkendelse i henhold til artikel 33, 
stk. 1, litra a), eller en national 
godkendelse i henhold til kapitel V.

udgår

Begrundelse

Dette stykke bør udgå, da der stilles et forslag om EF-godkendelse for alle typer 
biocidholdige produkter. 

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En ansøgning om fornyet EF-
godkendelse indgives af 
godkendelsesindehaveren eller dennes 
repræsentant til agenturet senest 18 
måneder før godkendelsens udløbsdato.

1. En ansøgning om fornyet EF-
godkendelse indgives af 
godkendelsesindehaveren eller dennes 
repræsentant til agenturet senest 12 
måneder før godkendelsens udløbsdato.

Begrundelse

12 måneder vil være en mere passende frist for fornyelse af en godkendelse.
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Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den kompetente 
vurderingsmyndighed, der foretog den 
oprindelige vurdering af ansøgningen om 
EF-godkendelse, træffer afgørelse om, at 
det ikke er nødvendigt at foretage en fuld 
vurdering af ansøgningen, skal den inden 
for en frist på 12 måneder efter 
valideringen udarbejde og fremlægge en 
anbefaling om fornyet godkendelse til 
agenturet.

2. Hvis den kompetente 
vurderingsmyndighed, der foretog den 
oprindelige vurdering af ansøgningen om 
EF-godkendelse, træffer afgørelse om, at 
det ikke er nødvendigt at foretage en fuld 
vurdering af ansøgningen, skal den inden 
for en frist på seks måneder efter 
valideringen udarbejde og fremlægge en 
anbefaling om fornyet godkendelse til 
agenturet.

Begrundelse

Når det ifølge artikel 12, stk. 2, om fornyet optagelse af et aktivstof i bilag I ikke er 
nødvendigt at foretage en fuldstændig vurdering af ansøgningen, skal vurderingsmyndigheden 
fremlægge en anbefaling om fornyet optagelse inden for en frist på seks måneder og ikke tolv. 

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Kapitel VIIa (nyt) – Artikel 37a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel VIIa

Artikel 37a

1. Indehaveren af en første godkendelse 
eller ansøgeren til en sådan kan hos 
agenturet indgive ansøgning om en 
tillægsgodkendelse af det samme 
biocidholdige produkt.
2. Ansøgere, der ønsker en 
tillægsgodkendelse, skal indsende 
følgende oplysninger med deres 
ansøgning:
a) den første godkendelses 
godkendelsesnummer eller, i forbindelse 
med en ansøgning om en første 
godkendelse, ansøgningsnummeret, 
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b) den kvalitative og kvantitative 
sammensætning i form af aktivstoffer og 
ikke-aktivstoffer under hensyntagen til 
koncentrationsgrænserne i artikel 16, for 
så vidt som et kendskab hertil er en
afgørende forudsætning for en 
hensigtsmæssig anvendelse af det 
biocidholdige produkt, 
c) anvendelsesdosis og brugsanvisning,
d) brugerkategorier.
3. Agenturet validerer ansøgningen på 
grundlag af reglerne i artikel 22.
4. Hvis agenturet finder, at ansøgningen 
er fuldstændig på grundlag af en 
validering i henhold til stk. 3, giver den 
omgående ansøgeren, den kompetente 
vurderingsmyndighed, der har meddelt 
den første godkendelse, eller, i tilfælde af 
et tillæg til en EF-godkendelse, 
Kommissionen meddelelse herom. 
5. Hvis der allerede foreligger en første 
godkendelse, træffer den kompetente 
vurderingsmyndighed eller, i tilfælde af et 
tillæg til en EF-godkendelse, 
Kommissionen afgørelse om ansøgningen 
senest en måned efter valideringen. Hvis 
der foreligger en ikke-færdigbehandlet 
ansøgning om godkendelse, skal den 
kompetente vurderingsmyndighed eller, i 
tilfælde af et tillæg til en EF-godkendelse, 
Kommissionen træffe afgørelse om 
ansøgningen, senest en måned efter at 
den første godkendelse er meddelt. 
6. Hvis det viser sig, at der er behov for 
supplerende oplysninger for at fastslå det 
biocidholdige produkts identitet, anmoder 
den kompetente vurderingsmyndighed 
eller, i tilfælde af tilføjelse af et tillæg til 
en EF-godkendelse, Kommissionen 
ansøgeren om disse oplysninger. Den i 
stk. 5 omhandlede periode på en måned 
stilles i bero fra den dato, hvor der 
anmodes om supplerende oplysninger, og 
den genoptages først på den dato, hvor 
oplysningerne modtages.
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7. Så snart den kompetente 
vurderingsmyndighed eller, i tilfælde af et 
tillæg til en EF-godkendelse, 
Kommissionen har godkendt tillægget til 
en første godkendelse, giver den 
godkendelsen et særligt 
godkendelsesnummer og registrerer den 
administrative handling i EF-registret 
over biocidholdige produkter. 
8. Uanset de oplysninger, der er indgivet i 
henhold til stk. 2, gælder de vilkår og 
betingelser, der er knyttet til 
markedsføring og anvendelse af 
biocidholdige produkter, og som er aftalt i 
forbindelse med den første godkendelse, i 
forhold til tillægsgodkendelser. 

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 37 b (ny – anden artikel i det nye kapitel VII a)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37b

1. En parallelgodkendelse kan meddeles 
på grundlag af en første godkendelse.
2. Ansøgere, der ønsker at ansøge om en 
parallelgodkendelse, skal sende 
ansøgningen om godkendelse til 
agenturet.
3. Ansøgere, der ønsker en 
parallelgodkendelse, skal indsende 
følgende oplysninger med deres 
ansøgning:
a) den første godkendelses 
godkendelsesnummer eller, for en ikke-
færdigbehandlet ansøgnings 
vedkommende, ansøgningsnummeret
b) ansøgerens navn og adresse
c) skriftlig tilladelse fra 
godkendelsesindehaveren 
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d) den kvalitative og kvantitative 
sammensætning i form af aktivstoffer og 
ikke-aktivstoffer under hensyntagen til 
koncentrationsgrænserne i artikel 16, for 
så vidt som et kendskab hertil er en 
afgørende forudsætning for en 
hensigtsmæssig anvendelse af det 
biocidholdige produkt 
e) anvendelsesdosis og brugsanvisning
f) brugerkategorier. 
4. Agenturet validerer ansøgningen på 
grundlag af reglerne i artikel 22.
5. Hvis agenturet finder, at ansøgningen 
er fuldstændig på grundlag af en 
validering i henhold til stk. 4, giver det 
omgående ansøgeren, den kompetente 
vurderingsmyndighed, der har meddelt 
den første godkendelse, eller, såfremt det 
drejer sig om en parallelgodkendelse til en 
EF-godkendelse, Kommissionen 
meddelelse herom. 
6. Hvis der allerede foreligger en første 
godkendelse, træffer den kompetente 
vurderingsmyndighed eller, såfremt det 
drejer sig om en parallelgodkendelse til en 
EF-godkendelse, Kommissionen afgørelse 
om ansøgningen senest en måned efter 
valideringen. Hvis der foreligger en ikke-
færdigbehandlet ansøgning om 
godkendelse, skal den kompetente 
vurderingsmyndighed eller, såfremt det 
drejer sig om en parallelgodkendelse til en 
EF-godkendelse, Kommissionen træffe 
afgørelse om ansøgningen, senest en 
måned efter at den første godkendelse er 
meddelt. 
7. Hvis det viser sig, at der er behov for 
supplerende oplysninger for at fastslå det 
biocidholdige produkts identitet, anmoder 
den kompetente vurderingsmyndighed 
eller, såfremt det drejer sig om en 
parallelgodkendelse til en EF-
godkendelse, Kommissionen ansøgeren 
om disse oplysninger. Den i stk. 6
omhandlede periode på 1 måned stilles i 
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bero fra den dato, hvor der anmodes om 
supplerende oplysninger, og den 
genoptages først på den dato, hvor 
oplysningerne modtages.
8. Så snart den kompetente 
vurderingsmyndighed eller, såfremt det 
drejer sig om en parallelgodkendelse til en 
EF-godkendelse, Kommissionen har 
godkendt parallelgodkendelse til en første 
godkendelse, giver den godkendelsen et 
særligt godkendelsesnummer og 
registrerer den administrative handling i 
EF-registret over biocidholdige produkter. 
9. Uanset de oplysninger, der er indgivet i 
henhold til stk. 3, gælder de vilkår og 
betingelser, der er knyttet til 
markedsføring og anvendelse af 
biocidholdige produkter, og som er aftalt i 
forbindelse med den første godkendelse, i 
forhold til paralleltillægsgodkendelser. 

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ændringer i aktivstoffets oprindelse 
eller sammensætning.

Begrundelse

Der stilles krav om, at der skal gives meddelelse om enhver ændring hvad angår oprindelsen 
af et aktivstof, der indgår i et biocidholdigt produkt, fordi en sådan ændring kan have 
konsekvenser for produktets sikkerhed. 

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Tilbagekaldelse eller ændring af en 
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første godkendelse gælder for 
tillægsgodkendelser og 
parallelgodkendelser, der er baseret på 
den pågældende godkendelse.

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed, der har 
meddelt national godkendelse, eller 
Kommissionen, såfremt det drejer sig om 
en EF-godkendelse, tilbagekalder 
godkendelsen efter anmodning fra 
indehaveren, der skal angive årsagerne til 
en sådan anmodning. Hvis anmodningen 
vedrører en EF-godkendelse, indgives den 
til agenturet. 

Den kompetente myndighed, der har 
meddelt national godkendelse, 
tilbagekalder godkendelsen efter 
anmodning fra indehaveren, der skal 
angive årsagerne til en sådan anmodning. 
Hvis anmodningen vedrører en EF-
tillægsgodkendelse eller 
-parallelgodkendelse, indgives den til 
agenturet. 

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ændring af en første godkendelse 
efter anmodning fra indehaveren af den 
første godkendelse finder anvendelse på 
tillægsgodkendelser og 
parallelgodkendelser, der er baseret på 
den pågældende godkendelse.

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. En ændring af en eksisterende 
godkendelse er i henhold til artikel 3 
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enten
a) en administrativ ændring,
b) en mindre ændring eller
c) en større ændring.

Begrundelse

Hovedprincipperne for ændring af godkendelser bør klart fremgå af retsakten, selvom de 
mere detaljerede bestemmelser for proceduren kan fastsættes i 
gennemførelsesbestemmelserne. Det er især nødvendigt at præcisere, hvilke former for 
ændringer af eksisterende produktgodkendelser der kan foretages.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kriterier og procedurer, der er 
omhandlet i stk. 1, er bl.a. baseret på 
følgende principper, for hvis 
vedkommende der er anmodet om en 
forenklet meddelelsesprocedure: 
a) administrative ændringer i 
godkendelsen
b) ændringer i det biocidholdige produkt, i 
det omfang det er tilladt i henhold til en 
eksisterende godkendt rammeformulering 
c) markedsføring af et nyt biocidholdigt 
produkt, som passer ind i den eksisterende 
godkendte rammeformulering 
d) ændringer i et biocidholdigt produkt, 
der ikke har en negativ indvirkning på 
produkternes risikoniveau eller 
effektivitet.
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Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgningen skal være ledsaget af 
samtlige oplysninger, der er nødvendige 
for at påvise, at det biocidholdige produkt i 
det væsentlige er identisk med det i stk. 3 
omhandlede referenceprodukt.

Ansøgningen skal være ledsaget af 
samtlige oplysninger, der er nødvendige 
for at påvise, at det biocidholdige produkt 
er identisk med det i stk. 3 omhandlede 
referenceprodukt.

Begrundelse

Parallelhandel bør udelukkende foregå med identiske produkter, der har de samme 
specifikationer og indeholder de samme aktivstoffer og hjælpestoffer. 

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et biocidholdigt produkt betragtes som 
værende i det væsentlige identisk med 
referenceproduktet, hvis én af følgende 
betingelser er opfyldt:

3. Et biocidholdigt produkt betragtes som 
værende identisk med referenceproduktet, 
hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a) kilden til de aktivstoffer, som det 
indeholder, er den samme for så vidt 
angår fabrikant og produktionsanlæggets 
beliggenhed

a) det er blevet fremstillet af det samme 
selskab eller et tilknyttet selskab eller på 
licens efter samme fremstillingsproces

b) det er enten det samme eller tilsvarende
produkt, hvad angår ikke-aktivstoffer og 
formuleringstype

b) det er det samme produkt, hvad angår 
specifikationer, aktivstoffer og 
formuleringstype

c) det er enten det samme eller tilsvarende 
produkt, hvad angår produktets potentielle 
negative virkninger på menneskers eller 
dyrs sundhed eller miljøet.

c) det er enten det samme eller tilsvarende 
produkt, med hensyn til indholdet af 
hjælpestoffer og emballagens format, 
materialevalg og udformning, hvad angår 
produktets potentielle negative virkninger 
på menneskers eller dyrs sundhed eller 
miljøet.
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Begrundelse

Parallelhandel bør udelukkende foregå med identiske produkter, der har de samme 
specifikationer og indeholder de samme aktivstoffer og hjælpestoffer.

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) registreringsnumrene for de 
aktivstoffer, der er indeholdt i produktet, 
og en dataadgangstilladelse, jf. artikel 50, 
fra den relevante ansøger i henhold til 
kapitel II i denne forordning

Begrundelse

En ansøgning om tilladelse til parallelhandel skal desuden indeholde registreringsnumrene
for aktivstoffer.

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) navn og adresse på 
godkendelsesindehaveren i 
oprindelsesmedlemsstaten

c) navn og adresse på 
godkendelsesindehaveren i 
oprindelsesmedlemsstaten og en 
dataadgangstilladelse, jf. artikel 50, fra 
godkendelsesindehaveren

Begrundelse

En ansøgning om tilladelse til parallelhandel skal desuden indeholde oplysninger om 
dataadgangstilladelsen som anført i artikel 50.
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Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 15 kan forsøg eller 
undersøgelser til forsknings- eller 
udviklingsformål, der indebærer 
markedsføring af et ikke-godkendt 
biocidholdigt produkt eller et aktivstof 
beregnet udelukkende til anvendelse i et 
biocidholdigt produkt, kun finde sted i 
forbindelse med videnskabelig forskning 
og udvikling eller produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling 
samt på de betingelser, der er fastsat i andet 
og tredje afsnit.

1. Uanset artikel 15 kan forsøg eller 
undersøgelser til forsknings- eller 
udviklingsformål, herunder produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling,
der indebærer markedsføring af et ikke-
godkendt biocidholdigt produkt eller et 
aktivstof beregnet udelukkende til 
anvendelse i et biocidholdigt produkt, kun 
finde sted i forbindelse med videnskabelig 
forskning og udvikling eller produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling 
samt på de betingelser, der er fastsat i andet 
og tredje afsnit.

I tilfælde af videnskabelig forskning og 
udvikling skal den person, der agter at 
foretage forsøg eller undersøgelser, først 
give den kompetente myndighed 
meddelelse herom. Den pågældende skal 
udarbejde og opbevare skriftlige 
fortegnelser med detaljerede oplysninger 
om det biocidholdige produkts eller 
aktivstoffets identitet, mærkningsdata,
leverede mængder, navne og adresser på 
personer, som modtager det biocidholdige 
produkt eller aktivstof, samt udarbejde et 
dossier indeholdende alle foreliggende data 
om mulige virkninger på menneskers eller 
dyrs sundhed eller på miljøet. De berørte 
personer skal på forlangende stille disse 
oplysninger til rådighed for den 
kompetente myndighed.

I tilfælde af videnskabelig forskning og 
udvikling, herunder produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling, 
skal den person, der agter at foretage 
forsøg eller undersøgelser, først give den 
kompetente myndighed meddelelse herom. 
Den pågældende skal udarbejde og 
opbevare skriftlige fortegnelser med 
detaljerede oplysninger om det 
biocidholdige produkts eller aktivstoffets 
identitet, mærkningsdata og leverede 
mængder, samt udarbejde et dossier 
indeholdende alle foreliggende data om 
mulige virkninger på menneskers eller dyrs 
sundhed eller på miljøet. De berørte 
personer skal på forlangende stille disse 
oplysninger til rådighed for den 
kompetente myndighed.

I tilfælde af produkt- og procesorienteret 
forskning og udvikling skal den person, 
der agter at foretage forsøg eller 
undersøgelser, fremlægge de i andet 
afsnit anførte oplysninger for den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor markedsføringen finder sted, inden 
det biocidholdige produkt eller aktivstoffet 
markedsføres.
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Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af videnskabelig forskning og 
udvikling skal den person, der agter at 
foretage forsøg eller undersøgelser, først 
give den kompetente myndighed 
meddelelse herom. Den pågældende skal 
udarbejde og opbevare skriftlige 
fortegnelser med detaljerede oplysninger 
om det biocidholdige produkts eller 
aktivstoffets identitet, mærkningsdata,
leverede mængder, navne og adresser på 
personer, som modtager det biocidholdige 
produkt eller aktivstof, samt udarbejde et 
dossier indeholdende alle foreliggende data 
om mulige virkninger på menneskers eller 
dyrs sundhed eller på miljøet. De berørte 
personer skal på forlangende stille disse 
oplysninger til rådighed for den 
kompetente myndighed.

I tilfælde af videnskabelig forskning og 
udvikling, herunder produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling, 
skal den person, der agter at foretage 
forsøg eller undersøgelser, først give den 
kompetente myndighed meddelelse herom. 
Den pågældende skal udarbejde og 
opbevare skriftlige fortegnelser med 
detaljerede oplysninger om det 
biocidholdige produkts eller aktivstoffets 
identitet, mærkningsdata og leverede 
mængder, samt udarbejde et dossier
indeholdende alle foreliggende data om 
mulige virkninger på menneskers eller dyrs 
sundhed eller på miljøet. De berørte 
personer skal på forlangende stille disse 
oplysninger til rådighed for den 
kompetente myndighed.

Begrundelse

Det følger af forslaget, at der til iværksættelse af forsøg eller undersøgelser med henblik på 
forskning og udvikling, hvori indgår et uautoriseret produkt, som kan indebære, at det 
pågældende biocidholdige produkt udsættes i miljøet, kræves en national godkendelse inden 
forsøget/undersøgelsen kan udføres. Det er klart, at dette er en væsentlig hindring for 
innovation, da dette giver en meget lang ventetid, inden forsøget kan udføres. Selvom kravet 
om en forudgående evaluering af den kompetente myndighed opretholdes, bør der dog 
fastsættes en tidsfrist på 30 dage for vurderingen af, om det foreslåede forsøg eller den 
foreslåede undersøgelse giver anledning til nogen form for bekymring. 
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Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis forsøgene eller undersøgelserne 
gennemføres i en anden medlemsstat end 
den, hvor det biocidholdige produkt 
markedsføres, skal ansøgeren have 
tilladelse hertil af den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, på hvis 
område forsøgene eller undersøgelserne 
skal finde sted.

3. Hvis forsøgene eller undersøgelserne 
gennemføres i en anden medlemsstat end 
den, hvor det biocidholdige produkt 
markedsføres, skal ansøgeren underrette 
den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, på hvis område forsøgene 
eller undersøgelserne skal finde sted. 
Ansøgeren skal udarbejde og opbevare 
skriftlige fortegnelser med detaljerede 
oplysninger om det biocidholdige 
produkts eller aktivstoffets identitet, 
mærkningsdata og leverede mængder, 
samt udarbejde et dossier indeholdende 
alle foreliggende data om mulige 
virkninger på menneskers eller dyrs 
sundhed eller på miljøet. Ansøgeren skal 
på forlangende stille disse oplysninger til 
rådighed for den kompetente myndighed.

Begrundelse

Reglerne om udførelse af forsøg/undersøgelser i en anden medlemsstat end den, hvori det 
biocidholdige produkt markedsføres, bør være de samme som dem, der er fastsat i samme
artikels stk. 1.

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Behandlede genstande eller materialer 
skal mærkes med følgende oplysninger:

2. Behandlede genstande eller materialer 
skal mærkes med følgende oplysninger:

a) navnet på alle aktivstoffer, der er 
anvendt til at behandle genstanden eller 
materialet, eller som er indeholdt i 
genstanden eller materialet 

a) navnene, om muligt angivet ved hjælp 
af en fælles nomenklatur (f.eks. INCI), på 
alle de aktivstoffer, der er anvendt til at 
behandle genstanden eller materialet, eller 
som er indeholdt i genstanden eller 
materialet i alle relevante tilfælde, og på 
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alle aktivstoffer, der må frigives fra den 
behandlede genstand eller det behandlede 
materiale under normale eller 
forudseelige betingelser, medmindre der 
allerede findes mærkningskrav eller 
alternative muligheder for at opfylde 
kravet om oplysninger i henhold til 
sektorspecifik lovgivning

b) i givet fald de biocide egenskaber, der 
overføres til de behandlede genstande eller 
materialer

b) i givet fald de biocide egenskaber, der 
overføres til de behandlede genstande

c) godkendelsesnummeret for alle 
biocidholdige produkter, der er anvendt til 
at behandle genstandene eller 
materialerne, eller som er indeholdt i 
genstandene eller materialerne
d) enhver faresætning eller 
sikkerhedssætning, der er fastsat i 
godkendelsen af det biocidholdige produkt.

c) udelukkende ved behandlede genstande 
og hvor dette er relevant, enhver risiko-
eller sikkerhedssætning, der er fastsat i 
godkendelsen af det biocidholdige produkt
i alle relevante tilfælde og for alle 
aktivstoffer, der må frigives fra den 
behandlede genstand eller det behandlede 
materiale under normale eller 
forudseelige anvendelsesbetingelser.

Begrundelse

Bestemmelserne om mærkning af behandlede genstande og materialer bør ikke overlappe 
gældende krav i sektorlovgivningen. 

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – afsnit 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mærkningen skal være klart synlig, let
læselig og af passende holdbarhed.

Mærkningen skal være klart synlig, let 
læselig, af passende holdbarhed og være 
påtrykt genstanden eller materialet,
emballagen, i brugsvejledningen eller på 
garantien for det behandlede produkt eller 
det behandlede materiale og affattet på det 
nationale eller et af de nationale sprog i 
den medlemsstat, hvor den behandlede 
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genstand eller det behandlede materiale 
skal markedsføres.

Når det er nødvendigt på grund af den 
behandlede artikels eller det behandlede 
materiales størrelse eller funktion, skal 
mærkningen være påtrykt emballagen, i 
brugsvejledningen eller på garantien for 
den behandlede artikel eller det behandlede 
materiale.

Begrundelse

Det bør præciseres, at mærkningen af behandlede genstande og materialer, ligesom andre 
produkter, altid bør være affattet på det nationale sprog i den medlemsstat, hvor produktet 
markedsføres.

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den person, der er ansvarlig for at 
markedsføre behandlede genstande eller 
materialer, skal være i besiddelse af en 
attest fra godkendelsesindehaveren 
vedrørende alle de biocidholdige 
produkter, der er blevet anvendt ved 
behandlingen, eller som er indføjet i 
genstandene eller materialerne. 

Begrundelse

En person, der markedsfører genstande eller materialer, som er blevet behandlet med 
biocidholdige produkter, bør være i besiddelse af en attest med en opregning af alle de 
biocidholdige produkter, der er blevet anvendt i de pågældende genstande og materialer.

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den efterfølgende ansøger hos den første a) den efterfølgende ansøger har indhentet 
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ansøger i form af en 
dataadgangstilladelse har indhentet 
skriftligt samtykke til, at disse oplysninger 
kan bruges

skriftligt samtykke i form af en 
dataadgangstilladelse i overensstemmelse 
med kravene i artikel 50

Begrundelse

Den første ansøger er ikke nødvendigvis dataejeren. Der bør også tages højde for situationer, 
hvor en anden ansøger eller et andet selskab er eller bliver fælles ejer af data i forbindelse 
med deling eller fælles indsamling af disse data. 

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den efterfølgende ansøger også er 
dataejer. 

Begrundelse

Den første ansøger er ikke nødvendigvis dataejeren. Der bør også tages højde for situationer, 
hvor en anden ansøger eller et andet selskab er eller bliver fælles ejer af data i forbindelse 
med deling eller fælles indsamling af disse data. 

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Listen i stk. 2 skal registreres af 
agenturet i det fælles biocidregister.

4. Hver enkelt oplysning i listen i stk. 2 
skal identificeres ved hjælp af en entydig 
kode og registreres af agenturet i det fælles 
biocidregister med alle karakteristiske 
detaljer og i forbindelse med identiteten af 
den første ansøger og dataejeren 
(dataejerne). 

Begrundelse

Registret bør indeholde hver enkelt oplysning og alle dokumenter fra listen. Det er 
hensigtsmæssigt at operere med numerisk identifikation af hvert enkelt indsendt dokument for 
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at undgå forvirring i de situationer, hvor der indsendes titler eller rettelser til undersøgelser 
med enslydende navne. Der bør også være et link til dataejeren for at sikre, at ejendomsretten 
respekteres.

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger, der er beskyttede i henhold 
til direktiv 98/8/EF eller denne artikel, 
eller for hvilke beskyttelsesperioden udløb 
i henhold til direktiv 98/8/EF eller denne 
artikel, beskyttes ikke igen.

For hvert enkelt dokument registreres der 
en individuel dato for fremlæggelsen, som 
identificeres ved hjælp af den entydige 
kode i artikel 48, stk. 4. 

Begrundelse

I direktiv 98/8/EF er der ikke opstillet klart formulerede databeskyttelseskrav. Datoen for 
fremlæggelsen af dossieret falder ikke nødvendigvis sammen med datoen for fremlæggelse af 
samtlige oplysninger. Derfor er det nødvendigt at angive en dato for hver enkelt 
fremlæggelse.

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når disse forsøg eller undersøgelser 
allerede er blevet fremlagt i forbindelse 
med en tidligere ansøgning, oplyser den 
kompetente myndighed eller agenturet 
omgående navnet og kontaktoplysningerne 
for dataejeren til den potentielle ansøger. 

Når disse forsøg eller undersøgelser 
allerede er blevet fremlagt i forbindelse 
med en tidligere ansøgning, vurderer den 
kompetente myndighed eller agenturet 
omgående, om de er teknisk ækvivalente i 
lyset af referencekilden. Såfremt 
vurderingen bekræfter dette, meddeler den 
kompetente myndighed eller agenturet 
omgående navnet og kontaktoplysningerne 
for dataejeren til den potentielle ansøger. 

Begrundelse

Inden undersøgelser giver anledning til datadeling, bør der foretages en passende kontrol af 
teknisk ækvivalens. Eller er der ingen mulighed for at fastslå, om de tilgængelige data finder 
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anvendelse på den efterfølgende ansøger.

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
eller agenturet kan, når der er tale om et 
biocidholdigt produkt, som allerede er 
blevet godkendt i henhold til artikel 15, 25 
eller 28, og når alle 
databeskyttelsesperioder i henhold til 
artikel 49 er udløbet, give tilladelse til, at 
en efterfølgende ansøger kan henvise til 
oplysninger, der er fremlagt af den første 
ansøger, forudsat den efterfølgende 
ansøger kan bevise, at det biocidholdige 
produkt ligner det tidligere godkendte stof, 
og at det teknisk set indeholder samme 
aktivstoffer, bl.a. med hensyn til 
renhedsgrad og urenhedernes art.

1. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
eller agenturet kan, når der er tale om et 
biocidholdigt produkt, som allerede er 
blevet godkendt i henhold til artikel 15, 25 
eller 28, og når alle 
databeskyttelsesperioder i henhold til 
artikel 49 er udløbet, give tilladelse til, at 
en efterfølgende ansøger kan henvise til 
oplysninger, der er fremlagt af den første 
ansøger, og når 
databeskyttelsesperioderne i henhold til 
artikel 49 ikke er udløbet, kan den 
kompetente myndighed eller agenturet 
give tilladelse til, at en efterfølgende 
ansøger kan dele de oplysninger, der er 
fremlagt af den første ansøger, i 
overensstemmelse med artikel 52, forudsat 
den efterfølgende ansøger kan bevise, at 
det biocidholdige produkt ligner det 
tidligere godkendte stof, og at det teknisk 
set indeholder samme aktivstoffer, bl.a. 
med hensyn til renhedsgrad og 
urenhedernes art. 

Begrundelse

Hvis en ansøger ønsker at dele data, må der påvises lighed og teknisk ækvivalens, selv om 
databeskyttelsesperioden ikke er afsluttet.

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen udarbejder inden den 1. 4. Kommissionen udarbejder inden den 1. 
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januar 2023 en beretning om 
gennemførelsen af forordningen og navnlig 
om, hvorledes proceduren for EF-
godkendelse og gensidig anerkendelse 
fungerer. Kommissionen forelægger denne 
beretning for Europa-Parlamentet og 
Rådet.

januar 2016 en beretning om 
gennemførelsen af forordningen og navnlig 
om, hvorledes proceduren for EF-
godkendelse og gensidig anerkendelse 
fungerer. Kommissionen forelægger denne 
beretning for Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Videregivelse af følgende oplysninger 
anses normalt for at skade beskyttelsen af 
den berørte persons kommercielle 
interesser:

2. Videregivelse af følgende oplysninger 
anses normalt for at skade beskyttelsen af 
den berørte persons kommercielle 
interesser, og de må ikke videregives 
offentligt:

a) detaljerede oplysninger om det 
biocidholdige produkts sammensætning

a) detaljerede oplysninger om det 
biocidholdige produkts sammensætning

b) et stofs eller en blandings nøjagtige 
anvendelse, funktion eller applikation 

b) et stofs eller en blandings nøjagtige 
anvendelse, funktion eller applikation 

c) den nøjagtige tonnagemængde af stoffet 
eller blandingen, som fremstilles eller 
markedsføres

c) den nøjagtige tonnagemængde af stoffet 
eller blandingen, som fremstilles eller 
markedsføres

d) forbindelser mellem producenten af et 
aktivstof og den person, der er ansvarlig 
for at markedsføre et biocidholdigt 
produkt, eller mellem den person, der er 
ansvarlig for at markedsføre et
biocidholdigt produkt, og produktets 
distributører.

d) forbindelser mellem producenten af et 
aktivstof og den person, der er ansvarlig 
for at markedsføre et biocidholdigt 
produkt, eller mellem den person, der er 
ansvarlig for at markedsføre et 
biocidholdigt produkt, og produktets 
distributører.

da) fabrikanter af aktivstofferne (navne 
og adresser samt produktionsanlæggenes 
beliggenhed)
db) beliggenheden af 
produktionsanlægget for et biocidholdigt 
produkt
dc) udstedelsesdatoen for en godkendelse 
samt udløbsdatoen 
dd) anvendelsesdosis og brugsanvisning. 
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Begrundelse

Oplysninger, der må betragtes som fortrolige, fordi de kommercielt set er følsomme, bør 
desuden omfatte udstedelsesdatoen for en godkendelse og udløbsdatoen, anvendelsesdosis, 
brugsanvisning samt beliggenheden af et produktionsanlæg for et biocidholdigt produkt eller 
aktivstof.

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Enhver, der på grundlag af denne 
forordning indgiver oplysninger 
vedrørende et aktivstof til agenturet eller 
en kompetent myndighed, kan anmode om, 
at der ikke gives adgang til oplysningerne i 
artikel 56, stk. 2, idet der i så fald skal 
fremlægges dokumentation for, hvorfor 
videregivelsen af disse oplysninger kan 
være til skade for egne eller andres 
kommercielle interesser.

3. Enhver, der på grundlag af denne 
forordning indgiver oplysninger 
vedrørende et aktivstof eller et 
biocidholdigt produkt til agenturet eller en 
kompetent myndighed, kan anmode om, at 
der ikke gives adgang til oplysningerne i 
artikel 56, stk. 2, idet der i så fald skal 
fremlægges dokumentation for, hvorfor 
videregivelsen af disse oplysninger kan 
være til skade for egne eller andres 
kommercielle interesser.

Begrundelse

Denne artikel bør ikke kun finde anvendelse på aktivstoffer, men også på biocidholdige 
produkter.

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) uanset artikel 24 i forordning (EF) nr. 
1272/2008, navnet i IUPAC-
nomenklaturen for de i stk. 1, litra a), 
omhandlede aktivstoffer, som kun 
anvendes som en eller flere af følgende:

udgår

i) inden for videnskabelig forskning og 
udvikling
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ii) inden for produkt- og procesorienteret 
forskning og udvikling.

Begrundelse

Oplysninger om F&U bør fortsat være fortrolige.

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) brugsanvisning og dosering, angivet i 
metriske enheder, for hver af de 
anvendelsesformer, som godkendelsen 
dækker

e) brugsanvisning og dosering, angivet på 
en måde, der giver mening og er forståelig 
for brugerne, for hver af de 
anvendelsesformer, som godkendelsen 
dækker

Begrundelse

Over for ikke-erhvervsmæssige brugere er det ikke hensigtsmæssigt at angive doseringen i 
metriske enheder, fordi det er vanskeligt for brugerne at forstå. I stedet bør doseringen 
angives på mærkningen på en måde, der giver mening og er forståelig for slutbrugeren.

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan kræve, at 
biocidholdige produkter, der markedsføres 
på deres område, mærkes på det eller de 
nationale sprog.

3. Medlemsstaterne kræver, at 
biocidholdige produkter, der markedsføres 
på deres område, mærkes på det eller de 
nationale sprog.

Begrundelse

Generelt bør produkter altid være mærket på det eller de nationale sprog i den medlemsstat, 
hvor produktet markedsføres. (Ordføreren har ændret det fremsatte ændringsforslag 39 fra 
udkastet til udtalelse for at tage højde for medlemsstater, der har mere end et nationalt 
sprog.)
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Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Biocidholdige produkter, der 
indeholder nanomaterialer, eller som er 
blevet fremstillet ved hjælp af 
nanoteknologi, bør klart mærkes som 
sådanne.

Begrundelse

Biocidholdige produkter, der omfatter nanomaterialer, er omfattet af denne forordning. I 
øjeblikket er det imidlertid stort set ukendt, hvilke konsekvenser disse stoffer har for 
menneskers sundhed og miljøet. Forbrugerne skal informeres korrekt.

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) rådgivning og assistance til ansøgere 
vedrørende optagelse af et aktivstof i bilag 
I eller om EF-godkendelse

d) rådgivning og assistance til ansøgere og 
i særdeleshed til SMV'er vedrørende 
optagelse af et aktivstof i bilag I eller om 
EF-godkendelse

Begrundelse

Det bør bemærkes, at SMV'er oftere vil være i en situation, hvor de anmoder om at få 
assistance til deres ansøgninger, og Kommissionen, agenturet og medlemsstaterne bør, så 
vidt det er muligt, yde en sådan assistance.

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der fastsættes et nedsat gebyr for små og 
mellemstore virksomheder som defineret i 
forordning 2003/361/EF om definitionen 

a) der fastsættes et nedsat gebyr for 
SMV'er; dette påvirker på ingen måde 
den kompetente vurderingsmyndigheds 
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af mikrovirksomheder, små og 
mellemstore virksomheder

ansvar for at udføre en korrekt vurdering 
som defineret i forordningen 

Begrundelse

Definitionen af SMV'er fremgår allerede i et nyt ændringsforslag til artikel 3 om definitioner.

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et årligt gebyr erlægges af personer, der 
markedsfører biocidholdige produkter og

d) et årligt gebyr erlægges af personer, der 
markedsfører biocidholdige produkter, dog 
undtaget SMV'er, og

Begrundelse

Skønt det årlige gebyr vil bidrage til den løbende finansiering af agenturet, bør SMV'er 
undtages fra gebyret, således at de ikke pålægges en unødig økonomisk byrde.

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Artikel 75 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 75 a 
Nationale helpdeske i medlemsstaterne 

Medlemsstaterne etablerer nationale 
helpdeske, der yder rådgivning til 
ansøgere og i særdeleshed til SMV'er og 
til andre interesserede om deres ansvar og 
forpligtelser i henhold til denne 
forordning og som supplement til den 
assistance, som agenturet yder i henhold 
til artikel 66, stk. 2, litra d).
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Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Biocidholdige produkter, for hvilke en 
ansøgning om produktgodkendelse endnu 
ikke er blevet indgivet i henhold til andet 
afsnit, må ikke længere markedsføres seks 
måneder efter den dato, hvor optagelsen 
træder i kraft. Bortskaffelse, oplagring og 
anvendelse af eksisterende beholdninger af 
biocidholdige produkter, for hvilke der 
ikke er indgivet en ansøgning om 
godkendelse i henhold til andet afsnit, 
tillades i højst 18 måneder efter den dato, 
hvor optagelsen træder i kraft.

Biocidholdige produkter, for hvilke en 
ansøgning om produktgodkendelse endnu 
ikke er blevet indgivet i henhold til andet 
afsnit, må ikke længere markedsføres efter 
den dato, hvor optagelsen træder i kraft. 
Bortskaffelse, oplagring og anvendelse af 
eksisterende beholdninger af biocidholdige 
produkter, for hvilke der ikke er indgivet 
en ansøgning om godkendelse i henhold til 
andet afsnit, tillades i højst seks måneder
efter den dato, hvor optagelsen træder i 
kraft.

Begrundelse

Formålet er at afkorte fristerne, eftersom downstreambrugerne bør være klar over deres 
forpligtelser og revisionsstatus for aktivstoffer.

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Artikel 82

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 82 udgår

Overgangsforanstaltninger for materialer 
bestemt til at komme i berøring med 

fødevarer

1. Ansøgninger om godkendelse af 
biocidholdige produkter, der er materialer 
bestemt til at komme i berøring med 
fødevarer, og som var tilgængelige på 
markedet den (…) [EUT: her indsættes 
den i artikel 85, første afsnit, omhandlede 
dato], indgives senest den 1. januar 2017.

Materialer bestemt til at komme i berøring 
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med fødevarer, som var tilgængelige på 
markedet den (…) [EUT: her indsættes 
den i artikel 85, første afsnit, omhandlede 
dato], og for hvilke en ansøgning er blevet 
indgivet i henhold til stk. 1, kan fortsat 
markedsføres indtil den dato, hvor der 
træffes afgørelse om at meddele eller ikke 
meddele godkendelse. Hvis der gives 
afslag på at meddele godkendelse til at 
markedsføre sådanne biocidholdige 
produkter, må disse biocidholdige 
produkter ikke markedsføres seks 
måneder efter denne afgørelse.

Materialer bestemt til at komme i berøring 
med fødevarer, som var tilgængelige på 
markedet den (…) [EUT: her indsættes 
den i artikel 85, første afsnit, omhandlede 
dato], og for hvilke der ikke er indgivet en 
ansøgning i henhold til stk. 1, kan fortsat 
markedsføres indtil seks måneder efter 
den i stk. 1 omhandlede dato. 
2. Bortskaffelse, oplagring og anvendelse 
af eksisterende beholdninger af 
biocidholdige produkter, der ikke er 
godkendt til den pågældende anvendelse 
af den kompetente myndighed eller 
Kommissionen, tillades indtil 12 måneder 
efter den i stk. 1, andet afsnit, 
omhandlede afgørelse eller 12 måneder 
efter den i stk. 1, tredje afsnit, 
omhandlede dato, alt efter hvilken dato, 
der er den seneste.

Begrundelse

Der er allerede fastsat bestemmelser om materialer bestemt til kontakt med fødevarer i 
forordning (EF) nr. 1935/2004. Sådanne materialer bør ikke henhøre under forslagets 
anvendelsesområde, da dette ville betyde overlappende vurdering og regulering. Opdages der 
huller i lovgivningen, bør de afhjælpes ved ændring af forordningen om materialer bestemt til 
kontakt med fødevarer. 
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Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra den 1. januar 2014 indgiver 
fabrikanter af et eksisterende aktivstof, 
der er markedsført med henblik på 
anvendelse i biocidholdige produkter, en 
anmodning til agenturet om optagelse af 
dette aktivstof i bilag I. De kompetente 
myndigheder foretager offentlig kontrol i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 1.

Begrundelse

Kun virksomheder, der bidrager til ordningen, bør have tilladelse til at fremstille og 
markedsføre aktivstoffer, som er bestemt til anvendelse i biocidholdige produkter. En 
passende overvågning af markedet for aktivstoffer er den bedste fremgangsmåde for at løse 
problemet med ”free riders”. Medlemsstaterne bør være forpligtet til at undersøge, hvilke 
biocidholdige produkter der findes på markedet, og om fabrikanterne af aktivstofferne har 
indleveret et dossier vedrørende bilag I-optagelse, og træffe de nødvendige forholdsregler.

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder træffer de 
nødvendige foranstaltninger i henhold til 
artikel 54, stk. 2.

Begrundelse

Kun virksomheder, der bidrager til ordningen, bør have tilladelse til at fremstille og 
markedsføre aktivstoffer, som er bestemt til anvendelse i biocidholdige produkter. En 
passende overvågning af markedet for aktivstoffer er den bedste fremgangsmåde for at løse 
problemet med ”free riders”. Medlemsstaterne bør være forpligtet til at undersøge, hvilke 
biocidholdige produkter der findes på markedet, og om fabrikanterne af aktivstofferne har 
indleveret et dossier vedrørende bilag I-optagelse, og træffe de nødvendige forholdsregler.
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Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Bilag III – første del (Datakrav for biocidholdige produkter) – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Oplysningerne skal i videst muligt 
omfang hentes fra foreliggende data for 
at mindske antallet af dyreforsøg. Særlig 
bestemmelserne i direktiv 1999/45/EF og 
forordning (EF) nr. 1272/2008 anvendes.

Begrundelse

Formålet er at undgå unødvendige dyreforsøg. 

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 - punkt 2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2. Detaljerede kvantitative og kvalitative 
oplysninger om det biocidholdige produkts 
sammensætning, f.eks. 
aktivstof/aktivstoffer, urenheder, 
hjælpestoffer, uvirksomme bestanddele

2.2. Detaljerede kvantitative og kvalitative 
oplysninger om det biocidholdige produkts 
sammensætning, f.eks. 
aktivstof/aktivstoffer, urenheder, 
hjælpestoffer, uvirksomme bestanddele, 
under hensyntagen til de 
koncentrationsgrænser, der er fastsat i 
artikel 16

Begrundelse

Formålet er at bringe denne bestemmelse på linje med ændringsforslagene til artikel 16, stk. 
2, afsnit 1a og 1b (nye). 

Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Bilag V – Hovedgruppe 4 – Produkttype 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produkttype 20: - Produkttype 20: Desinfektionsmidler til 
brug i forbindelse med fødevarer og 
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foderstoffer
Desinfektionsmidler til brug i forbindelse 
med fødevarer eller foderstoffer ved 
bekæmpelse af skadelige organismer. 

Begrundelse

Det er nødvendigt at bevare produkttype 20 for biocidholdige produkter 
("Konserveringsmidler til fødevarer eller foderstoffer"), men at ændre definitionen, da de 
pågældende biocidholdige produkter ikke er konserveringsmidler, men desinfektionsmidler. 
F.eks. opfylder produkter, der anvendes til desinficering af foder for humane patogener som 
salmonella, ikke kravene i forskrifterne om tilsætningsstoffer til foder. De virker heller ikke 
som konserveringsmidler, der forhindrer forringelse af dyrefoder. Produkterne bør derfor 
betragtes som desinfektionsmidler.
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