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BEKNOPTE MOTIVERING

Markt voor biociden en wettelijke regulering

De omvang van de biocidenmarkt in Europa wordt geraamd op circa 890 miljoen euro per jaar, 
dat is ongeveer 27% van de wereldmarkt. Drie grote bedrijven hebben samen een aandeel van 
circa 25% op deze Europese markt. Het is derhalve noodzakelijk om de belangen van grote 
bedrijven en die van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) met elkaar in evenwicht te 
brengen.

De sector wordt op dit moment gereguleerd via Richtlijn 98/8/EG die een tweeledige doelstelling 
heeft, te weten een betere bescherming van het milieu en een betere bescherming van de 
volksgezondheid. In de richtlijn was ook een systeem voorzien voor de wederzijdse erkenning 
van nationale toelatingsprocedures met het oog op het vrije verkeer van biociden op de interne 
markt. Een reeks problemen gedurende het tienjarig bestaan van de richtlijn (zoals buitensporige 
kosten, te restrictieve eisen, vertragingen in de toelatingsprocedures, verschillen in de tijd die 
lidstaten nodig hebben om aanvragen te evalueren) heeft ertoe geleid dat op basis van het huidige 
wettelijke kader slechts één werkzame stof is goedgekeurd. In de nabije toekomst is er op dit 
punt geen vooruitzicht op verbetering.

De Commissie heeft thans een nieuwe verordening voorgesteld om de procedures te stroomlijnen 
en het functioneren van de markt te verbeteren. Tot de belangrijkste punten behoren: een 
optionele gecentraliseerde toelatingsprocedure voor biociden met een "gering risico", een 
geharmoniseerde vergoedingenstructuur voor nationale toelatingen, een betere procedure voor de 
wederzijdse erkenning en een regulering van producten die met biociden zijn behandeld.

Uw rapporteur staat over het algemeen zeer positief tegenover de voorstellen van de Commissie 
en geeft brede steun aan de voorgestelde maatregelen, met name aan de nadruk die wordt gelegd 
op het verminderen van de tijdrovende belasting van het toelatingsproces. Het is echter 
belangrijk dat wij ervoor zorgen dat er aan de behoeften van de diverse betrokken partijen wordt 
tegemoet gekomen en tegen die achtergrond wordt hieronder een aantal wijzigingsvoorstellen 
nader toegelicht.

Voorgestelde wijzigingen

Uitgebreide gecentraliseerde toelatingsprocedure

De rapporteur verwelkomt de voorstellen om voor producenten een gecentraliseerde 
toelatingsprocedure in te voeren voor werkzame stoffen en biociden. Door de huidige definitie 
van "biociden met een gering risico" lijkt deze procedure beperkt te blijven tot een te restrictieve 
categorie producten en de rapporteur beveelt dan ook aan om deze categorie gedeeltelijk uit te 
breiden. De herzieningsdatum voor de verordening dient ook vervroegd te worden van 2023 naar 
2016 om een evaluatie en eventuele uitbreiding van de centrale toelatingsprocedure mogelijk te 
maken indien deze in de praktijk efficiënt blijkt te functioneren.

Ondersteuning van kmo's

In een sector die gedomineerd wordt door een beperkt aantal grote industriële producenten, dient 
er meer steun aan kmo's te worden verleend. Dat betekent onder andere dat kmo's vrijgesteld 
dienen te worden van de betaling van de jaarlijkse vergoeding om nieuwe biociden op de markt 
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te brengen. Daarnaast dienen de lidstaten helpdesks op te zetten als aanvulling op de 
richtsnoerdocumenten die door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) 
beschikbaar worden gesteld.

Stroomlijnen van deadlines

In het gehele voorstel dienen waar mogelijk specifieke termijnen te worden vastgelegd op basis 
waarvan de sector een planning voor de toekomst kan maken. Er dienen bijvoorbeeld termijnen 
te worden vastgelegd voor de verschillende fasen van de dossierbeoordeling. Daarnaast dienen 
de deadlines waar haalbaar ingekort te worden om een zo hoog mogelijke efficiëntie in de 
toelatingsprocedure te waarborgen.

Bevorderen van Onderzoek en Ontwikkeling (O&O)

In een sector die van cruciaal belang is voor de bescherming van het milieu en de 
volksgezondheid, is het van belang om ervoor te zorgen dat er meer aandacht aan O&O wordt 
besteed. Op grond van het voorstel is er voor experimenten/tests waarbij sprake kan zijn van het 
vrijkomen van niet toegelaten biociden in het milieu op nationaal niveau toestemming vereist. Er 
dient een eenvoudigere kennisgevingsprocedure ontwikkeld te worden op basis waarvan de 
bevoegde instantie weliswaar nog steeds striktere voorwaarden kan stellen, maar waarbij een te 
intensieve toelatingsprocedure niet langer als standaardoptie gehanteerd wordt.

Kaderformuleringen

Met het oog op de efficiëntie stelt de rapporteur voor om met betrekking tot de goedkeuringen 
van kaderformuleringen een onderscheid te maken tussen administratieve, kleine en grote 
wijzigingen. Administratieve wijzigingen kunnen via een kennisgevingsprocedure verwerkt 
worden en kleine wijzigingen via een kortere evaluatieperiode. Voor grote wijzigingen zou die 
evaluatieperiode in verhouding moeten staan tot de omvang van de voorgestelde wijziging. Ter 
ondersteuning van de producenten beveelt de rapporteur daarnaast aan om één enkel 
toelatingsnummer te verstrekken voor alle biociden die tot een en hetzelfde kader behoren.

Uitsluitingscriteria

Wat de uitsluitingscriteria betreft, is de rapporteur van mening dat de uitsluiting van bepaalde 
werkzame productsoorten (4 en 14 t/m 19) van de algemene toelatingstest een onnodig 
beperkend effect heeft. Het moet voor alle productsoorten mogelijk zijn om aan de hand van die 
criteria beoordeeld te worden. Een verbod voor dergelijke producten op grond van de wetgeving 
inzake de gewasbescherming vormt geen rechtvaardiging voor een dergelijk verbod (met zeer 
beperkte uitzonderingen) op grond van de biocidenwetgeving, aangezien pesticiden en biociden 
voor andere doeleinden worden gebruikt en ook andere blootstellingsniveaus hebben.

Taalvereisten

De enige eis die gesteld dient te worden, is dat de aanvragen voor het toelaten van producten en 
de etikettering van de producten (waar van toepassing) slechts in één van de officiële talen van 
de betreffende lidstaat opgesteld hoeven te zijn ten einde een buitensporige belasting van de 
sector te voorkomen.

AMENDEMENTEN
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De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar verslag 
op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Aangezien producten voor de 
conservering van voedingsmiddelen of 
diervoeders door het tegengaan van 
schadelijke organismen, die voorheen 
productsoort 20 uitmaakten, vallen onder 
Richtlijn 89/107/EEG van de Raad en 
Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, dient 
deze productsoort niet te worden 
gehandhaafd.

Schrappen

Motivering

De biocide-productsoort 20 ("conserveringsmiddelen voor voedingsmiddelen of diervoeders") 
dient te worden gehandhaafd, doch de definitie ervan moet worden aangepast, aangezien deze 
biociden geen conserveringsmiddelen zijn, maar ontsmettingsmiddelen. Producten die worden 
gebruikt om diervoeders vrij te maken van humane pathogenen zoals salmonella voldoen 
bijvoorbeeld niet aan de eisen van de verordeningen inzake additieven in diervoeders. Ze werken 
ook niet als conserveringsmiddel om bederf van diervoeders tegen te gaan. Deze producten 
moeten derhalve als ontsmettingsmiddelen worden aangemerkt.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Teneinde de toegang tot de interne 
markt te vergemakkelijken en het 
tijdverlies en de extra kosten te vermijden 
die met het verkrijgen van afzonderlijke 
nationale toelatingen in afzonderlijke 
lidstaten gepaard gaan, kan de Commissie
in het licht van haar ervaring met de 
bepalingen over communautaire 
toelatingen besluiten de communautaire 
toelatingsprocedure ook van toepassing te 
maken op andere biociden.

(24) Teneinde de toegang tot de interne 
markt te vergemakkelijken en het 
tijdverlies en de extra kosten te vermijden 
die met het verkrijgen van afzonderlijke 
nationale toelatingen in afzonderlijke 
lidstaten gepaard gaan, heeft de Commissie 
besloten een communautaire 
toelatingsprocedure in te voeren voor alle
biociden.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Om aanvragers, met name kmo's, 
te helpen om te voldoen aan de vereisten 
van deze verordening, moeten de lidstaten, 
naast de door het agentschap verstrekte 
documenten voor operationele sturing, 
nationale helpdesks instellen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Gezien de voordelen voor de interne 
markt en voor de consument is het 
wenselijk dat geharmoniseerde regels 
worden vastgesteld voor de parallelhandel 
in in wezen identieke biociden die in 
verschillende lidstaten zijn toegelaten.

(45) Gezien de voordelen voor de interne 
markt en voor de consument is het 
wenselijk dat geharmoniseerde regels 
worden vastgesteld voor de parallelhandel 
in identieke biociden die in verschillende 
lidstaten zijn toegelaten.

Motivering

De parallelhandel moet zich beperken tot producten met dezelfde technische en inhoudelijke 
specificaties als werkzame stoffen en coformulanten.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Aanvragers die hebben geïnvesteerd in 
de ondersteuning van de opneming van een 
werkzame stof in bijlage I of in de 
toelating van een biocide overeenkomstig 
deze verordening, dienen een deel van de 
gedragen kosten te kunnen recupereren 
middels een eerlijke vergoeding telkens 
wanneer geoctrooieerde informatie die zij 
ter ondersteuning van een dergelijke 
opneming of toelating hebben ingediend, 

(48) Aanvragers die hebben geïnvesteerd in 
de ondersteuning van de opneming van een 
werkzame stof in bijlage I of in de 
toelating van een biocide overeenkomstig 
deze verordening en/of Richtlijn 98/8/EG, 
dienen een deel van de gedragen kosten te 
kunnen recupereren middels een eerlijke 
vergoeding telkens wanneer geoctrooieerde 
informatie die zij ter ondersteuning van een 
dergelijke opneming of toelating hebben 
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ten behoeve van latere aanvragers wordt 
gebruikt.

ingediend, ten behoeve van latere 
aanvragers wordt gebruikt.

Motivering

Degenen die hebben geïnvesteerd in het kader van de geldende regelgeving mogen niet worden 
uitgesloten.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om te garanderen dat alle 
geoctrooieerde informatie die ter 
ondersteuning van de opneming van een 
werkzame stof of de toelating van een 
biocide wordt ingediend, bescherming 
geniet vanaf het tijdstip van de indiening
en om situaties te voorkomen waarin een 
deel van de informatie onbeschermd is, 
dient de bepaling inzake de termijnen voor 
de bescherming van informatie van 
toepassing te zijn op in het kader van 
Richtlijn 98/8/EG ingediende informatie.

(49) Om te garanderen dat alle 
geoctrooieerde informatie die ter 
ondersteuning van de opneming van een 
werkzame stof in bijlage I of de toelating 
van een biocide wordt ingediend, 
bescherming geniet vanaf het tijdstip van 
de indiening en om situaties te voorkomen 
waarin een deel van de informatie 
onbeschermd is, dient de bepaling inzake 
de termijnen voor de bescherming van 
informatie van toepassing te zijn op in het 
kader van Richtlijn 98/8/EG ingediende 
informatie.

Motivering
Ter verduidelijking.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) In het bijzonder dient de Commissie te 
worden gemachtigd maatregelen vast te 
stellen om een besluit te nemen over 
aanvragen tot opneming van een werkzame 
stof in bijlage I of tot verlenging of 
herziening van een dergelijke opneming, 
om de procedures met betrekking tot de 
verlenging of herziening van de opneming 
van een werkzame stof in bijlage I te 
specificeren, om de bepalingen inzake 

(61) In het bijzonder dient de Commissie te 
worden gemachtigd maatregelen vast te 
stellen om een besluit te nemen over 
aanvragen tot opneming van een werkzame 
stof in bijlage I of tot verlenging of 
herziening van een dergelijke opneming, 
om de procedures met betrekking tot de 
verlenging of herziening van de opneming 
van een werkzame stof in bijlage I te 
specificeren, om de criteria en procedures 
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communautaire toelatingen tot andere 
categorieën biociden uit te breiden, om de 
criteria en procedures met betrekking tot de 
intrekking van een toelating of de 
wijziging van de aan een toelating 
verbonden voorwaarden te specificeren, 
inclusief een mechanisme voor de 
beslechting van geschillen, om de 
algemeen toepasselijke 
maximumhoeveelheden werkzame stoffen 
of biociden te specificeren die bij 
experimenten mogen vrijkomen, alsook de 
minimuminformatie die moet worden 
verstrekt, om een geharmoniseerde 
vergoedingenstructuur en andere regels 
betreffende de betaling van vergoedingen 
aan de bevoegde autoriteiten en het 
agentschap vast te stellen, om de bijlagen 
aan te passen aan de vooruitgang van 
wetenschap en techniek, om het 
werkprogramma uit te voeren en de 
desbetreffende rechten en plichten van de 
bevoegde autoriteiten en de deelnemers aan 
het programma te specificeren en om de 
duur van het werkprogramma met een 
bepaalde periode te verlengen. Daar het 
maatregelen van algemene strekking 
betreft die bedoeld zijn om niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen, onder meer door 
deze verordening aan te vullen met nieuwe 
niet-essentiële onderdelen, moeten zij 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
5 bis van Besluit 1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

met betrekking tot de intrekking van een 
toelating of de wijziging van de aan een 
toelating verbonden voorwaarden te 
specificeren, inclusief een mechanisme 
voor de beslechting van geschillen, om de 
algemeen toepasselijke 
maximumhoeveelheden werkzame stoffen 
of biociden te specificeren die bij 
experimenten mogen vrijkomen, alsook de 
minimuminformatie die moet worden 
verstrekt, om een geharmoniseerde 
vergoedingenstructuur en andere regels 
betreffende de betaling van vergoedingen 
aan de bevoegde autoriteiten en het 
agentschap vast te stellen, om de bijlagen 
aan te passen aan de vooruitgang van 
wetenschap en techniek, om het 
werkprogramma uit te voeren en de 
desbetreffende rechten en plichten van de 
bevoegde autoriteiten en de deelnemers aan 
het programma te specificeren en om de 
duur van het werkprogramma met een 
bepaalde periode te verlengen. Daar het 
maatregelen van algemene strekking 
betreft die bedoeld zijn om niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen, onder meer door 
deze verordening aan te vullen met nieuwe 
niet-essentiële onderdelen, moeten zij 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
5 bis van Besluit 1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(66) Rekening houdend met het feit dat de 
Gemeenschapswetgeving inzake biociden 
op sommige producten voorheen niet van 
toepassing was, is het passend te voorzien 
in een overgangsperiode gedurende welke 
de bedrijven zich kunnen voorbereiden op 
de toepassing van de regels betreffende in 

(66) Rekening houdend met het feit dat de 
Gemeenschapswetgeving inzake biociden 
op sommige producten voorheen niet van 
toepassing was, is het passend te voorzien 
in een overgangsperiode gedurende welke 
de bedrijven zich kunnen voorbereiden op 
de toepassing van de regels betreffende in 
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situ ontstaande werkzame stoffen, 
behandelde voorwerpen en materialen en 
materialen die met levensmiddelen in 
aanraking komen.

situ ontstaande werkzame stoffen, 
behandelde voorwerpen en materialen.

Motivering

Voor materialen die met levensmiddelen in contact komen gelden reeds de voorschriften van 
Verordening (EG) nr. 1935/2004. Materialen die in aanraking komen met levensmiddelen 
zouden niet onder het voorstel mogen vallen omdat dit tot dubbele beoordeling en 
reglementering zou leiden. Indien leemtes worden vastgesteld moeten deze worden opgelost door 
middel van een wijziging van de verordening "materialen die met levensmiddelen in aanraking 
komen"

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter p bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p bis) Verordening (EG) nr. 1935/2004 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 27 oktober 2004 inzake materialen en 
voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen 1.

PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4.

Motivering

Voor materialen die met levensmiddelen in contact komen gelden reeds de voorschriften van 
Verordening (EG) nr. 1935/2004. Materialen die in aanraking komen met levensmiddelen 
zouden niet onder het voorstel mogen vallen omdat dit tot dubbele beoordeling en 
reglementering zou leiden. Indien leemtes worden vastgesteld moeten deze worden opgelost door 
middel van een wijziging van de verordening "materialen die met levensmiddelen in aanraking 
komen"

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter f – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dergelijke stoffen worden, tenzij er 
andere redenen tot bezorgdheid zijn, 
ingedeeld bij de gevaarlijke stoffen 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG en 
zijn in het biocide aanwezig in een 
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concentratie welke als gevaarlijk wordt 
beschouwd in de zin van Richtlijn 
1999/45/EG of Verordening (EG) nr. 
1272/2008.

Motivering

Het betreft hier een definitie die reeds is opgenomen in Richtlijn 98/8/EG en ter verduidelijking 
in de nieuwe verordening moet worden ingevoegd.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) ‘behandelde materialen en voorwerpen’: k) ‘behandelde materialen en voorwerpen’:
alle stoffen, mengsels, materialen en 
voorwerpen die met een of meer biociden 
zijn behandeld of waarin een of meer 
biociden zijn verwerkt met de bedoeling de 
stof, het mengsel, het materiaal of het 
voorwerp te vrijwaren tegen aantasting 
door schadelijke organismen;

alle stoffen, mengsels, materialen en 
voorwerpen die met een of meer biociden 
zijn behandeld of waarin een of meer 
biociden zijn verwerkt met de bedoeling 
die functie te vervullen waarvoor zij 
bedoeld zijn;

Motivering

Dit amendement verruimt het toepassingsgebied van behandelde voorwerpen en materialen, 
zodat hieronder ook producten zoals geconserveerde verf of voorwerpen met een extern effect 
zoals muskietennetten vallen. De beoordeling wordt derhalve uitgevoerd op het niveau van de 
chemische stof.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter n 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) ‘toelating’: n) ‘toelating’:
nationale toelating of communautaire 
toelating;

primaire nationale of communautaire 
toelating, of duplicaattoelating of 
aanvullende toelating;

Amendement 13



AD\813158NL.doc 11/74 PE430.878v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter n bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n bis) ‘duplicaattoelating’
een administratief besluit waarbij een 
lidstaat of de Commissie ten behoeve van 
de houder van een primaire toelating 
toestaat dat hetzelfde biocide onder een 
andere handelsnaam op de markt 
gebracht en gebruikt wordt;

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter n ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n ter) ‘aanvullende toelating’
een administratief besluit, gebaseerd op 
een primaire toelating en genomen met 
toestemming van de houder van die 
primaire toelating, waarbij een lidstaat of 
de Commissie toestaat dat een biocide 
onder een andere handelsnaam op de 
markt gebracht en gebruikt wordt;

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p) ‘kaderformulering’: p) ‘kaderformulering’:
een groep biociden met soortgelijke 
toepassingen en, wat hun samenstelling 
betreft, een beperkte mate van variatie ten 
opzichte van een tot die groep behorend 
referentiebiocide dat dezelfde werkzame 
stoffen met dezelfde specificaties bevat, 
waarbij de toegestane variaties het 
risiconiveau of de werkzaamheid van de 
producten niet negatief beïnvloeden;

een groep biociden met soortgelijke 
toepassingen en, wat hun samenstelling 
betreft, een mate van variatie ten opzichte 
van een tot die groep behorend 
referentiebiocide dat dezelfde werkzame 
stoffen met dezelfde specificaties bevat, op 
voorwaarde dat – ondanks deze variatie –
het risiconiveau niet hoger is dan dat van 
het referentiebiocide en de werkzaamheid 
tegen het doelorganisme overeenstemt met 
de werkzaamheid die op het etiket van het 
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product vermeld wordt;

Motivering

Het is van belang vast te leggen dat het mogelijke risico niet hoger uitvalt dan dat van het 
referentiebiocide en dat de werkzaamheid tegen de doelorganismen overeenstemt met wat op het 
etiket van het product vermeld staat.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) ‘verklaring van toegang’: q) ‘verklaring van toegang’:
een oorspronkelijk document, ondertekend 
door de eigenaar of eigenaars van 
informatie, waarin verklaard wordt dat die 
informatie door de bevoegde autoriteiten, 
het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen en de Commissie mag worden 
gebruikt ten behoeve van de beoordeling 
van een werkzame stof of de verlening van 
een toelating;

een oorspronkelijk document, ondertekend 
door de eigenaar of eigenaars van 
informatie of een vertegenwoordiger, 
waarin verklaard wordt dat die informatie 
door de aangewezen bevoegde autoriteiten, 
het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen en de Commissie mag worden 
gebruikt ten behoeve van de beoordeling 
van een werkzame stof of de verlening van 
een toelating aan een derde;

Motivering

De definitie van "verklaring van toegang" dient te worden gepreciseerd.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter s

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s) ‘materialen die met levensmiddelen in 
aanraking komen’:

Schrappen

alle onder Verordening (EG) 
nr. 1935/2004 vallende materialen en 
voorwerpen die bestemd zijn om met 
levensmiddelen in aanraking te komen;

Motivering

Voor materialen die met levensmiddelen in contact komen, gelden reeds de voorschriften van 
Verordening (EG) nr. 1935/2004. Zulke materialen zouden niet onder het voorstel mogen vallen 
omdat dit tot dubbele beoordeling en reglementering zou leiden. Indien leemtes in de wetgeving 
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worden vastgesteld, moeten deze worden opgelost door middel van een wijziging van de 
verordening inzake materialen die met levensmiddelen in aanraking komen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter t bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

t bis) ‘administratieve wijziging’:
aanpassing van een bestaande toelating 
van zuiver administratieve aard, die niet 
gepaard gaat met een herbeoordeling van 
het risico voor de volksgezondheid of het 
milieu of van de werkzaamheid van het 
product;

Motivering

Gedefinieerd moet worden wat voor aanpassingen kunnen worden aangebracht in de bestaande 
toelating voor een biocide.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter t ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

t ter) ‘kleinere wijziging’:
aanpassing van een bestaande toelating 
die niet kan worden beschouwd als een 
administratieve wijziging omdat de 
aanpassing een beperkte herbeoordeling 
van het risico voor de volksgezondheid of 
het milieu en/of van de werkzaamheid van 
het product vereist, en die de omvang van 
het risico voor de volksgezondheid of het 
milieu en de werkzaamheid van het 
product niet negatief beïnvloedt;

Motivering

Gedefinieerd moet worden wat voor aanpassingen kunnen worden aangebracht in de bestaande 
toelating voor een biocide.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter t quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

t quater) ‘belangrijke wijziging’:
aanpassing van een bestaande toelating 
die niet kan worden beschouwd als een 
administratieve wijziging of een kleinere 
wijziging;

Motivering

Gedefinieerd moet worden wat voor aanpassingen kunnen worden aangebracht in de bestaande 
toelating voor een biocide.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter u bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

u bis) ‘kmo's’:
kleine en middelgrote ondernemingen in 
de zin van Aanbeveling 2003/361/EG van 
de Commissie van 6 mei 2003 betreffende 
de definitie van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen1.
______________
1 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

Motivering

In navolging van de REACH-verordening is het beter een aparte definitie van kmo's op te nemen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter u ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

u ter) ‘producent’:
- in het geval van een werkzame stof die in 
de Unie wordt geproduceerd of op de 
markt wordt gebracht, de fabrikant van 
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die werkzame stof of een in de Unie 
gevestigde persoon die door de fabrikant 
met het oog op deze verordening als zijn 
enige vertegenwoordiger is aangewezen,
- in het geval van een werkzame stof die 
buiten de Unie wordt geproduceerd, de in 
de Unie gevestigde persoon die door de 
fabrikant van die werkzame stof met het 
oog op deze verordening als zijn enige 
vertegenwoordiger is aangewezen of, 
wanneer een dergelijke persoon niet is 
aangewezen, de persoon die het biocide of 
de werkzame stof in kwestie in de Unie 
importeert.

Motivering

Gezien de nieuwe formulering van artikel 83 is een definitie van "producent" noodzakelijk. Deze 
definitie is overigens in lijn met die in Verordening (EG) nr. 1896/2000 van de Commissie van 7 
september 2000 inzake de eerste fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende biociden bedoelde programma.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw – eerste artikel van hoofdstuk II)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
1. Elke kandidaat-aanvrager die om de 
opneming van een werkzame stof in 
bijlage I verzoekt, doet bij het agentschap 
navraag of:
- voor dezelfde werkzame stof reeds een 
aanvraag tot opneming in bijlage I is 
ingediend;
- dezelfde werkzame stof is opgenomen in 
bijlage I;
- dezelfde stof is geregistreerd 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006.
2. Elke kandidaat-aanvrager verstrekt bij 
zijn aanvraag bij het agentschap de 
volgende informatie:
a) gegevens betreffende zijn identiteit, 
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zoals bepaald onder punt 1 van bijlage VI 
bij Verordening (EG) nr. 1907/2006, 
uitgezonderd de punten 1.2 en 1.3;
b) gegevens betreffende de identiteit van 
de werkzame stof, zoals bepaald onder 
punt 2 van bijlage VI bij Verordening 
(EG) nr. 1907/2006;
c) voor welke vereiste gegevens de 
kandidaat-aanvrager nieuwe proeven op 
gewervelde dieren moet verrichten;
d) voor welke vereiste gegevens hij andere 
nieuwe proeven moet verrichten.
3. Wanneer de werkzame stof niet reeds in 
bijlage I is opgenomen of nog niet 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 is geregistreerd, stelt het 
agentschap de kandidaat-aanvrager 
daarvan in kennis.
4. Wanneer voor dezelfde werkzame stof 
reeds een aanvraag is ingediend of 
wanneer dezelfde werkzame stof reeds in 
bijlage I is opgenomen of overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 is 
geregistreerd, stelt het agentschap de 
kandidaat-aanvrager onverwijld in kennis 
van de namen en adressen van de eerdere 
aanvragers en registranten en van de 
relevante onderzoekssamenvattingen of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen 
voor zover deze reeds beschikbaar zijn.
5. Tegelijkertijd stelt het agentschap de 
eerdere aanvragers en registranten in 
kennis van de naam en het adres van de 
kandidaat-aanvrager die een verzoek tot 
opneming in bijlage I heeft ingediend. De 
beschikbare proeven op gewervelde dieren 
worden overeenkomstig hoofdstuk XI van 
deze verordening gedeeld met de 
kandidaat-aanvrager.

Motivering

Deze procedures zijn noodzakelijk om herhaling van proeven op gewervelde dieren te 
voorkomen en te voldoen aan de gegevensvereisten van bijlage II. De informatieplicht is 
ontleend aan de REACH-verordening, aangezien het agentschap over de nodige infrastructuur 
en ervaring beschikt om deze procedure toe te passen.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een werkzame stof wordt in bijlage I 
opgenomen voor een eerste periode van ten 
hoogste tien jaar indien de biociden die 
deze werkzame stof bevatten, voldoen aan 
de voorwaarden van artikel 16, lid 1, 
onder b).

1. Een werkzame stof wordt in bijlage I 
opgenomen voor een eerste periode van ten 
hoogste tien jaar indien ten minste een van
de biociden die deze werkzame stof 
bevatten, voldoet aan de voorwaarden van 
artikel 16, lid 1, onder b).

Motivering

Op het moment van opneming in bijlage I moet het dossier worden overgelegd van ten minste 
één representatief biocide waarvan de werkzame stof voldoet aan de gestelde voorwaarden. De 
voorgestelde wijziging sluit beter aan bij het concept van opneming in bijlage I. 

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan de opneming van een actieve stof in 
bijlage I worden, indien passend, een of 
meer van de hierna genoemde voorwaarden 
verbonden:

3. Aan de opneming van een actieve stof 
en de definitie van de referentiebron ter 
bepaling van de technische 
gelijkwaardigheid in bijlage I worden, 
indien passend, een of meer van de hierna 
genoemde voorwaarden verbonden:

Motivering

Het is belangrijk de chemische stof die in bijlage I wordt beschreven, te koppelen aan de 
gegevens op grond waarvan de stof in de bijlage is opgenomen. Bovendien is de 
isomeersamenstelling van belang voor de vaststelling van de chemische identiteit.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) omschrijving van de chemische 
identiteit met het oog op stereo-isomeren.
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Motivering

Het is belangrijk de chemische stof die in bijlage I wordt beschreven, te koppelen aan de 
gegevens op grond waarvan de stof in de bijlage is opgenomen. Bovendien is de 
isomeersamenstelling van belang voor de vaststelling van de chemische identiteit.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in normale gebruiksomstandigheden is 
de blootstelling van mensen aan de 
werkzame stof in een biocide 
verwaarloosbaar, met name wanneer het 
product in een gesloten systeem of in strikt 
gecontroleerde omstandigheden wordt 
gebruikt;

a) in voorgeschreven
gebruiksomstandigheden is de blootstelling 
van mensen aan de werkzame stof in een 
biocide verwaarloosbaar of naar behoren 
gecontroleerd, met inachtneming van de 
intrinsieke gevaren van de werkzame stof, 
met name wanneer het product in een 
gesloten systeem of in strikt gecontroleerde 
omstandigheden wordt gebruikt;

Motivering

Er kunnen geen wetenschappelijke redenen worden aangevoerd om bepaalde productsoorten 
(bijvoorbeeld PT4 en 14-19) uit te sluiten. De betreffende producten zijn rodenticiden, 
acariciden, mollusciciden, ontsmettingsmiddelen, pisciciden en insecticiden en zijn met name 
nuttig voor de bevolking van Zuid-Europa, waar de bestrijding van ratten of insecten essentieel 
is vanuit hygiënisch oogpunt. Tot uitsluiting moet worden besloten op basis van een 
risicoanalyse (combinatie van gevaar en blootstelling). Indien wetenschappelijk is aangetoond 
dat de risico's goed beheerst worden, moeten de werkzame stoffen worden toegelaten.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Punt c) is niet van toepassing op 
werkzame stoffen voor de productsoorten 
4 en 14 tot en met 19.

Schrappen

Motivering

De wetenschappelijke gronden om een uitzondering te maken voor bepaalde productsoorten (in 
casu 4 en 14 t/m 19), zijn onduidelijk en lijken op willekeur te berusten. Zij richten zich daarom 
ten onrechte op deze productsoorten.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
… betreffende het op de markt brengen 
van gewasbeschermingsmiddelen
vastgestelde uitvoeringsmaatregelen, 
waarin de wetenschappelijke criteria voor 
de bepaling van de hormoonontregelende 
eigenschappen worden gespecificeerd, 
zijn van toepassing.

Motivering

Op dit moment bestaan er geen toelatingscriteria voor hormoonontregelende stoffen en het is 
noodzakelijk dat deze worden opgesteld. Deze criteria zouden moeten worden overgenomen uit 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen, die op 24 november 2009 in werking is getreden. 

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een dossier voor de werkzame stof dat 
aan de eisen van bijlage II voldoet;

a) een dossier voor de werkzame stof dat 
aan de eisen van bijlage II voldoet of een 
verklaring van toegang;

Motivering

Het is mogelijk dat een aanvrager niet de rechtmatige eigenaar is van alle gegevens ter 
ondersteuning van zijn aanvraag.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een dossier voor ten minste één 
representatief biocide dat de werkzame stof 
bevat, dat aan de eisen van bijlage III 
voldoet. 

b) een dossier of een verklaring van 
toegang voor ten minste één representatief 
biocide dat de werkzame stof bevat, dat 
aan de eisen van bijlage III voldoet. 
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Motivering

Het is mogelijk dat een aanvrager niet de rechtmatige eigenaar is van alle gegevens ter 
ondersteuning van zijn aanvraag.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap wijst aan elke aanvraag 
een registratienummer toe, dat bij alle 
correspondentie over de aanvraag tot 
opneming van de stof in bijlage I moet 
worden vermeld, en stelt een 
indieningsdatum vast, die overeenkomt 
met de datum waarop het agentschap de 
aanvraag ontvangen heeft. 

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen twee maanden na ontvangst van de 
aanvraag valideert het agentschap de 
aanvraag mits zij aan de volgende eisen 
voldoet:

Binnen drie weken na ontvangst van de 
aanvraag valideert het agentschap de 
aanvraag mits zij aan de volgende eisen 
voldoet:

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien het agentschap van mening is dat 
de aanvraag onvolledig is, laat het de 
aanvrager weten welke aanvullende 
informatie vereist is voor de validatie van 
de aanvraag en stelt het een redelijke
termijn vast voor de indiening van die 
informatie. 

4. Indien het agentschap van mening is dat 
de aanvraag onvolledig is, laat het de 
aanvrager weten welke aanvullende 
informatie vereist is voor de validatie van 
de aanvraag en stelt het een termijn van ten 
hoogste twee maanden vast voor de 
indiening van die informatie. 
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Motivering

Voor de verstrekking van documentatie is een vaste termijn nodig die zo kort mogelijk moet zijn 
om snel met de evaluatie te kunnen beginnen. 

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Binnen twee maanden na ontvangst 
van een aanvraag registreert het 
agentschap alle gegevens onder een 
unieke identificatiecode in het dossier.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien bij de beoordeling van de dossiers 
blijkt dat voor de uitvoering van de 
beoordeling aanvullende informatie nodig 
is, verzoekt de beoordelende bevoegde 
autoriteit de aanvrager die informatie 
binnen een vastgestelde termijn te 
verstrekken en stelt zij het agentschap 
hiervan in kennis. 

2. Indien bij de beoordeling van de dossiers 
blijkt dat voor de uitvoering van de 
beoordeling aanvullende informatie nodig 
is, verzoekt de beoordelende bevoegde 
autoriteit de aanvrager die informatie 
binnen een vastgestelde termijn van ten 
hoogste zes maanden te verstrekken. In 
uitzonderlijke gevallen kan de termijn op 
grond van een behoorlijke motivering met 
een periode van ten hoogste zes maanden 
worden verlengd. De beoordelende 
bevoegde autoriteit stelt het agentschap 
hiervan in kennis.  

Motivering

De ervaring leert dat het afronden van een beoordelingsprocedure ongerechtvaardigd lang kan 
duren. Daarom is de vaststelling van duidelijke termijnen van groot belang: zo worden 
ontsnappingsroutes afgesloten die tot een onnodig lange procedure kunnen leiden. Ook wordt 
daarmee de aanvrager enige zekerheid geboden over de mogelijke maximumduur van de 
procedure. 

Amendement 37
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie besluit de 
werkzame stof in bijlage I op te nemen, 
moet(en) de naam/namen van de 
aanvrager(s) worden vermeld.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Wanneer het agentschap besluit de 
werkzame stof op te nemen in bijlage I, 
kent het aan die stof een stof- en 
aanvragerspecifiek opnemingsnummer 
toe. Het agentschap stelt de betrokken 
aanvrager terstond in kennis van het 
opnemingsnummer en de datum van 
opneming. Het opnemingsnummer wordt 
voor alle verdere correspondentie over de 
werkzame stof en voor de producttoelating 
overeenkomstig hoofdstuk IV van deze 
verordening gebruikt.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het opstellen van zijn advies over de 
opneming of de verlenging van de 
opneming van een werkzame stof in 
bijlage I onderzoekt het agentschap of de 
werkzame stof voldoet aan een van de in 
lid 1 genoemde criteria. Het wijdt in zijn 
advies een bespreking aan dit punt. 

2. Bij het opstellen van zijn advies over de 
opneming of de verlenging van de 
opneming van een werkzame stof in bijlage 
I onderzoekt het agentschap of de 
werkzame stof voldoet aan een van de in 
lid 1 genoemde criteria. Als de 
blootstelling niet afdoende onder controle 
wordt gehouden, rekening houdend met 
de gevaren die inherent zijn aan de 
betreffende stof, wijdt het in zijn advies 
een bespreking aan dit punt. 
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Motivering

De criteria voor de identificatie van voor vervanging in aanmerking komende werkzame stoffen 
worden aangepast aan de criteria voor de stoffen waarvoor toelating in de zin van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 vereist is, teneinde de twee verordeningen op elkaar af te stemmen – zie 
artikel 57 van Verordening (EG) nr. 1907/2006. Aangezien het agentschap (ECHA) bevoegd zal 
zijn te onderzoeken of een werkzame stof aan de criteria voldoet, is harmonisering van de twee 
verordeningen wenselijk.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien het agentschap van mening is dat 
de aanvraag onvolledig is, laat het de 
aanvrager weten welke aanvullende 
informatie vereist is voor de validatie van 
de aanvraag en stelt het een redelijke
termijn vast voor de indiening van die 
informatie. 

4. Indien het agentschap van mening is dat 
de aanvraag onvolledig is, laat het de 
aanvrager weten welke aanvullende 
informatie vereist is voor de validatie van 
de aanvraag en stelt het een termijn van ten 
hoogste twee maanden vast voor de 
indiening van die informatie. 

Motivering

Voor de verstrekking van documentatie is een vaste termijn nodig die zo kort mogelijk moet zijn 
om snel met de evaluatie te kunnen beginnen. 

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na het verstrijken van de in lid 3 
bedoelde termijn of na ontvangst van het 
advies van het agentschap neemt de 
Commissie een besluit over de verlenging 
van de opneming van de werkzame stof in 
bijlage I. Dat besluit, dat bedoeld is om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel 72, lid 4, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

5. Na het verstrijken van de in lid 3 
bedoelde termijn of na ontvangst van het 
advies van het agentschap neemt de 
Commissie een besluit over de verlenging 
van de opneming van de werkzame stof in 
bijlage I. Dat besluit, dat bedoeld is om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel 72, lid 4, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
Wanneer de Commissie besluit de 
opneming van de werkzame stof in bijlage 
I te verlengen, moet(en) de naam/namen 
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van de aanvrager(s) worden vermeld.

Motivering

Opneming in bijlage I van de werkzame stof, gekoppeld aan de bedrijfsgegevens is een passend 
en doeltreffend middel om profiteurs te weren, aangezien zo een snelle identificatie mogelijk is 
van het bedrijf dat de stof heeft ondersteund en de administratieve lasten derhalve verminderd 
worden.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan het agentschap 
raadplegen over wetenschappelijke of 
technische vraagstukken in verband met de 
herziening van de opneming van een 
werkzame stof in bijlage I. Het agentschap 
stelt binnen negen maanden na ontvangst 
van het verzoek een advies op en legt dit 
voor aan de Commissie.

2. De Commissie kan het agentschap 
raadplegen over wetenschappelijke of 
technische vraagstukken in verband met de 
herziening van de opneming van een 
werkzame stof in bijlage I. Het agentschap 
stelt binnen zes maanden na ontvangst van 
het verzoek een advies op en legt dit voor 
aan de Commissie.

Motivering

Amendement ten behoeve van de consistentie, want verder is in het voorstel overal sprake van 
een termijn van zes maanden waarbinnen het agentschap op verzoek van de Commissie advies 
moet uitbrengen. 

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanvragen om toelating worden 
ingediend door of namens de persoon die 
er verantwoordelijk voor is dat een biocide 
in een bepaalde lidstaat of in de 
Gemeenschap op de markt wordt gebracht.

2. Aanvragen om toelating worden 
ingediend door of namens de persoon die 
houder van de toelating is en die er al dan 
niet verantwoordelijk voor is dat een 
biocide in een bepaalde lidstaat of in de 
Gemeenschap op de markt wordt gebracht.

Amendement 44
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanvragen voor een nationale toelating in 
een lidstaat worden ingediend bij de 
bevoegde autoriteit van die lidstaat 
(hierna ‘de ontvangende bevoegde 
autoriteit’ genoemd).

Schrappen 

Motivering

De eerste validatie van alle aanvragen op communautair niveau zou door het ECHA moeten 
worden uitgevoerd, zodat de beoordelende bevoegde autoriteit zich op de eigenlijke beoordeling 
van de aanvraag kan concentreren. Momenteel blijkt namelijk dat de aanpak niet altijd 
consequent is wanneer de beoordelende bevoegde autoriteiten zowel administratieve als 
wetenschappelijke elementen van dossiers in aanmerking moeten nemen. Bovendien is het voor 
kmo's voordelig als zij de bevoegde beoordelende autoriteit kunnen kiezen, omdat zij zo met hun 
nationale instanties kunnen werken.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanvragen voor een communautaire
toelating worden ingediend bij het 
agentschap.

Aanvragen voor een toelating worden 
ingediend bij het agentschap.

De aanvrager kan, indien een lidstaat 
daartoe op voorhand toestemming heeft 
verleend, zijn aanvraag laten beoordelen 
door de lidstaat en moet bij de aanvraag 
zelf aangeven welke bevoegde autoriteit, 
als gedefinieerd in artikel 22, 
verantwoordelijk is voor de beoordeling.

Motivering

De eerste validatie van alle aanvragen op communautair niveau zou door het ECHA moeten 
worden uitgevoerd, zodat de beoordelende bevoegde autoriteit zich op de eigenlijke beoordeling 
van de aanvraag kan concentreren. Momenteel blijkt namelijk dat de aanpak niet altijd 
consequent is wanneer de beoordelende bevoegde autoriteiten zowel administratieve als 
wetenschappelijke elementen van dossiers in aanmerking moeten nemen. Bovendien is het voor 
kmo's voordelig als zij de bevoegde beoordelende autoriteit kunnen kiezen, omdat zij zo met hun 
nationale instanties kunnen werken.

Amendement 46
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanvrager kan één enkele aanvraag 
indienen voor toelating van een groep 
producten binnen een kaderformulering.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de daarin aanwezige werkzame stoffen 
zijn opgenomen in bijlage I en er wordt 
voldaan aan alle in die bijlage voor die 
stoffen vermelde voorwaarden;

a) de daarin aanwezige werkzame stoffen 
zijn opgenomen in bijlage I, er is een 
opnemingsnummer toegekend 
overeenkomstig artikel 8, lid 5 bis, en er 
wordt voldaan aan alle in bijlage I voor die 
stoffen vermelde voorwaarden;

Motivering

Ter wille van de samenhang met de beoordelingsprocedure als bedoeld in artikel 8, lid 5 bis.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de aard, de hoeveelheid en de 
technische gelijkwaardigheid van de 
werkzame stoffen in het biocide en zo 
nodig eventuele in toxicologisch of 
ecotoxicologisch opzicht belangrijke 
onzuiverheden en niet-werkzame stoffen, 
en de residuen die in toxicologisch opzicht 
of voor het milieu van belang zijn en bij 
toegelaten gebruik ontstaan, kunnen 
volgens de desbetreffende voorschriften 
van de bijlagen II en III worden bepaald;

c) de chemische identiteit, de hoeveelheid 
en de technische gelijkwaardigheid van de 
werkzame stoffen in het biocide en zo 
nodig eventuele in toxicologisch of 
ecotoxicologisch opzicht belangrijke 
onzuiverheden en niet-werkzame stoffen, 
en de residuen die in toxicologisch opzicht 
of voor het milieu van belang zijn en bij 
toegelaten gebruik ontstaan, kunnen 
volgens de desbetreffende voorschriften 
van de bijlagen II en III worden bepaald; 

Motivering

De uitdrukking "aard" is niet duidelijk. "Chemische identiteit" is een betere term voor de 
samenstelling van de werkzame stof. 



AD\813158NL.doc 27/74 PE430.878v01-00

NL

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – alinea's 2 bis en 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beoordeling of het biocide voldoet aan 
de in lid 1, onder b) vermelde criteria 
moet voorzover mogelijk gebaseerd zijn op 
de bestaande gegevens over de tot 
bezorgdheid aanleiding gevende stoffen 
die in het biocide aanwezig zijn, om 
dierproeven tot een minimum te beperken. 
In het bijzonder moet het bepaalde in 
Richtlijn 1999/45/EG of Verordening 
(EG) nr. 1272/2008 over het vaststellen 
van het gevaar van biociden en de daaruit 
voortvloeiende risicobeoordeling, worden 
toegepast.
De beoordeling of het biocide voldoet aan 
de in lid 1, onder b) vermelde criteria en 
de in lid 1, onder c) gestelde voorwaarden 
is niet verplicht voor een stof in het 
biocide als de concentratie van die stof in 
het preparaat lager is dan een van de 
volgende waarden:
a) de concentraties zoals vastgesteld in 
artikel 3, lid 3, van Richtlijn 1999/45/EG;
b) de concentratiegrenzen zoals vermeld 
in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG;
c) de concentratiegrenzen zoals vermeld 
in deel B van bijlage II bij Richtlijn 
1999/45/EG;
d) de concentratiegrenzen zoals vermeld 
in deel B van bijlage III bij Richtlijn 
1999/45/EG;
e) de concentratiegrens zoals vastgelegd 
in een overeengekomen vermelding in de 
inventaris van indelingen en 
etiketteringen volgens titel V van 
Verordening (EG) nr. 1272/2008;
f) 0,1% gewichtsprocent (g/g), als de stof 
voldoet aan de criteria van bijlage XIII bij 
Verordening (EG) nr. 1907/2006.
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Motivering

Het amendement beoogt onnodige dierproeven te voorkomen en is in lijn met de vereisten van de 
REACH-verordening ten aanzien van de drempelwaarden voor het chemisch veiligheidsrapport.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In het geval van een kaderformulering is 
een verlaging van het gehalte aan 
werkzame stof ten opzichte van het 
referentiebiocide en/of een wijziging van 
de procentuele verhouding van een of meer 
niet-werkzame stoffen en/of de vervanging 
van een of meer niet-werkzame stoffen 
door andere met hetzelfde of een kleiner 
risico toegestaan.

6. In het geval van een kaderformulering 
zijn ten opzichte van een of meer 
referentiebiociden de volgende variaties 
toegestaan:
a) weglating van een werkzame stof bij 
een referentiebiocide met ten minste twee 
werkzame stoffen;
b) verlaging van het gehalte aan werkzame 
stoffen;
c) weglating van een of meer niet-
werkzame stoffen;
d) wijziging van de procentuele verhouding 
van een of meer niet-werkzame stoffen;
e) vervanging van een of meer niet-
werkzame stoffen.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Commissie verschaft in 
overeenstemming met de in artikel 72, lid 
2, genoemde procedure technische en 
wetenschappelijke richtsnoeren voor de 
toelating van producten, met speciale 
aandacht voor geharmoniseerde 
gegevensvereisten, evaluatieprocedures en 
beslissingen van de lidstaten.

Motivering

Dit amendement waarborgt een uniforme tenuitvoerlegging van de verordening in de Unie.
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Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een biocide wordt als een biocide met 
een gering risico aangemerkt als aan beide
hierna genoemde voorwaarden wordt 
voldaan:

1. Een biocide wordt als een biocide met 
een gering risico aangemerkt als aan ten 
minste een van de hierna genoemde 
voorwaarden wordt voldaan:

a) voor ieder milieucompartiment kan de 
verhouding van de voorspelde 
concentratie in het milieu (PEC) ten 
opzichte van de voorspelde concentratie 
zonder effect (PNEC) worden bepaald en 
is deze niet hoger dan 0,1;

a) het biocide wordt uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 niet 
aangemerkt als een product dat gevaar 
voor de volksgezondheid of het milieu 
oplevert;

b) voor ieder effect op de menselijke 
gezondheid is de blootstellingsmarge (de 
verhouding van het niveau waarbij geen 
schadelijk effect meer wordt
waargenomen (NOAEL) en de feitelijke 
blootstellingsconcentratie) groter dan 
1000.

b) de indeling van het biocide is niet 
gekoppeld aan het signaalwoord “gevaar” 
op het etiket dat op grond van 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 vereist 
is, en als het product in normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
omstandigheden zonder persoonlijke 
beschermingsmiddelen wordt gebruikt, 
wordt voldaan aan de eisen die in artikel 
16, lid 1, onder b), c) en d) worden 
gesteld;
c) de werkzame stof(fen) is/zijn op 
zodanige wijze in het biocide ingesloten 
dat de blootstelling in normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden verwaarloosbaar 
is, en het product wordt in alle andere 
fasen van zijn levenscyclus in strikt 
gecontroleerde omstandigheden 
gehanteerd.

Een biocide wordt evenwel niet als een 
biocide met een gering risico aangemerkt 
als aan ten minste een van de hierna 
genoemde voorwaarden wordt voldaan:

2. Een biocide wordt evenwel niet als een 
biocide met een gering risico aangemerkt 
als het een werkzame stof of een tot 
bezorgdheid aanleiding gevende stof bevat 
die:

a) het bevat een of meer werkzame stoffen 
die voldoen aan de criteria om als 
persistent, bioaccumulerend en toxisch 
(PBT) of zeer persistent en sterk 
bioaccumulerend (vPvB) te worden 
aangemerkt overeenkomstig bijlage XIII 

a) voldoet aan de criteria om als persistent, 
bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer 
persistent en sterk bioaccumulerend 
(vPvB) te worden aangemerkt 
overeenkomstig bijlage XIII van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006;
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van Verordening (EG) nr. 1907/2006;

b) het bevat een of meer werkzame stoffen 
die als hormoonverstorende stoffen
worden aangemerkt; 

b) als hormoonverstorende stof wordt
aangemerkt overeenkomstig artikel 57, 
onder f), van Verordening (EG) nr. 
1907/2006; 

c) het bevat een of meer werkzame stoffen 
die overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1272/2008 zijn ingedeeld, of die 
voldoen aan de criteria om te worden 
ingedeeld, in een van de volgende 
categorieën:

c) overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1272/2008 is ingedeeld, of die voldoet 
aan de criteria om te worden ingedeeld, in 
een van de volgende categorieën:

(i) kankerverwekkend;
(ii) mutageen;

(iii) neurotoxisch;
(iv) immunotoxisch;

(v) giftig voor de voortplanting;
(vi) sensibiliserend.

(i) kankerverwekkend;
(ii) mutageen;

(iii) neurotoxisch;
(iv) immunotoxisch;

(v) giftig voor de voortplanting;
(vi) sensibiliserend.

2. In afwijking van lid 1 wordt een biocide 
als een biocide met een gering risico 
aangemerkt indien de werkzame stoffen 
daarin op zodanige wijze zijn ingesloten 
dat de blootstelling in normale 
gebruiksomstandigheden verwaarloosbaar 
is en het product in alle andere fasen van 
zijn levenscyclus in strikt gecontroleerde 
omstandigheden wordt gehanteerd.
3. Van biociden met een gering risico 
moet worden aangetoond dat er weinig 
kans bestaat dat de doelorganismen als 
gevolg van het gebruik ervan resistentie 
gaan ontwikkelen.
4. Naast de in artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 bedoelde 
werkzame stoffen worden werkzame 
stoffen die worden vervaardigd of 
ingevoerd ten behoeve van het gebruik in 
biociden met een gering risico waarvan het 
op de markt brengen overeenkomstig 
artikel 15 is toegelaten, als geregistreerd 
beschouwd, en de registratie ervan wordt 
als volledig beschouwd voor vervaardiging 
of invoer ten behoeve van het gebruik in 
biociden met een gering risico, zodat 
geacht wordt te zijn voldaan aan de eisen 
van de hoofdstukken 1 en 5 van titel II van 
die verordening.

3. Naast de in artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 bedoelde 
werkzame stoffen worden werkzame 
stoffen die worden vervaardigd of 
ingevoerd ten behoeve van het gebruik in 
biociden met een gering risico waarvan het 
op de markt brengen overeenkomstig 
artikel 15 is toegelaten, als geregistreerd 
beschouwd, en de registratie ervan wordt 
als volledig beschouwd voor vervaardiging 
of invoer ten behoeve van het gebruik in 
biociden met een gering risico, zodat 
geacht wordt te zijn voldaan aan de eisen 
van de hoofdstukken 1 en 5 van titel II van 
die verordening.
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Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie van biocide met een gering risico ziet er te 
restrictief uit en beperkt daardoor de mogelijkheden voor toepassing van de gecentraliseerde 
procedure. De definitie wordt daarom uitgebreid zodat meer producten kunnen profiteren van 
een communautaire toelating, terwijl er tegelijk zorg voor wordt gedragen dat het agentschap in 
de eerste fase niet wordt overspoeld met aanvragen voor het hele biocidenassortiment. Dit is 
wellicht in een later stadium mogelijk en daartoe moet de procedure eerder (in 2016) wordt 
herzien en eventueel voor alle producten gaan gelden.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanvrager van een toelating dient 
tezamen met de aanvraag de volgende 
documenten in:

1. De aanvrager van een primaire toelating 
dient tezamen met de aanvraag de 
volgende documenten in:

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanvraag tot toelating gaat vergezeld 
van de overeenkomstig artikel 70 
verschuldigde vergoeding.

2. De aanvraag tot primaire toelating gaat 
vergezeld van de overeenkomstig artikel 70 
verschuldigde vergoeding.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ontvangende bevoegde autoriteit kan 
verlangen dat aanvragen voor een nationale 
toelating worden ingediend in een of meer
officiële talen van de lidstaat waar die 
bevoegde autoriteit is gevestigd.

3. De ontvangende bevoegde autoriteit kan 
verlangen dat aanvragen voor een nationale 
toelating worden ingediend in een van de
officiële talen van de lidstaat waar die 
bevoegde autoriteit is gevestigd.

Motivering

Als verlangd kan worden dat stukken in meer dan één officiële taal worden ingediend (in een 
lidstaat met meerdere officiële talen), kan dat onnodige financiële en administratieve lasten op 
de schouders van de aanvrager leggen. 
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie verschaft in 
overeenstemming met de in artikel 72, lid 
2, genoemde procedure geharmoniseerde 
technische en juridische richtsnoeren en 
middelen ter ondersteuning van met name 
aanvragen overeenkomstig de artikelen 
18, 19 en 20, in het bijzonder voor kmo's.

Motivering

Dit amendement houdt rekening met het feit dat aanwijzingen en richtsnoeren van de Commissie 
bijzonder belangrijk kunnen zijn voor kmo's, die mogelijk niet beschikken over de middelen en de 
ervaring die nodig zijn om aan de bepalingen van de verordening te voldoen. 

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de kwalitatieve en kwantitatieve 
samenstelling wat de werkzame stoffen en 
de niet-werkzame stoffen betreft waarvan
de kennis onmisbaar is voor een juist 
gebruik van het biocide;

e) de kwalitatieve en kwantitatieve 
samenstelling wat de werkzame stoffen en 
de niet-werkzame stoffen betreft, rekening 
houdend met de concentratiegrenzen als 
bedoeld in artikel 16, lid 2 bis, voor zover 
deze kennis onmisbaar is voor een juist 
gebruik van het biocide;

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om te voorkomen dat vertrouwelijke gegevens worden 
verspreid; onder punt g) moet de productielocatie, mits de fabrikant van de werkzame stof een 
vergunning heeft conform de inschrijving in bijlage I, vertrouwelijk blijven en geen deel 
uitmaken van de toelating van het biocide.

Amendement 58
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Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de fabrikanten van de werkzame stoffen 
(naam en adres, met inbegrip van de plaats 
van de productielocaties);

g) de fabrikanten van de werkzame stoffen 
(naam en adres, met inbegrip van de plaats 
van de productielocaties) en het nummer 
waaronder de werkzame stof 
overeenkomstig artikel 8, lid 5 bis, is 
opgenomen;

Motivering

Ter wille van de samenhang met de beoordelingsprocedure als bedoeld in artikel 8, lid 5 bis.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het referentiebiocide behorend tot de 
met de kaderformulering 
overeenstemmende productgroep dat de 
hoogste toegestane concentratie werkzame 
stoffen bevat;

a) het referentiebiocide behorend tot de 
met de kaderformulering 
overeenstemmende productgroep;

Motivering

Referentiebiociden worden niet noodzakelijk gedefinieerd aan de hand van de hoogst toegestane 
concentratie. Daar komt bij dat vanwege artikel 3, lid 3, onder p), en artikel 16, lid 6, meer dan 
één referentiebiocide toegelaten zou moeten worden. De lijst met variaties die binnen een 
kaderformulering zijn toegestaan, is al duidelijk gedefinieerd in artikel 16, lid 6. Door naar dit 
artikel te verwijzen wordt een consequente aanpak gewaarborgd.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de toegestane afwijking ten opzichte 
van de samenstelling van dit 
referentiebiocide, uitgedrukt als 
percentage niet-werkzame stoffen, in de 
biociden die geacht worden tot dezelfde 
kaderformulering te behoren;

b) de in overeenstemming met artikel 16, 
lid 6, toegestane variaties.
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Motivering

Referentiebiociden worden niet noodzakelijk gedefinieerd aan de hand van de hoogst toegestane 
concentratie. Daar komt bij dat vanwege artikel 3, lid 3, onder p), en artikel 16, lid 6, meer dan 
één referentiebiocide toegelaten zou moeten worden. De lijst met variaties die binnen een 
kaderformulering zijn toegestaan, is al duidelijk gedefinieerd in artikel 16, lid 6. Door naar dit 
artikel te verwijzen wordt een consequente aanpak gewaarborgd.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de niet-werkzame stoffen die in 
toegelaten biociden die tot dezelfde 
kaderformulering behoren, door andere 
mogen worden vervangen.

Schrappen

Motivering

Referentiebiociden worden niet noodzakelijk gedefinieerd aan de hand van de hoogst toegestane 
concentratie. Daar komt bij dat vanwege artikel 3, lid 3, onder p), en artikel 16, lid 6, meer dan 
één referentiebiocide toegelaten zou moeten worden. De lijst met variaties die binnen een 
kaderformulering zijn toegestaan, is al duidelijk gedefinieerd in artikel 16, lid 6. Door naar dit 
artikel te verwijzen wordt een consequente aanpak gewaarborgd.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ontvangende bevoegde autoriteit, of, 
in het geval van de beoordeling van een 
aanvraag tot communautaire toelating, de 
beoordelende bevoegde autoriteit, voert 
een vergelijkende evaluatie uit als 
onderdeel van de beoordeling van 
aanvragen tot toelating of tot verlenging 
van de toelating van biociden die een 
werkzame stof bevatten die 
overeenkomstig artikel 9, lid 1, in 
aanmerking komt voor vervanging. 

1. De ontvangende bevoegde autoriteit, of, 
in het geval van de beoordeling van een 
aanvraag tot communautaire toelating, de 
beoordelende bevoegde autoriteit, voert 
een vergelijkende evaluatie uit voor de
verlenging conform deze verordening van 
de toelating van biociden die een 
werkzame stof bevatten die 
overeenkomstig artikel 9, lid 1, in 
aanmerking komt voor vervanging. Een 
vergelijkende evaluatie wordt uitgevoerd 
voor alle biociden met hetzelfde 
doelorganisme wanneer voldoende, en 
minimaal vijf jaar, ervaring is opgedaan 
met het gebruik ervan. 
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Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 is een 
vergelijkende evaluatie niet vereist voor 
biociden waarvan het gebruik veilig is 
gebleken.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De resultaten van de vergelijkende 
evaluatie worden onverwijld ter kennis 
gebracht van de bevoegde autoriteiten van 
de andere lidstaten en het agentschap 
alsook, in het geval van de beoordeling 
van een aanvraag tot communautaire 
toelating, van de Commissie.

2. De resultaten van de vergelijkende 
evaluatie worden onverwijld ter kennis 
gebracht van de bevoegde autoriteiten van 
de andere lidstaten en het agentschap 
alsook, in het geval van verlenging van 
een communautaire toelating, van de 
Commissie.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ontvangende bevoegde autoriteit, of, 
in het geval van een besluit over een 
aanvraag tot communautaire toelating, de 
Commissie, verbiedt of beperkt het op de 
markt brengen of het gebruik van een 
biocide dat een werkzame stof bevat die in
aanmerking komt voor vervanging indien 
uit de vergelijkende evaluatie, waarbij de 
risico’s en voordelen overeenkomstig 
bijlage VI tegen elkaar worden afgewogen, 
blijkt dat aan alle hierna genoemde criteria 
wordt voldaan:

3. De ontvangende bevoegde autoriteit, of, 
in het geval van een besluit over de 
verlenging van een communautaire 
toelating, de Commissie, verbiedt of 
beperkt het op de markt brengen of het 
gebruik van een biocide dat een werkzame 
stof bevat die in aanmerking komt voor 
vervanging indien uit de vergelijkende 
evaluatie, waarbij de risico’s en voordelen 
overeenkomstig bijlage VI tegen elkaar 
worden afgewogen, blijkt dat aan alle 
hierna genoemde criteria wordt voldaan:

a) voor de in de aanvraag gespecificeerde a) voor de in de aanvraag gespecificeerde 
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toepassingen bestaat reeds een ander
toegelaten biocide of een niet-chemische 
bestrijdings- of preventiemethode die 
aanzienlijk minder risico oplevert voor de 
gezondheid van mens en dier en voor het 
milieu; 

toepassingen bestaan reeds andere
toegelaten biociden die aanzienlijk minder 
risico opleveren voor de gezondheid van 
mens en dier en voor het milieu en die een 
aantoonbaar gelijkwaardige 
werkzaamheid hebben en op geen enkele 
andere parameter een significante 
toename van risico's laten zien;

b) het biocide of de niet-chemische 
bestrijdings- of preventiemethode bedoeld 
onder a) heeft geen significante 
economische of praktische nadelen; 

b) de biociden bedoeld onder a) hebben
geen significante economische of 
praktische nadelen; 

c) de chemische diversiteit van de 
werkzame stoffen is toereikend om het 
risico dat resistentie bij het schadelijke 
doelorganisme ontstaat, zo klein mogelijk 
te houden. 

c) de chemische diversiteit van de 
werkzame stoffen is toereikend om het 
risico dat resistentie bij het schadelijke 
doelorganisme ontstaat, zo klein mogelijk 
te houden. 

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van lid 1 wordt een biocide 
dat een werkzame stof bevat die in 
aanmerking komt voor vervanging, 
zonder vergelijkende evaluatie toegelaten 
wanneer dat noodzakelijk is om eerst door 
gebruik van dat product in de praktijk 
ervaring op te doen.

4. De Commissie keurt op basis van lid 3 
uitvoeringsmaatregelen goed tot 
vaststelling van de vereiste procedure voor 
de definitie van een aanvraag tot 
vergelijkende evaluatie van biociden. In 
deze maatregelen worden de te hanteren 
criteria en algoritmen vastgelegd voor de 
uitvoering van een vergelijkende 
evaluatie, om een uniforme 
tenuitvoerlegging daarvan te waarborgen 
in de hele Unie. Deze maatregelen worden 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
72, lid 3, beschreven procedure.

Motivering

Om te waarborgen dat de vergelijkende evaluatie van biociden uniform wordt uitgevoerd, moet 
de Commissie uitvoeringsbepalingen opstellen. 

Amendement 67
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 bis (nieuw) – in te voegen aan het eind van hoofdstuk IV

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis
1. De persoon die verantwoordelijk is voor 
het op de markt brengen van een biocide, 
of zijn vertegenwoordiger, moet een 
aanvraag voor een nationale toelating of 
een aanvraag voor een communautaire 
toelating indienen bij het agentschap en 
het agentschap de naam meedelen van de 
bevoegde autoriteit in de lidstaat van zijn 
keuze die verantwoordelijk is voor de 
beoordeling van de aanvraag (hierna 
"beoordelende bevoegde autoriteit" 
genoemd ).
Binnen drie weken na ontvangst van de 
aanvraag stelt het agentschap de 
beoordelende bevoegde autoriteit ervan in 
kennis dat de aanvraag beschikbaar is in 
de databank van het agentschap.
2. Binnen drie weken na ontvangst van de 
aanvraag valideert het agentschap de 
aanvraag mits zij aan de volgende eisen 
voldoet:
a) de in artikel 18 vermelde gegevens zijn 
ingediend,
b) de aanvraag gaat vergezeld van de 
overeenkomstig artikel 70 verschuldigde 
vergoeding.
De validatie behelst geen beoordeling van 
de kwaliteit of de toereikendheid van de 
ingediende gegevens of van de motivering 
van een eventueel verzoek tot aanpassing 
van de gegevensvereisten.
3. Indien het agentschap van mening is 
dat de aanvraag onvolledig is, laat het de 
aanvrager weten welke aanvullende 
informatie vereist is voor de validatie van 
de aanvraag en stelt het een redelijke 
termijn vast voor de indiening van die 
informatie.
Binnen drie weken na ontvangst van de 
aanvullende informatie bepaalt het 
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agentschap of de ingediende aanvullende 
informatie volstaat om de aanvraag te 
valideren.
Indien de aanvrager zijn aanvraag niet 
binnen de gestelde termijn vervolledigt, 
verwerpt het agentschap de aanvraag en 
stelt het de aanvrager en de beoordelende 
bevoegde autoriteit hiervan in kennis.
In dergelijke gevallen wordt een deel van 
de overeenkomstig artikel 70 aan het 
agentschap betaalde vergoeding 
terugbetaald.
4. Tegen besluiten van het agentschap uit 
hoofde van lid 3, derde alinea, kan 
overeenkomstig artikel 67 beroep worden 
ingesteld.
5. Indien het agentschap, op basis van de 
validatie overeenkomstig lid 2, van 
oordeel is dat de aanvraag volledig is, stelt 
het de aanvrager en de beoordelende 
bevoegde autoriteit daarvan onverwijld in 
kennis.

Motivering

Het ECHA moet de initiële validatie verrichten van alle aanvragen in heel de Unie, zodat de 
beoordelende bevoegde autoriteiten zich op de eigenlijke beoordeling van de aanvraag kunnen 
concentreren. Momenteel blijkt namelijk dat, daar waar de beoordelende bevoegde autoriteiten 
zowel administratieve als wetenschappelijke elementen van een dossier in aanmerking moeten 
nemen, hun aanpak niet altijd consequent is. Het agentschap moet zich bij het valideren van de 
aanvraag houden aan dezelfde termijnen als die welke zijn vastgelegd in het kader van REACH 
(artikel 20).

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ontvangende bevoegde autoriteit 
neemt, binnen een termijn van twaalf
maanden na de in artikel 22 bedoelde 
validatie, overeenkomstig artikel 16 een 
besluit over de aanvraag.

1. De ontvangende bevoegde autoriteit 
neemt, binnen een termijn van zes
maanden na de in artikel 22 bedoelde 
validatie, overeenkomstig artikel 16 een 
besluit over de aanvraag.

Motivering

Aangezien de werkzame stoffen die in de biociden worden gebruikt voorafgaand aan opneming 
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in bijlage I van de verordening al aan een lange beoordelingsprocedure worden onderworpen, is 
de periode van twaalf maanden die in het voorstel voor een verordening wordt voorzien een te 
lange periode voor de toelating van een biocide dat gebaseerd is op toegelaten werkzame 
stoffen.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Als blijkt dat de ingrediënten van 
een biocide al krachtens Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 zijn geregistreerd 
voor gebruik in biociden, beoordeelt de 
beoordelende bevoegde autoriteit het 
ingrediënt niet opnieuw.

Motivering

Ter voorkoming van onnodig dubbel werk.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien blijkt dat voor de uitvoering van 
een volledige beoordeling van de aanvraag 
aanvullende informatie nodig is, verzoekt 
de ontvangende bevoegde autoriteit de 
aanvrager die informatie te verstrekken. De 
in lid 1 bedoelde periode van twaalf 
maanden wordt geschorst vanaf de datum 
waarop het verzoek wordt gedaan tot de 
datum waarop de informatie is ontvangen.

3. Indien blijkt dat voor de uitvoering van 
een volledige beoordeling van de aanvraag 
aanvullende informatie nodig is, verzoekt 
de ontvangende bevoegde autoriteit de 
aanvrager die informatie binnen een 
vastgestelde termijn van ten hoogste zes 
maanden te verstrekken. In uitzonderlijke 
gevallen kan de termijn op grond van een 
behoorlijke motivering met een periode 
van ten hoogste zes maanden worden 
verlengd. De in lid 1 bedoelde periode van 
twaalf maanden wordt geschorst vanaf de 
datum waarop het verzoek wordt gedaan 
tot de datum waarop de informatie is 
ontvangen.

Motivering

De ervaring leert dat het afronden van een beoordelingsprocedure ongerechtvaardigd lang kan 
duren. Daarom is de vaststelling van duidelijke termijnen van groot belang: zo worden 
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ontsnappingsroutes afgesloten die tot een onnodig lange procedure kunnen leiden. Ook wordt 
daarmee de aanvrager enige zekerheid geboden over de mogelijke maximumduur van de 
procedure. 

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De houder van een nationale toelating of 
zijn vertegenwoordiger dient ten minste 
achttien maanden voor het verstrijken 
ervan een aanvraag tot verlenging van die 
toelating in bij de ontvangende bevoegde 
autoriteit. 

1. De houder van een nationale toelating of 
zijn vertegenwoordiger dient ten minste 
twaalf maanden voor het verstrijken ervan 
een aanvraag tot verlenging van die 
toelating in bij de ontvangende bevoegde 
autoriteit. 

Motivering

Tenzij er nieuwe gegevens beoordeeld moeten worden, hoeft de verlenging van een 
producttoelating geen 18 maanden in beslag te nemen. Een periode van 12 maanden is veel 
gepaster.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ontvangende bevoegde autoriteit kan 
een vertaling van de aanvraag en van de 
nationale toelating verlangen in een of 
meer officiële talen van de lidstaat waar 
die bevoegde autoriteit is gevestigd.

3. De ontvangende bevoegde autoriteit kan
een vertaling van de aanvraag en van de 
nationale toelating verlangen in een van de
officiële talen van de lidstaat waar die 
bevoegde autoriteit is gevestigd.

Motivering

Als verlangd kan worden dat stukken in meer dan één officiële taal worden ingediend (in een 
lidstaat met meerdere officiële talen), kan dat onnodige financiële en administratieve lasten op 
de schouders van de aanvrager leggen. 

Amendement 73
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Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In alle lidstaten die betrokken zijn bij een 
wederzijdse-erkenningsprocedure wordt 
één enkel toelatingsnummer gebruikt.

Motivering

Wanneer een wederzijdse-erkenningsprocedure wordt doorlopen, moet in alle lidstaten één enkel 
toelatingsnummer worden gehanteerd. De Commissie dient belast te worden met de vaststelling 
van uitvoeringsmaatregelen voor de toekenning van het toelatingsnummer.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast met daarin 
een gedetailleerde beschrijving van de 
criteria en de procedures voor de 
toekenning van één toelatingsnummer in 
alle lidstaten in het geval van een 
wederzijdse-erkenningsprocedure.

Motivering

Wanneer een wederzijdse-erkenningsprocedure wordt doorlopen, moet in alle lidstaten één enkel 
toelatingsnummer worden gehanteerd. De Commissie dient belast te worden met de vaststelling 
van uitvoeringsmaatregelen voor de toekenning van het toelatingsnummer.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie neemt volgens de in 
artikel 72, lid 3, bedoelde procedure een 
besluit ten aanzien van de vraag of de door 
de bevoegde autoriteit aangevoerde 
redenen de niet-erkenning of beperking van 
de nationale toelating rechtvaardigen. 

De Commissie neemt, na raadpleging van 
de aanvrager, volgens de in artikel 72, lid 
3, bedoelde procedure een besluit ten 
aanzien van de vraag of de door de 
bevoegde autoriteit aangevoerde redenen 
de niet-erkenning of beperking van de 
nationale toelating rechtvaardigen.
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Motivering

Het tijdsbestek waarbinnen geschillen tussen lidstaten dienen te worden opgelost, moet in de 
verordening worden vastgelegd. Een periode van drie maanden zou de Commissie voldoende tijd 
bieden om een voorstel voor een besluit voor te bereiden over de niet-erkenning of beperking van 
toelatingen.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie maanden na ontvangst van 
de kennisgeving stelt de Commissie een 
voorstel voor een besluit op. Indien de 
Commissie volgens de in artikel 30 
bedoelde procedure het agentschap 
verzoekt advies uit te brengen, wordt deze 
periode van drie maanden onderbroken 
totdat het agentschap zijn advies heeft 
uitgebracht. 

Motivering

Het tijdsbestek waarbinnen geschillen tussen lidstaten dienen te worden opgelost, moet in de 
verordening worden vastgelegd. Een periode van drie maanden zou de Commissie voldoende tijd 
bieden om een voorstel voor een besluit voor te bereiden over de redenen waarmee de niet-
erkenning of beperking van toelatingen wordt gerechtvaardigd.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie neemt volgens de in 
artikel 72, lid 3, bedoelde procedure een 
besluit ten aanzien van de vraag of de door 
de bevoegde autoriteit aangevoerde 
redenen de niet-erkenning of beperking van 
de nationale toelating rechtvaardigen. 

Binnen drie maanden na de kennisgeving 
neemt de Commissie, na raadpleging van 
de aanvrager, volgens de in artikel 72, 
lid 3, bedoelde procedure een besluit ten 
aanzien van de vraag of de door de 
bevoegde autoriteit aangevoerde redenen 
de niet-erkenning of beperking van de 
nationale toelating rechtvaardigen. Indien 
de Commissie volgens de in artikel 30 
bedoelde procedure het agentschap 
verzoekt advies uit te brengen, wordt deze 
periode van drie maanden onderbroken 
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totdat het agentschap zijn advies heeft 
uitgebracht.

Motivering

In de wetgevingstekst moeten duidelijke termijnen vermeld worden om geschillen tussen lidstaten 
op efficiënte wijze te kunnen oplossen. Een periode van drie maanden geeft de Commissie 
voldoende tijd om een besluit voor te bereiden over de redenen waarmee de niet-erkenning of 
beperking van nationale toelatingen wordt gerechtvaardigd.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 9 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het besluit van de Commissie de 
aangevoerde redenen om de nationale 
toelating te weigeren of te beperken 
verwerpt, verleent de bevoegde autoriteit 
die had voorgesteld de nationale toelating 
niet te erkennen of deze te beperken,
onverwijld toelating voor het betrokken 
biocide overeenkomstig de door de initiële 
bevoegde autoriteit verleende nationale 
toelating.

Indien het besluit van de Commissie de 
aangevoerde redenen om de 
vervolgtoelating te weigeren of te beperken 
bevestigt, herziet de bevoegde autoriteit die 
het biocide aanvankelijk had toegelaten, 
onverwijld haar nationale toelating 
overeenkomstig dat besluit.

Indien het besluit van de Commissie de 
gegrondheid van de initiële nationale 
toelating bevestigt, verleent de bevoegde 
autoriteit die had voorgesteld de nationale 
toelating niet te erkennen of aan de 
erkenning daarvan bepaalde voorwaarden 
te verbinden, onverwijld toelating voor het 
betrokken biocide overeenkomstig de 
initiële toelating.

Motivering

In de huidige formulering is alleen sprake van het geval waarin de Commissie de redenen voor 
weigering verwerpt, en niet van het geval waarin zij daarmee akkoord gaat, zoals wel in artikel 
27, lid 2, correct is weergegeven; hier is dezelfde formulering gebruikt. 

Amendement 79
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Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie neemt volgens de in 
artikel 72, lid 3, bedoelde procedure een 
besluit over de voorgestelde aanpassing 
van de aan de nationale toelating 
verbonden voorwaarden aan de plaatselijke 
omstandigheden. De bevoegde autoriteit 
van de betrokken lidstaat neemt onverwijld 
alle passende maatregelen om dat besluit 
na te leven.

De Commissie neemt, na raadpleging van 
de aanvrager, volgens de in artikel 72, 
lid 3, bedoelde procedure een besluit over 
de voorgestelde aanpassing van de aan de 
nationale toelating verbonden voorwaarden 
aan de plaatselijke omstandigheden. De 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat neemt onverwijld alle passende 
maatregelen om dat besluit na te leven.

Motivering

Het tijdsbestek waarbinnen geschillen tussen lidstaten dienen te worden opgelost, moet in de 
verordening worden vastgelegd. Een periode van drie maanden zou de Commissie voldoende tijd 
bieden om een voorstel voor een besluit voor te bereiden over de redenen waarmee de niet-
erkenning of beperking van toelatingen wordt gerechtvaardigd.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie maanden na ontvangst van 
de kennisgeving stelt de Commissie een 
voorstel voor een besluit op. Indien de 
Commissie volgens de in artikel 30 
bedoelde procedure het agentschap 
verzoekt advies uit te brengen, wordt deze 
periode van drie maanden onderbroken 
totdat het agentschap zijn advies heeft 
uitgebracht. 

Motivering

Het tijdsbestek waarbinnen geschillen tussen lidstaten dienen te worden opgelost, moet in de 
verordening worden vastgelegd. Een periode van drie maanden zou de Commissie voldoende tijd 
bieden om een voorstel voor een besluit voor te bereiden over de weigering of beperking van 
toelatingen.

Amendement 81
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Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de volgende categorieën biociden kan 
een communautaire toelating worden verleend:

Voor alle categorieën biociden kan een 
communautaire toelating worden verleend.

(a) biociden die een of meer nieuwe werkzame 
stoffen bevatten;

(b) biociden met een gering risico.

2. Aansluitend op het in artikel 54, lid 4, 
bedoelde rapport van de Commissie over de 
uitvoering van deze verordening en in het 
licht van de met de communautaire 
toelatingen opgedane ervaring kan de 
Commissie andere categorieën biociden aan 
lid 1 toevoegen.

Die maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze verordening te 
wijzigen door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 72, lid 4, 
bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Motivering

Een gecentraliseerd toelatingssysteem heeft duidelijke voordelen voor het functioneren van de 
interne markt doordat het zorgt voor consistente beoordelingen en een geharmoniseerde 
tenuitvoerlegging van de eisen in alle lidstaten en daarmee in heel Europa de verspreiding van 
optimale werkwijzen en overeenkomstige normen voor consumentenbescherming stimuleert. De 
procedure van de communautaire toelating moet daarom gelden voor alle productcategorieën en 
niet alleen voor een kleine minderheid van producten (biociden met een gering risico en 
producten met nieuwe werkzame stoffen). 

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 34 Schrappen

Indiening en validatie van aanvragen

1. De persoon die verantwoordelijk is voor 
het op de markt brengen van een biocide, 
of zijn vertegenwoordiger, dient een 
aanvraag voor een communautaire 
toelating in bij het agentschap en deelt het 
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agentschap de naam mee van de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van zijn keuze 
die verantwoordelijk zal zijn voor de 
beoordeling van de aanvraag (hierna ‘de 
beoordelende bevoegde autoriteit’ 
genoemd). 
Binnen een maand na ontvangst van de 
aanvraag stelt het agentschap de 
beoordelende bevoegde autoriteit ervan in 
kennis dat de aanvraag beschikbaar is in 
de databank van het agentschap.
2. Binnen twee maanden na ontvangst 
van de aanvraag valideert het agentschap 
de aanvraag mits zij aan de volgende 
eisen voldoet: 
a) de in artikel 18 bedoelde informatie is 
ingediend;
b) de aanvraag gaat vergezeld van de 
overeenkomstig artikel 70 verschuldigde 
vergoeding. 
De validatie behelst geen beoordeling van 
de kwaliteit of de toereikendheid van de 
ingediende gegevens of van de motivering 
van een eventueel verzoek tot aanpassing 
van de gegevensvereisten.
3. Indien het agentschap van mening is 
dat de aanvraag onvolledig is, laat het de 
aanvrager weten welke aanvullende 
informatie vereist is voor de validatie van 
de aanvraag en stelt het een redelijke 
termijn vast voor de indiening van die 
informatie. 
Binnen twee maanden na ontvangst van 
de aanvullende informatie bepaalt het 
agentschap of de ingediende aanvullende 
informatie volstaat om de aanvraag te 
valideren.
Indien de aanvrager zijn aanvraag niet 
binnen de gestelde termijn vervolledigt, 
verwerpt het agentschap de aanvraag en 
stelt het de aanvrager en de beoordelende 
bevoegde autoriteit hiervan in kennis. In 
dergelijke gevallen wordt een deel van de 
overeenkomstig artikel 70 aan het 
agentschap betaalde vergoeding 
terugbetaald.
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4. Tegen besluiten van het agentschap uit 
hoofde van lid 3, derde alinea, kan 
overeenkomstig artikel 67 beroep worden 
ingesteld. 
5. Indien het agentschap, op basis van de 
validatie overeenkomstig lid 2, van 
oordeel is dat de aanvraag volledig is, stelt 
het de aanvrager en de beoordelende 
bevoegde autoriteit daarvan onverwijld in 
kennis.

Motivering

Ingevolge het nieuwe artikel 22 gelden voor de indiening en de validering van aanvragen voor 
nationale en communautaire toelating dezelfde regels. Artikel 22 in het oorspronkelijke voorstel 
wordt daardoor overbodig.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als blijkt dat de ingrediënten van 
een biocide al krachtens Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 zijn geregistreerd 
voor gebruik in biociden, beoordeelt de 
beoordelende bevoegde autoriteit het 
ingrediënt niet opnieuw.

Motivering

Ter voorkoming van onnodig dubbel werk.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien bij de beoordeling van de dossiers 
blijkt dat voor de uitvoering van de 
beoordeling aanvullende informatie nodig 
is, verzoekt de beoordelende bevoegde 
autoriteit de aanvrager die informatie 
binnen een vastgestelde termijn te 
verstrekken en stelt zij het agentschap 

2. Indien bij de beoordeling van de dossiers 
blijkt dat voor de uitvoering van de 
beoordeling aanvullende informatie nodig 
is, verzoekt de beoordelende bevoegde 
autoriteit de aanvrager die informatie 
binnen een termijn van ten hoogste zes 
maanden te verstrekken. In uitzonderlijke 
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hiervan in kennis. gevallen kan de termijn op grond van een 
behoorlijke motivering met een periode 
van ten hoogste zes maanden worden 
verlengd. De beoordelende bevoegde 
autoriteit stelt het agentschap hiervan in 
kennis.

Motivering

De ervaring leert dat het afronden van een beoordelingsprocedure ongerechtvaardigd lang kan 
duren. Daarom is de vaststelling van duidelijke termijnen van groot belang: zo worden 
ontsnappingsroutes afgesloten die tot een onnodig lange procedure kunnen leiden. Ook wordt 
daarmee de aanvrager enige zekerheid geboden over de mogelijke maximumduur van de 
procedure. 

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen negen maanden na ontvangst 
van de conclusies van de beoordeling stelt 
het agentschap een advies op over de 
toelating van het biocide en zendt zij dit 
toe aan de Commissie. 

3. Binnen drie maanden na ontvangst van 
de conclusies van de beoordeling stelt het 
agentschap een advies op over de toelating 
van het biocide en zendt zij dit toe aan de 
Commissie. 

Motivering

Negen maanden is een te lange termijn voor het opstellen en toezenden van een advies door het 
agentschap, aangezien het advies gebaseerd is op een al bestaande beoordeling van de 
beoordelende bevoegde autoriteit. Drie maanden is daarvoor een geschiktere termijn. 

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien bij het in lid 4 bedoelde besluit 
geen communautaire toelating voor het 
biocide wordt verleend omdat het niet 
voldoet aan de criteria voor biociden met 
een gering risico van artikel 17, kan de 
aanvrager in voorkomend geval een 
communautaire toelating uit hoofde van 
artikel 33, lid 1, onder a), of een nationale 
toelating overeenkomstig hoofdstuk V 
aanvragen.

Schrappen
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Motivering

Deze paragraaf moet worden geschrapt, aangezien voor alle soorten biociden communautaire 
toelating moet worden aangevraagd.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De houder van een communautaire 
toelating of zijn vertegenwoordiger dient 
ten minste 18 maanden voor het 
verstrijken ervan een aanvraag tot 
verlenging van die toelating in bij het 
agentschap.

1. De houder van een communautaire 
toelating of zijn vertegenwoordiger dient 
ten minste twaalf maanden voor het 
verstrijken ervan een aanvraag tot 
verlenging van die toelating in bij het 
agentschap.

Motivering
Twaalf maanden is een geschiktere verlengingsperiode voor een toelating.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de beoordelende bevoegde 
autoriteit die de initiële beoordeling van de 
aanvraag tot communautaire toelating heeft 
uitgevoerd, besluit dat een volledige 
beoordeling van de aanvraag niet 
noodzakelijk is, stelt zij binnen twaalf 
maanden na de validatie een aanbeveling 
tot verlenging van de toelating op en dient 
deze bij het agentschap in.

2. Indien de beoordelende bevoegde 
autoriteit die de initiële beoordeling van de 
aanvraag tot communautaire toelating heeft 
uitgevoerd, besluit dat een volledige 
beoordeling van de aanvraag niet 
noodzakelijk is, stelt zij binnen zes
maanden na de validatie een aanbeveling 
tot verlenging van de toelating op en dient 
deze bij het agentschap in.

Motivering

Artikel 12, lid 2, over de verlenging van de opneming van een werkzame stof in bijlage I bepaalt 
dat de beoordelende autoriteit, wanneer een volledige beoordeling niet noodzakelijk is, binnen 
zes maanden (en niet twaalf) een aanbeveling tot verlenging doet. 

Amendement 89
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Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk VII bis (nieuw) – Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk VII bis
Artikel 37 bis

1. De houder van een primaire toelating 
of de aanvrager van een primaire 
toelating kan bij het agentschap een 
aanvraag indienen tot een 
duplicaattoelating voor dezelfde biocide.
2. De aanvrager van een 
duplicaattoelating dient tezamen met de 
aanvraag de volgende gegevens en 
documenten in:
a) het toelatingsnummer van de primaire 
toelating of in geval van een ophanden 
zijnde primaire toelating, het 
aanvraagnummer; 
b) de kwalitatieve en kwantitatieve 
samenstelling wat de werkzame en niet-
werkzame stoffen betreft, rekening 
houdend met de concentratielimieten 
overeenkomstig artikel 16, mits deze 
kennis onmisbaar is voor een juist 
gebruik van het biocide; 
c) de toepassingsdosissen en 
gebruiksaanwijzingen;
d) de gebruikerscategorieën.
3. Het agentschap valideert de aanvraag 
overeenkomstig artikel 22.
4. Indien het agentschap op basis van de 
validatie uit hoofde van lid 3 van oordeel 
is dat de aanvraag volledig is, stelt het de 
aanvrager, de beoordelende bevoegde 
autoriteit die de primaire toelating 
verleend heeft, of, in het geval van een 
duplicatie van een communautaire 
toelating, de Commissie daarvan 
onverwijld in kennis.
5. In het geval van een bestaande
primaire toelating neemt de beoordelende
bevoegde autoriteit, of, in het geval van
een duplicaattoelating van een
communautaire toelating, de Commissie
binnen een maand na de validatie een
besluit over de aanvraag. In het geval van
een ophanden zijnde primaire toelating,
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neemt de beoordelende bevoegde
autoriteit, of, in het geval van een
duplicatie van een communautaire
toelating, de Commissie binnen een
maand na verlening van de primaire
toelating een besluit over de aanvraag.
6. Indien blijkt dat aanvullende 
informatie nodig is om te beoordelen of 
het om hetzelfde biocide gaat, verzoekt de
beoordelende bevoegde autoriteit of de
Commissie – in het geval van een 
duplicatie van een communautaire
toelating – de aanvrager die informatie ter
beschikking te stellen. De tijd vanaf de
dag waarop dat verzoek wordt gedaan tot
de dag waarop de informatie wordt
ontvangen, telt niet mee voor de in lid 5
vermelde termijn van een maand.
7. Zodra de beoordelende bevoegde 
autoriteit of de Commissie – in het geval 
van een duplicatie van een 
communautaire toelating – de duplicatie 
van een primaire toelating goedkeurt, 
kent ze een eigen toelatingsnummer toe 
en neemt ze de administratieve besluiten 
die ze met betrekking tot de aanvraag 
heeft genomen op in het communautaire 
register voor biociden.
8. Behoudens de uit hoofde van lid 2
ingediende informatie gelden de
voorwaarden die de primaire toelating
oplegt aan het op de markt brengen en het
gebruik van het biocide ook voor de
duplicaattoelating.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 ter (nieuw – tweede artikel in het nieuwe hoofdstuk VII bis)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 ter
1. Een aanvullende toelating kan op basis 
van een primaire toelating worden 
verleend.
2. Om een aanvullende toelating aan te
vragen, dient de aanvrager de aanvraag in 
bij het agentschap.
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3. De aanvrager van een aanvullende 
toelating dient tezamen met de aanvraag 
de volgende gegevens en documenten in:
a) het toelatingsnummer van de primaire 
toelating, of, in het geval van een 
ophanden zijnde primaire toelating, het 
aanvraagnummer;
b) de naam en het adres van de 
aanvrager;
c) de schriftelijke toestemming van de 
houder van de primaire toelating;
d) de kwalitatieve en kwantitatieve 
samenstelling wat de werkzame stoffen en 
de niet-werkzame stoffen betreft, rekening 
houdend met de concentratielimieten 
overeenkomstig artikel 16, mits deze 
kennis onmisbaar is
voor een juist gebruik van het biocide;
e) de toepassingsdosissen en 
gebruiksaanwijzingen;
f) de gebruikerscategorieën. 
4. Het agentschap valideert de aanvraag 
overeenkomstig artikel 22.
5. Indien het agentschap op basis van de 
validatie uit hoofde van lid 4 van oordeel 
is dat de aanvraag volledig is, stelt het de 
aanvrager, de beoordelende bevoegde 
autoriteit die de primaire toelating 
verleend heeft, of, in het geval van een 
aanvullende toelating bij een
communautaire toelating, de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.
6. In het geval van een bestaande 
primaire toelating neemt de beoordelende 
bevoegde autoriteit, of, in het geval van 
een aanvullende toelating van een 
communautaire toelating, de Commissie 
binnen een maand na de validatie een 
besluit over de aanvraag. In het geval van 
een ophanden zijnde primaire toelating, 
neemt de beoordelende bevoegde 
autoriteit, of, in het geval van een 
aanvullende toelating bij een 
communautaire toelating, de Commissie 
binnen een maand na verlening van de 
primaire toelating een besluit over de 
aanvraag.
7. Indien blijkt dat aanvullende 
informatie nodig is om te beoordelen of 
het om hetzelfde biocide gaat, verzoekt de 
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beoordelende bevoegde autoriteit, of, in
het geval van een aanvullende toelating
bij een communautaire toelating, de
Commissie de aanvrager die informatie
ter beschikking te stellen. De tijd vanaf de
dag waarop dat verzoek wordt gedaan tot
de dag waarop de informatie wordt
ontvangen, telt niet mee voor de in lid 6
vermelde termijn van een maand.
8. Zodra de beoordelende bevoegde 
autoriteit, of, in het geval van een 
aanvullende toelating bij een 
communautaire toelating, de Commissie 
de aanvullende toelating goedkeurt, kent 
ze een eigen toelatingsnummer toe en 
neemt ze de administratieve besluiten die 
ze met betrekking tot de aanvraag heeft
genomen op in het communautaire
register voor biociden.
9. Behoudens de uit hoofde van lid 3
ingediende informatie gelden de 
voorwaarden die de primaire toelating
oplegt aan het op de markt brengen en het
gebruik van het biocide ook voor de 
aanvullende toelating.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis)veranderingen van de bron of de
samenstelling van de werkzame stof.

Motivering

Een verandering van de bron van de werkzame stof die in biociden wordt gebruikt, moet worden 
gemeld omdat de verandering van invloed kan zijn op de veiligheid van het product.

Amendement 92
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Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De intrekking of wijziging van een 
primaire toelating geldt ook voor de erop 
gebaseerde duplicaat- en aanvullende 
toelatingen. 

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit die een nationale
toelating heeft verleend, of, in het geval 
van een communautaire toelating, de 
Commissie, trekt die toelating op 
gemotiveerd verzoek van de houder in. 
Dergelijke verzoeken met betrekking tot 
communautaire toelatingen worden 
ingediend bij het agentschap. 

De bevoegde autoriteit die een toelating 
heeft verleend, trekt die toelating op 
gemotiveerd verzoek van de houder in. 
Dergelijke verzoeken met betrekking tot 
communautaire duplicaat- of aanvullende 
toelatingen worden ingediend bij het 
agentschap. 

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De wijziging van een primaire
toelating op verzoek van de houder van de
primaire toelating geldt ook voor de erop
gebaseerde duplicaat- of aanvullende
toelatingen.

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Een wijziging in een bestaande 
toelating is overeenkomstig artikel 3:
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a) een administratieve wijziging,
b) een kleinere wijziging, of
c) een belangrijke wijziging.

Motivering

In de wetgevingstekst moeten duidelijk de hoofdbeginselen worden vermeld die bij wijziging van 
toelatingen worden toegepast, terwijl de procedurele details in de uitvoeringsmaatregelen 
kunnen worden beschreven. Met name moet worden aangegeven welke soorten wijzigingen 
kunnen worden aangebracht in bestaande producttoelatingen.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – alinea 1 bis(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea van dit artikel 
vermelde criteria en procedures 
berusten, zij het niet uitsluitend, op de 
volgende beginselen waarvoor een 
vereenvoudigde kennisgevingsprocedure 
werd aangevraagd: 
a) administratieve wijzigingen van de
toelating;
b) wijzigingen van een biocide die 
binnen de wijzigingen vallen die in een 
bestaande toegelaten kaderformulering 
vastgelegd zijn;
c) het in de handel brengen van een 
nieuw biocide dat in de bestaande 
toegelaten kaderformulering past;
d) wijzigingen van biociden die niet 
nadelig zijn voor het risiconiveau of de 
doeltreffendheid van het product.

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanvraag gaat vergezeld van alle 
informatie die nodig is om aan te tonen dat 
het biocide overeenkomstig lid 3 in wezen

De aanvraag gaat vergezeld van alle 
informatie die nodig is om aan te tonen dat 
het biocide overeenkomstig lid 3 identiek 
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identiek is aan het referentieproduct. is aan het referentieproduct.

Motivering

De parallelhandel moet zich beperken tot producten met dezelfde technische en inhoudelijke 
specificaties als werkzame stoffen en coformulanten.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een biocide wordt geacht in wezen
identiek te zijn aan het referentieproduct 
indien aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

3. Een biocide wordt geacht identiek te zijn 
aan het referentieproduct indien aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

a) de werkzame stoffen die het bevat, zijn 
afkomstig van dezelfde fabrikant en 
dezelfde productielocatie;

a) het is geproduceerd door dezelfde 
fabrikant of door een filiaal van de 
fabrikant of onder licentie volgens 
hetzelfde procedé;

b) het is gelijk of gelijkend wat betreft de
erin aanwezige niet-werkzame stoffen en 
het soort formulering; 

b) het is gelijk wat betreft de technische 
specificaties, de erin aanwezige werkzame
stoffen en het soort formulering;

c) qua productveiligheid is het gelijk of 
gelijkwaardig wat betreft de mogelijke 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid 
van mens en dier en voor het milieu.

c) qua productveiligheid is het gelijk of 
gelijkwaardig wat betreft de 
coformulanten die het bevat en het 
formaat, het materiaal en de vorm van de 
verpakking, in termen van mogelijke 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid 
van mens en dier en voor het milieu.

Motivering

De parallelhandel moet zich beperken tot producten met dezelfde technische en inhoudelijke 
specificaties als werkzame stoffen en coformulanten.

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de opnemingnummers van de 
werkzame stoffen in het product en een 
verklaring van toegang overeenkomstig 
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artikel 50 afgegeven door de relevante 
aanvrager conform hoofdstuk II van 
onderhavige verordening; 

Motivering

De aanvraag voor een vergunning voor parallelhandel moet ook het opnemingsnummer van de 
werkzame stoffen bevatten

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) naam en toelatingsnummer van het 
biocide in de lidstaat van oorsprong;

c) naam en toelatingsnummer van het 
biocide in de lidstaat van oorsprong en een 
verklaring van toegang overeenkomstig 
artikel 50 afgegeven door de houder van 
de toelating;

Motivering
De aanvraag voor een vergunning voor parallelhandel moeten eveneens informatie bevatten met 
betrekking tot de verklaring van toegang overeenkomstig de bepalingen van artikel 50.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 15 mogen 
experimenten of proeven voor onderzoek-
of ontwikkelingsdoeleinden waarbij een 
niet-toegelaten biocide of een uitsluitend 
voor gebruik in een biocide bestemde 
werkzame stof op de markt wordt gebracht, 
alleen plaatsvinden in het geval van 
wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling of in het 
geval van onderzoek en ontwikkeling 
gericht op producten en procedés, en zulks 
onder de in de tweede en derde alinea 
gespecificeerde voorwaarden.

1. In afwijking van artikel 15 mogen 
experimenten of proeven voor onderzoek-
of ontwikkelingsdoeleinden, met inbegrip 
van onderzoek en ontwikkeling gericht op 
producten en procedés, waarbij een niet-
toegelaten biocide of een uitsluitend voor 
gebruik in een biocide bestemde werkzame 
stof op de markt wordt gebracht, alleen 
plaatsvinden in het geval van 
wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling of in het 
geval van onderzoek en ontwikkeling 
gericht op producten en procedés, en zulks 
onder de in de tweede en derde alinea 
gespecificeerde voorwaarden.
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In het geval van wetenschappelijk 
onderzoek en wetenschappelijke 
ontwikkeling stelt de persoon die het 
experiment of de proef zal uitvoeren, de 
bevoegde autoriteit daarvan vooraf in 
kennis. Die persoon moet een register 
opstellen en bijhouden met bijzonderheden 
over de identiteit van het biocide of de 
werkzame stof, gegevens over de 
etikettering, de verstrekte hoeveelheden en
de namen en adressen van degenen die 
het biocide of de werkzame stof 
ontvangen, en voorts een dossier 
samenstellen met alle beschikbare 
gegevens omtrent de mogelijke effecten op 
de gezondheid van mens en dier en op het 
milieu. De betrokken persoon stelt deze 
informatie op verzoek ter beschikking van 
de bevoegde autoriteit.

In het geval van wetenschappelijk 
onderzoek en wetenschappelijke 
ontwikkeling, met inbegrip van onderzoek 
en ontwikkeling gericht op producten en 
procedés, stelt de persoon die het 
experiment of de proef zal uitvoeren, de 
bevoegde autoriteit daarvan vooraf in 
kennis. Die persoon moet een register 
opstellen en bijhouden met bijzonderheden 
over de identiteit van het biocide of de 
werkzame stof, gegevens over de 
etikettering en de verstrekte hoeveelheden, 
en voorts een dossier samenstellen met alle 
beschikbare gegevens omtrent de 
mogelijke effecten op de gezondheid van 
mens en dier en op het milieu. De 
betrokken persoon stelt deze informatie op 
verzoek ter beschikking van de bevoegde 
autoriteit.

In het geval van onderzoek en 
ontwikkeling gericht op producten en 
procedés brengt de persoon die het 
experiment of de proef zal uitvoeren, vóór 
het op de markt brengen van het biocide 
of de werkzame stof de krachtens de 
tweede alinea vereiste informatie ter 
kennis van de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat waar het biocide of de werkzame 
stof op de markt zal worden gebracht.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van wetenschappelijk 
onderzoek en wetenschappelijke 
ontwikkeling stelt de persoon die het 
experiment of de proef zal uitvoeren, de 
bevoegde autoriteit daarvan vooraf in 
kennis. Die persoon moet een register 
opstellen en bijhouden met bijzonderheden 
over de identiteit van het biocide of de 
werkzame stof, gegevens over de 
etikettering, de verstrekte hoeveelheden en 
de namen en adressen van degenen die 
het biocide of de werkzame stof 

In het geval van wetenschappelijk 
onderzoek en wetenschappelijke 
ontwikkeling, met inbegrip van onderzoek 
en ontwikkeling gericht op producten en 
procedés, stelt de persoon die het 
experiment of de proef zal uitvoeren, de 
bevoegde autoriteit daarvan vooraf in 
kennis. Die persoon moet een register 
opstellen en bijhouden met bijzonderheden 
over de identiteit van het biocide of de 
werkzame stof, gegevens over de 
etikettering en de verstrekte hoeveelheden, 
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ontvangen, en voorts een dossier 
samenstellen met alle beschikbare 
gegevens omtrent de mogelijke effecten op 
de gezondheid van mens en dier en op het 
milieu. De betrokken persoon stelt deze 
informatie op verzoek ter beschikking van 
de bevoegde autoriteit.

en voorts een dossier samenstellen met alle 
beschikbare gegevens omtrent de 
mogelijke effecten op de gezondheid van 
mens en dier en op het milieu. De 
betrokken persoon stelt deze informatie op 
verzoek ter beschikking van de bevoegde 
autoriteit.

Motivering

Volgens het voorstel is voor een niet-toegelaten biocide een nationale toelating vereist voordat 
een experiment of proef ten behoeve van O&O kan worden uitgevoerd waarbij dit product in het 
milieu terecht kan komen. Daardoor wordt de innovatie duidelijk in hoge mate belemmerd, 
omdat er sprake zal zijn van een zeer lange wachttijd voordat de proef kan worden uitgevoerd. 
Onder handhaving van de noodzaak van een voorafgaande beoordeling door de bevoegde 
autoriteit moet daarom een termijn van 30 dagen worden vastgesteld om te beoordelen of het 
beoogde experiment of de beoogde proef aanleiding geeft tot bezorgdheid. 

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een experiment of proef wordt 
verricht in een andere lidstaat dan de 
lidstaat waar het biocide op de markt wordt 
gebracht, moet de aanvrager toestemming 
voor experimenten of proeven krijgen van
de bevoegde autoriteit van de lidstaat op
het grondgebied waarvan de experimenten 
of proeven zullen plaatsvinden.

3. Wanneer een experiment of proef wordt 
verricht in een andere lidstaat dan de 
lidstaat waar het biocide op de markt wordt 
gebracht, stelt de aanvrager de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de experimenten of 
proeven zullen plaatsvinden, hiervan in 
kennis. De aanvrager moet een register 
opstellen en bijhouden met 
bijzonderheden over de identiteit van het 
biocide of de werkzame stof, gegevens 
over de etikettering en de verstrekte 
hoeveelheden, en voorts een dossier 
samenstellen met alle beschikbare 
gegevens omtrent de mogelijke effecten op 
de gezondheid van mens en dier en op het 
milieu. De aanvrager stelt deze informatie 
op verzoek ter beschikking van de 
bevoegde autoriteit.

Motivering

Voor de uitvoering van proeven en experimenten op het grondgebied van een andere lidstaat dan 
de lidstaat waar het biocide op de markt wordt gebracht, moet hetzelfde gelden als in lid 1 van 
dit artikel is geregeld. 
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Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de naam van alle werkzame stoffen die 
voor de behandeling van het artikel of 
materiaal werden gebruikt of die in het artikel 
of materiaal zijn verwerkt;

a) de naam, waar mogelijk volgens een 
gemeenschappelijke nomenclatuur 
(bijvoorbeeld INCI), van alle werkzame 
stoffen die voor de behandeling van het 
artikel werden gebruikt of die in het artikel of 
materiaal zijn verwerkt, indien relevant, en 
van alle werkzame stoffen die bij normale of 
te voorziene gebruiksomstandigheden uit 
het behandelde artikel of materiaal 
vrijkomen, tenzij er uit hoofde van 
bestaande sectoriële wetgeving al 
etiketteringsvoorschriften of alternatieve 
methoden bestaan om aan de informatie-
eisen te voldoen;

(b) indien relevant, de aan het behandelde 
voorwerp of materiaal toegeschreven 
biocidale eigenschappen;

(b) indien relevant, de aan het behandelde 
voorwerp toegeschreven biocidale 
eigenschappen;

c) het toelatingsnummer van alle biociden 
die voor de behandeling van het voorwerp of 
materiaal zijn gebruikt of die daarin zijn 
verwerkt;
d) de eventueel in de toelating voor het 
biocide gespecificeerde gevarenaanduidingen 
en/of veiligheidsaanbevelingen.

c) alleen voor behandelde voorwerpen, 
indien relevant, de eventueel in de toelating 
voor het biocide gespecificeerde 
gevarenaanduidingen en/of 
veiligheidsaanbevelingen, indien relevant, en 
voor de werkzame stoffen die bestemd zijn 
om onder normale en voorzienbare 
gebruiksomstandigheden vrij te komen uit 
het behandeld voorwerp of materiaal.

Motivering
De etiketteringsvoorschriften voor behandelde voorwerpen en materialen mogen niet identiek 
zijn aan bepalingen in bestaande sectoriële wetgeving.

Amendement 105
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Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – alinea's 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De etikettering moet goed zichtbaar, 
gemakkelijk leesbaar en voldoende 
duurzaam zijn.

De etikettering moet goed zichtbaar, 
gemakkelijk leesbaar, voldoende duurzaam 
en op het voorwerp of materiaal, op de 
verpakking, de gebruiksaanwijzing of de 
waarborg van het behandelde voorwerp of 
materiaal zijn afgedrukt in de landstaal of 
landstalen van de lidstaat waar het 
behandelde voorwerp of materiaal op de 
markt zal worden gebracht.

Als zulks wegens de grootte of de 
gebruikswijze van het behandelde 
voorwerp of materiaal noodzakelijk is, 
mogen de op het etiket te vermelden 
gegevens op de verpakking, de 
gebruiksaanwijzing of de waarborg van het 
behandelde voorwerp of materiaal worden
afgedrukt.

Motivering

Verduidelijkt moet worden dat behandelde voorwerpen en materialen net als andere producten 
altijd moeten zijn voorzien van een etiket in de landstaal of landstalen van de lidstaat waar het 
product op de markt wordt gebracht. (De rapporteur heeft het door hem voorgestelde 
amendement 37 in zijn ontwerpadvies aangepast om rekening te houden met lidstaten waar meer 
dan een nationale taal gesproken wordt.) 

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De voor het op de markt brengen 
van behandelde voorwerpen of materialen 
verantwoordelijke persoon moet in het 
bezit zijn van een door de eigenaar van 
het bedrijf afgegeven 
certificeringsverklaring die betrekking 
heeft op alle tijdens de behandeling 
gebruikte of in de voorwerpen of 
materialen opgenomen biociden.

Motivering
Ook degene die met biociden behandelde voorwerpen of materialen op de markt brengt, zou in 
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het bezit moeten zijn van een certificeringsverklaring waarin alle in de voorwerpen en 
materialen gebruikte biociden worden genoemd.

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de latere aanvrager beschikt over een 
schriftelijke toestemming in de vorm van 
een verklaring van toegang van de eerste 
aanvrager dat hij die informatie mag 
gebruiken; 

a) de latere aanvrager beschikt over een 
schriftelijke toestemming in de vorm van 
een verklaring van toegang conform 
artikel 50;

Motivering

De eerste aanvrager is niet noodzakelijk de eigenaar van de informatie. Bovendien moet het 
mogelijk worden gemaakt dat een tweede aanvrager of een tweede bedrijf eigenaar van de 
informatie kan zijn ten gevolge van gedeelde informatie of gezamenlijke ontwikkeling van de 
informatie.

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de latere aanvrager is ook een 
eigenaar van de informatie 

Motivering

De eerste aanvrager is niet noodzakelijk de eigenaar van de informatie. Bovendien moet het 
mogelijk worden gemaakt dat een tweede aanvrager of een tweede bedrijf eigenaar van de 
informatie kan zijn ten gevolge van gedeelde informatie of gezamenlijke ontwikkeling van de 
informatie.

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 2 bedoelde lijst wordt door het 
agentschap opgenomen in het register voor 

4. Alle informatie van de in lid 2 bedoelde
lijst wordt met een unieke code 
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gegevensuitwisseling over biociden. geïdentificeerd en met alle details door het
agentschap in het register voor
gegevensuitwisseling over biociden
opgenomen en aan de identiteit van de 
eerste aanvrager en de eigenaars van de 
informatie gekoppeld.

Motivering
Het register moet alle informatie of documenten van de lijst bevatten. Een numerieke
identificatie van elk ingediend document helpt om misverstanden met betrekking tot op elkaar 
lijkende titels of wijzigingen van studies te vermijden. Een link naar de eigenaar van de 
informatie en de aanvrager verzekert dat eigendomsrechten gevrijwaard worden.

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Krachtens Richtlijn 98/8/EG of dit artikel 
beschermde informatie en informatie 
waarvoor de beschermingstermijn 
overeenkomstig Richtlijn 98/8/EG of dit 
artikel is verstreken, wordt niet nogmaals 
beschermd.

Voor elk individueel document dat
overeenkomstig artikel 48, lid 4, een 
unieke code heeft gekregen, wordt een
datum van ontvangst vastgesteld.

Motivering
De gegevensbescherming krachtens Richtlijn 98/8/EG werd nooit eenduidig vastgelegd. De 
datum van ontvangst van het dossier is misschien niet de datum van ontvangst van de meeste 
informatie. Daarom is het noodzakelijk voor elk individueel document een datum van ontvangst 
vast te stellen.

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als dergelijke proeven of studies reeds in 
samenhang met een eerdere aanvraag zijn 
ingediend, deelt de bevoegde autoriteit of 
het agentschap de kandidaat-aanvrager 
onverwijld de naam en de contactgegevens 
van de eigenaar van de informatie mee. 

Als dergelijke proeven of studies reeds in 
samenhang met een eerdere aanvraag zijn 
ingediend, beoordeelt de bevoegde 
autoriteit of het agentschap onverwijld de 
technische gelijkwaardigheid ten aanzien 
van de referentiebron. Wanneer de 
beoordeling van de technische 
gelijkwaardigheid positief uitvalt, deelt de 
bevoegde autoriteit of het agentschap de
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kandidaat-aanvrager onverwijld de naam 
en de contactgegevens van de eigenaar van 
de informatie mee. 

Motivering
Voordat er sprake kan zijn van uitwisseling van gegevens uit de studies, moet de technische 
gelijkwaardigheid naar behoren zijn vastgesteld. Anders kan niet worden bepaald of de 
beschikbare gegevens toepasbaar zijn op de latere aanvrager.

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien een biocide reeds conform artikel 
15, 25 of 28 is toegelaten en mits alle 
beschermingstermijnen voor informatie 
overeenkomstig artikel 49 zijn verstreken, 
kan de ontvangende bevoegde autoriteit of 
het agentschap een latere aanvrager 
toestaan gebruik te maken van door de 
eerste aanvrager verstrekte gegevens, voor 
zover de latere aanvrager kan aantonen dat 
het om een soortgelijk biocide gaat en dat 
de werkzame stoffen daarin technisch 
gelijkwaardig zijn met die van het eerder 
toegelaten biocide, ook wat de 
zuiverheidsgraad en de aard van de 
onzuiverheden betreft.

1. Indien een biocide reeds conform artikel 
15, 25 of 28 is toegelaten en mits alle 
beschermingstermijnen voor informatie 
overeenkomstig artikel 49 zijn verstreken, 
kan de ontvangende bevoegde autoriteit of 
het agentschap een latere aanvrager 
toestaan gebruik te maken van door de 
eerste aanvrager verstrekte gegevens, en 
als de beschermingstermijnen voor
informatie overeenkomstig artikel 49 niet
zijn verstreken, kan de ontvangende
bevoegde autoriteit of het agentschap een 
latere aanvrager toestaan gebruik te
maken van door de eerste aanvrager
verstrekte gegevens overeenkomstig
artikel 52, voor zover de latere aanvrager 
kan aantonen dat het om een soortgelijk 
biocide gaat en dat de werkzame stoffen 
daarin technisch gelijkwaardig zijn met die 
van het eerder toegelaten biocide, ook wat 
de zuiverheidsgraad en de aard van de 
onzuiverheden betreft.

Motivering

De overeenkomst en technische gelijkwaardigheid moeten ook worden aangetoond, ingeval de 
gegevensbescherming nog niet is verstreken, maar een latere aanvrager gegevens wil delen.
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Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt tegen 1 januari 
2023 een rapport op over de uitvoering van 
deze verordening en met name over het 
functioneren van de procedure voor 
communautaire toelating en het systeem 
van wederzijdse erkenning. De Commissie 
zendt dit verslag toe aan het Europees 
Parlement en de Raad.

4. De Commissie stelt tegen 1 januari 
2016 een rapport op over de uitvoering van 
deze verordening en met name over het 
functioneren van de procedure voor 
communautaire toelating en het systeem 
van wederzijdse erkenning. De Commissie 
zendt dit verslag toe aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Openbaarmaking van de volgende 
informatie wordt geacht de bescherming 
van de commerciële belangen van de 
betrokkene in gevaar te brengen:

2. Openbaarmaking van de volgende 
informatie wordt geacht de bescherming 
van de commerciële belangen van de 
betrokkene in gevaar te brengen en mag 
niet openbaar gemaakt worden:

a) bijzonderheden betreffende de volledige 
samenstelling van een biocide;

a) bijzonderheden betreffende de volledige 
samenstelling van een biocide;

b) het precieze gebruik, de precieze functie 
of de precieze toepassing van een stof of 
mengsel 

b) het precieze gebruik, de precieze functie 
of de precieze toepassing van een stof of 
mengsel 

c) de precieze hoeveelheid van de stof of 
het mengsel die wordt vervaardigd of in de 
handel wordt gebracht;

c) de precieze hoeveelheid van de stof of 
het mengsel die wordt vervaardigd of in de 
handel wordt gebracht;

d) de banden tussen de fabrikant van een 
werkzame stof en de voor het op de markt 
brengen van een biocide verantwoordelijke 
persoon of tussen de voor het op de markt 
brengen van een biocide verantwoordelijke 
persoon en de distributeurs van het 
product.

d) de banden tussen de fabrikant van een 
werkzame stof en de voor het op de markt 
brengen van een biocide verantwoordelijke 
persoon of tussen de voor het op de markt 
brengen van een biocide verantwoordelijke 
persoon en de distributeurs van het 
product.

d bis) de producenten van werkzame 
stoffen (namen en adressen met inbegrip 
van productielocaties);
d ter) productielocatie van een biocide; 
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d quater) afgifte- en vervaldatum van een 
toelating;
d quinquies) de dosissen en 
gebruiksaanwijzingen. 

Motivering
De informatie die als vertrouwelijk moet worden beschouwd omdat ze commercieel gevoelig ligt, 
moet ook omvatten: de afgifte- en vervaldatum van een toelating, de dosissen en 
gebruiksaanwijzingen en de productielocatie van een biocide of werkzame stof.

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke persoon die in het kader van deze 
verordening informatie betreffende een 
werkzame stof bij het agentschap of bij een 
bevoegde autoriteit indient, kan vragen dat 
de in artikel 56, lid 2, vermelde informatie 
niet openbaar wordt gemaakt, mits hij 
motiveert waarom de openbaarmaking van 
die informatie zijn commerciële belangen 
of die van een andere betrokken partij kan 
schaden.

3. Elke persoon die in het kader van deze 
verordening informatie betreffende een
werkzame stof of een biocide bij het 
agentschap of bij een bevoegde autoriteit 
indient, kan vragen dat de in artikel 56, lid 
2, vermelde informatie niet openbaar wordt 
gemaakt, mits hij motiveert waarom de 
openbaarmaking van die informatie zijn 
commerciële belangen of die van een 
andere betrokken partij kan schaden.

Motivering

Dit artikel moet ook betrekking hebben op biociden en niet alleen op werkzame stoffen.

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) onverminderd artikel 24 van 
Verordening (EG) nr. 1272/2008, de in de 
IUPAC-nomenclatuur gebezigde naam 
van werkzame stoffen als bedoeld in lid 1, 
onder a), die slechts op de volgende 
manieren worden gebruikt:

Schrappen

i) voor wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling;
ii) voor onderzoek en ontwikkeling gericht 
op producten en procedés.
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Motivering

Informatie over onderzoek en ontwikkeling dient vertrouwelijk te zijn.

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) voor ieder in de toelatingsvoorwaarden 
vermeld gebruik, de gebruiksaanwijzing en 
de in metrieke eenheden uitgedrukte 
dosering;

e) voor ieder in de toelatingsvoorwaarden 
vermeld gebruik, de gebruiksaanwijzing en 
de op een voor de gebruiker betekenisvolle 
en begrijpelijke manier uitgedrukte 
dosering;

Motivering
De in metrieke eenheden uitgedrukte dosering is voor niet-professionele gebruikers 
onbegrijpelijk en zal bijgevolg moeilijk te begrijpen zijn voor de consument. Daarom zou het 
goed zijn de dosering op het etiket op een voor de eindconsument begrijpelijke en passende wijze 
uit te drukken.

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen eisen dat de 
etiketten van op hun grondgebied op de 
markt gebrachte biociden in de 
landstaal/landstalen gesteld zijn.

3. De lidstaten eisen dat de etiketten van op 
hun grondgebied op de markt gebrachte 
biociden in de landstaal/landstalen gesteld 
zijn.

Motivering

De etiketten op producten in het algemeen moeten altijd gesteld zijn in de landstaal of landstalen 
van de lidstaat waar die producten op de markt worden gebracht. (De rapporteur heeft het door 
hem voorgestelde amendement 39 van zijn ontwerpadvies gewijzigd om rekening te kunnen 
houden met lidstaten met meer dan één landstaal.)

Amendement 119
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Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Biociden die nanomaterialen 
bevatten of die met behulp van 
nanotechnologie zijn geproduceerd, 
dienen duidelijk als dusdanig te worden 
geëtiketteerd

Motivering

Nanobiociden vallen weliswaar onder het toepassingsgebied van de verordening, maar de 
gevolgen ervan voor de gezondheid en het milieu zijn nog grotendeels onbekend. Het is 
noodzakelijk de consumenten daarvan op de juiste wijze op de hoogte te stellen.

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) verstrekking van advies en bijstand aan 
personen die een aanvraag tot opneming 
van een werkzame stof in bijlage I of een 
aanvraag voor een communautaire 
toelating willen indienen;

d) verstrekking van advies en bijstand aan 
personen en in het bijzonder aan kmo's
die een aanvraag tot opneming van een 
werkzame stof in bijlage I of een aanvraag 
voor een communautaire toelating willen 
indienen;

Motivering

Er zij op gewezen dat kmo's vaker behoefte zullen hebben aan bijstand in verband met hun 
aanvragen, en waar mogelijk moeten de Commissie, het agentschap en de lidstaten deze steun 
verlenen.

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor kleine en middelgrote 
ondernemingen in de zin van Aanbeveling 
2003/361/EG betreffende de definitie van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen wordt een lagere 
vergoeding vastgesteld;

a) voor kmo’s wordt een lagere vergoeding 
vastgesteld, waarmee geenszins wordt 
getornd aan de verantwoordelijkheid van 
de beoordelende bevoegde autoriteit die 
een nauwgezette beoordeling moet maken 
overeenkomstig de verordening;



AD\813158NL.doc 69/74 PE430.878v01-00

NL

Motivering

In een amendement op artikel 3 is een aparte definitie van kmo’s opgenomen.

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) personen die biociden op de markt 
brengen, betalen een jaarlijkse vergoeding; 
en

d) personen die biociden op de markt 
brengen, met uitzondering van kmo's, 
betalen een jaarlijkse vergoeding; en

Motivering

Mede dankzij de jaarlijkse vergoeding wordt weliswaar de continue financiering van het 
agentschap verzekerd, maar kmo's moeten daarvan worden vrijgesteld zodat zij niet onnodig 
financieel belast worden.

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 75 bis
Nationale helpdesks in de lidstaten

De lidstaten stellen nationale helpdesks in 
om aanvragers, in het bijzonder kmo's, en 
eventuele andere belanghebbenden advies 
te verstrekken over hun respectieve 
verantwoordelijkheden en verplichtingen 
uit hoofde van deze verordening, naast de 
krachtens artikel 66, lid 2, onder d), door 
het agentschap verleende bijstand.

Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Biociden waarvoor niet overeenkomstig de 
tweede alinea een aanvraag tot toelating is 
ingediend, mogen na het verstrijken van 

Biociden waarvoor niet overeenkomstig de 
tweede alinea een aanvraag tot toelating is 
ingediend, mogen vanaf de datum waarop 
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een termijn van zes maanden vanaf de 
datum waarop de opneming ingaat, niet 
meer op de markt worden gebracht. 
Verwijdering, opslag en gebruik van 
bestaande voorraden van biociden 
waarvoor niet overeenkomstig de tweede 
alinea een aanvraag tot toelating is 
ingediend, blijven toegestaan tot achttien 
maanden na de datum waarop de 
opneming ingaat.

de opneming ingaat, niet meer op de markt 
worden gebracht. Verwijdering, opslag en 
gebruik van bestaande voorraden van 
biociden waarvoor niet overeenkomstig de 
tweede alinea een aanvraag tot toelating is 
ingediend, blijven toegestaan tot zes 
maanden na de datum waarop de 
opneming ingaat.

Motivering

Dit amendement heeft tot doel kortere perioden vast te stellen, daar gebruikers in een later 
stadium op de hoogte zouden moeten zijn van hun verplichtingen en de status van de toetsing van 
werkzame stoffen.

Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Artikel 82

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 82 Schrappen
Overgangsmaatregelen betreffende 

materialen die met levensmiddelen in 
aanraking komen

1. Aanvragen voor de toelating van 
biociden die met levensmiddelen in 
aanraking komende materialen zijn en die 
op [PB: de in artikel 85, eerste alinea, 
bedoelde datum invoegen] beschikbaar 
waren op de markt, worden uiterlijk op 1 
januari 2017 ingediend.
Met levensmiddelen in aanraking 
komende materialen die op [PB: de in 
artikel 85, eerste alinea, bedoelde datum 
invoegen] beschikbaar waren op de markt 
en waarvoor overeenkomstig lid 1 een 
aanvraag is ingediend, mogen verder op 
de markt worden gebracht tot de dag 
waarop het besluit wordt genomen 
waarbij de toelating wordt verleend of 
geweigerd. Ingeval de toelating voor het 
op de markt brengen van een dergelijk 
biocide wordt geweigerd, wordt dat 
biocide na het verstrijken van een termijn 
van zes maanden vanaf het nemen van dat 
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besluit niet meer op de markt gebracht.
Met levensmiddelen in aanraking 
komende materialen die op [PB: de in 
artikel 85, eerste alinea, bedoelde datum 
invoegen] beschikbaar waren op de markt 
en waarvoor niet overeenkomstig lid 1 een 
aanvraag is ingediend, mogen nog zes 
maanden na de in lid 1 bedoelde datum op 
de markt worden gebracht. 
2. Verwijdering, opslag en gebruik van 
bestaande voorraden van biociden 
waarvoor de bevoegde autoriteit of de 
Commissie geen toelating voor de 
betrokken toepassing heeft verleend, 
blijven toegestaan tot twaalf maanden na 
de datum waarop het in de tweede alinea 
van lid 1 bedoeld besluit wordt genomen 
of tot twaalf maanden na de in de derde 
alinea van lid 1 bedoelde datum, waarbij 
het criterium dat de latere einddatum 
oplevert, bepalend is.

Motivering

Materialen die in aanraking komen met levensmiddelen zijn reeds gereglementeerd met 
Verordening (EG) nr. 1935/2004. Dergelijke materialen zouden niet onder het voorstel mogen 
vallen omdat dit tot dubbele beoordeling en reglementering zou leiden. Indien leemtes worden 
vastgesteld, moeten deze worden opgelost door middel van een wijziging van de verordening 
inzake materialen die met levensmiddelen in aanraking komen.

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 januari 2014 dient elke 
fabrikant van een bestaande werkzame 
stof die voor gebruik in biociden op de 
markt is, bij het agentschap een aanvraag 
in om deze werkzame stof in bijlage I op te 
laten nemen. De bevoegde autoriteiten
voeren officiële controles uit conform 
artikel 54, lid 1.

Motivering
Alleen bedrijven die een bijdrage leveren aan het systeem zou mogen worden toegestaan 
werkzame stoffen voor gebruik in biociden te produceren en op de markt te brengen. Adequaat 
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toezicht op de markt voor werkzame stoffen is de beste manier om het probleem met profiteurs 
op te lossen. Lidstaten moeten worden verplicht vast te stellen welke biociden er bij hen op de 
markt zijn en of de fabrikanten van de werkzame stoffen een dossier voor opneming in bijlage I 
hebben ingediend, en moeten navenant handelen.

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten nemen de 
noodzakelijke maatregelen conform 
artikel 54, lid 2.

Motivering

Alleen bedrijven die een bijdrage leveren aan het systeem zou mogen worden toegestaan 
werkzame stoffen voor gebruik in biociden te produceren en op de markt te brengen. Adequaat 
toezicht op de markt voor werkzame stoffen is de beste manier om het probleem met profiteurs 
op te lossen. Lidstaten moeten worden verplicht vast te stellen welke biociden er bij hen op de 
markt zijn en of de fabrikanten van de werkzame stoffen een dossier voor opneming in bijlage I 
hebben ingediend, en moeten navenant handelen.

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 (Verplichte gegevens voor biociden) – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Waar mogelijk moet de informatie
uit bestaande gegevens worden afgeleid 
om het aantal dierproeven te
verminderen. Vooral de bepalingen van
Richtlijn 1999/45/EG en Verordening
(EG) nr. 1272/2008 moeten worden
toegepast.

Motivering

Vermijding van onnodige dierproeven.

Amendement 129
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Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 1 – punt 2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2. Gedetailleerde kwantitatieve en 
kwalitatieve informatie over de 
samenstelling van het biocide, bijvoorbeeld 
werkzame stof(fen), verontreinigingen, 
hulpstoffen en inerte bestanddelen

2.2. Gedetailleerde kwantitatieve en 
kwalitatieve informatie over de 
samenstelling van het biocide, bijvoorbeeld 
werkzame stof(fen), verontreinigingen, 
hulpstoffen en inerte bestanddelen, met
inachtneming van de in artikel 16
genoemde concentratiegrenzen.

Motivering

Ter wille van de samenhang met de amendementen op artikel 16, leden 2 bis en 2 ter (nieuw).

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Hoofdgroep 4 – Productsoort 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Productsoort 20: - Productsoort 20: Ontsmettingsmiddelen 
voor voedingsmiddelen en diervoeders
Producten die worden gebruikt om
voedingsmiddelen of diervoeders te 
ontsmetten door schadelijke organismen 
te bestrijden.

Motivering

Het is noodzakelijk om biocide-productsoort 20 ("Conserveringsmiddelen voor 
voedingsmiddelen of diervoeders") te handhaven, doch de definitie daarvan moet worden 
aangepast, aangezien deze biociden geen conserveringsmiddelen zijn, maar 
ontsmettingsmiddelen. Producten die worden gebruikt om diervoeders te desinfecteren ter 
bestrijding van humane pathogenen zoals salmonella voldoen bijvoorbeeld niet aan de eisen van 
de verordeningen inzake additieven in diervoeders. Ze werken ook niet als conserveringsmiddel 
om bederf van diervoeders tegen te gaan. Deze producten moeten derhalve als 
ontsmettingsmiddelen worden aangemerkt.
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