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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til forordning om markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter tager 
sigte på at ændre det eksisterende retsgrundlag i EU, der i øjeblikket er fastlagt i direktiv 
98/8/EF, som dermed vil blive ophævet.

Biocider er produkter, som indeholder et eller flere aktivstoffer, der er bestemt til at kunne 
ødelægge, fjerne, uskadeliggøre, hindre eller på anden vis bekæmpe virkningen af enhver 
organisme, som er skadelig for menneskers eller dyrs sundhed og for miljøet. Anvendt med 
fornuft er biocider en del af vores samfunds dagligdag, eftersom de forhindrer udbredelsen af 
sygdomme og fremmer et højt hygiejneniveau i et tætbefolket miljø. Nogle af disse produkter 
kan være farlige som følge af deres iboende egenskaber.

Biocidmarkedet i EU anslås til ca. 900 mio. euro om året, og der markedsføres en mængde på 
ca. 90.000 ton produkter om året. Direktiv 98/8/EF udgør den vigtigste lovgivningsreference 
for reguleringen af markedsføringen og brugen af disse produkter. Med det aktuelle forslag til
forordning har Kommissionen foretaget en række forbedringer af forskellige aspekter af 
retsgrundlaget, f.eks. når det gælder varigheden af procedurerne for godkendelse og 
evaluering af aktivstoffer og biocidholdige produkter, manglen på en centraliseret procedure 
og på specifikke bestemmelser for parallelhandel samt pligten til at udveksle data fra forsøg 
med hvirveldyr.

Forslaget til forordning lever fint op til de nødvendige krav om en revision og forenkling og 
tager de eksisterende problemer op på en korrekt måde. Ordføreren er dog af den opfattelse, at 
forslaget kan forbedres yderligere, så man opnår:

- den størst mulige forenkling af procedurerne for godkendelse og evaluering af aktivstoffer 
og biocidholdige produkter, af forsknings- og udviklingsaktiviteterne og af systemet med 
nationale gebyrer,

- en større harmonisering af det europæiske marked og medlemsstaternes lovgivning, 
hovedsagelig ved hjælp af en bedre fastlæggelse af procedurerne for gensidig anerkendelse, 
centraliseret godkendelse og beskyttelse af følsomme oplysninger,

- en reduktion af omkostningerne og fjernelse af de administrative hindringer, navnlig for 
SMV'erne, idet man også sikrer dem en tilstrækkelig teknisk, sproglig og administrativ 
bistand i et system, der kan virke meget komplekst, navnlig hvis man ikke har den fornødne 
erfaring,

- en større forbrugerbeskyttelse, idet man sørger for et tilstrækkeligt mærkningssystem, der 
passer til risikoniveauerne og giver nyttige og ikke overflødige informationer med henblik på 
at beskytte alle forbrugeres sundhed, navnlig dem, der ikke er eksperter.

Derfor har ordføreren stillet en række ændringsforslag til Kommissionens tekst, som går i den 
beskrevne retning, og som vedrører spørgsmål, der behandles under Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelses delte kompetence i overensstemmelse med proceduren med 
associerede udvalg (forretningsordenens artikel 50). Foruden de ændringsforslag, der stilles til 
artikel 25, 28, 44, 47, 54, 58 og 62, der er emner, der henhører under den fælles kompetence, 
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anser ordføreren det for hensigtsmæssigt at stille yderligere ændringsforslag til andre dele af 
teksten med det formål at:

a) forbedre procedurerne og kravene for dataadgang for at skabe betingelserne for at regulere 
fænomenet med de såkaldte "blinde passagerer" eller "free-riders", navnlig via en bedre 
definition af artikel 83,

b) reducere tidsfristerne og dermed de omkostninger, der er forbundet med procedurerne for 
validering og vurdering af ansøgninger, Kommissionens og de kompetente myndigheders 
afgørelser samt fornyelse af godkendelser,

c) give en bedre definition af administrative eller ikke-væsentlige ændringer af 
rammeformuleringer eller af produkter, som er godkendt under samme rammeformulering,

d) hindre vilkårlig forskelsbehandling af visse desinfektionsmidler, som ikke falder ind under 
udelukkelseskriterierne i artikel 5,

e) overveje det hensigtsmæssige i at erstatte et produkt, når man har fået den fornødne 
erfaring med det,

f) forbedre procedurerne for gensidig anerkendelse af nationale godkendelser,

g) skabe ligevægt i betingelserne for parallelhandel med identiske produkter, som er baseret 
på samme kilde og på samme hjælpestoffer,

h) forbedre mærkningsbetingelserne for behandlede genstande og materialer, idet der skelnes 
mellem dem, der kan afgive et biocidholdigt produkt, og dem, der ikke kan gøre dette. Give 
en bedre definition af de oplysninger, der skal medtages i mærkningen, og af mærkningens
placering, så man sikrer en effektiv og tilstrækkelig information,

i) tilpasse forordningens bestemmelser til den gældende lovgivning, navnlig hvad angår 
REACH og bestemmelserne for plantebeskyttelsesmidler samt ophævelse af sondringen 
mellem nye og eksisterende oplysninger, bestemmelserne om forskning og udvikling og 
agenturets rolle.

Ordføreren vil i denne udtalelse ikke komme ind på de ændringer, der er nødvendige i 
forbindelse med tilpasningen til det nye system med delegerede retsakter, som indføres med 
Lissabontraktaten, eftersom disse ændringer vil blive foretaget af det korresponderende 
udvalg.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. For at opnå det højest mulige 
beskyttelsesniveau for menneskers og dyrs 
sundhed og miljøet bør Kommissionen, 
senest to år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse, forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
passende foranstaltninger til fremme af 
bæredygtig brug af biocidholdige 
produkter. Denne rapport kan omhandle 
spørgsmål, der vedrører uddannelse, 
certificering og fornyet certificering af 
erhvervsmæssige brugere; oprettelse af 
informationskontorer for ikke-
erhvervsmæssige brugere; vedtagelse af 
nationale planer til begrænsning af risici 
forbundet med brugen af biocidholdige 
produkter; anvendelse af de bedste 
teknologier, der er til rådighed; pligt til at 
indberette uheld til de kompetente 
myndigheder; anvendelse af det 
nødvendige udstyr og andre 
risikobegrænsende foranstaltninger;
fastlæggelse af risikoindikatorer pr. 
produktkategori; foranstaltninger mod 
ulovlige produkter; retningslinjer for 
opbevaring, genbrug og bortskaffelse af 
produkterne, reklame og ansvarlig 
mærkning; forurening af jord og luft 
samt anvendelse i tætbefolkede områder 
eller områder, hvor koncentrationen af 
fødevareressourcer er høj. På grundlag af 
denne rapport forelægger Kommissionen, 
hvis det er hensigtsmæssigt, forslag til 
lovgivning. 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 20 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

Det er nødvendigt at bevare det tidligere direktiv 98/80/EF's produkttype 20 for biocidholdige 
produkter ("Konserveringsmidler til levnedsmidler eller foder"), men at ændre definitionen, 
da de pågældende biocidholdige produkter ikke er konserveringsmidler, men 
desinfektionsmidler (hvorfor den gamle definition førte til forvirring). F.eks. opfylder 
produkter, der anvendes til desinficering af foder for humane patogener som salmonella, ikke 
kravene i forskrifterne om tilsætningsstoffer til foder. Produkterne påvirker nemlig ikke 
foderstoffers egenskaber positivt, og de gør dem heller ikke mere effektive.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

At begrænse tilladelserne til parallelhandel til identiske produkter, der er baseret på samme 
kilde af aktivstoffer og hjælpestoffer, giver en mere fornuftig ligevægt mellem fri handel med 
varer og et sikkert markedsmiljø. Samme indfaldsvinkel er blevet fulgt, når det gælder 
markedsføringen af plantebeskyttelsesmidler.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

For at skabe større klarhed og for ikke at udelukke dem, der har foretaget investeringer inden 
for de gældende lovgivningsrammer, er det hensigtsmæssigt med en præcisering ved at 
medtage en henvisning til direktiv 98/8/EF.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 66 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Materialer bestemt til at komme i berøring med fødevarer bør ikke omfattes af 
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anvendelsesområdet for forslaget, da det vil føre til dobbelt regulering og vurdering. 
Materialer bestemt til kontakt med fødevarer er allerede reguleret i rammeforordningen om 
materialer bestemt til kontakt med fødevarer, forordning (EF) nr. 1935/2004. Skal der 
foretages ændringer i reglerne for materialer bestemt til kontakt med fødevarer, bør det ske i 
form af en ændring af lovgivningen herom og ikke ved at udvide anvendelsesområdet for 
forordningen om biocidholdige produkter.  

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Denne forordning indfører en ramme 
for opnåelse af fri bevægelighed for 
biocider på det indre marked, idet den 
sikrer et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordnings bestemmelser bygger 
på forsigtighedsprincippet med det formål 
at sikre, at aktivstofferne eller de 
markedsførte produkter ikke har 
skadelige virkninger for menneskers eller 
dyrs sundhed eller for miljøet.
Medlemsstaterne forhindres navnlig ikke i 
at anvende forsigtighedsprincippet, når 
der er videnskabelig usikkerhed med 
hensyn til de risici, som biocidholdige 
produkter, der skal godkendes på deres 
område, medfører for menneskers eller 
dyrs sundhed eller for miljøet.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Formål

Formålet med denne forordning er at 
sikre et højt beskyttelsesniveau for 
mennesker og miljø. Der lægges særlig 
vægt på beskyttelse af børn, gravide 
kvinder og syge.

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. 
oktober 2004 om materialer og genstande 
bestemt til kontakt med fødevarer og om 
ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 
89/109/EØF1.
1 EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.

Begrundelse

Materialer bestemt til at komme i berøring med fødevarer bør ikke omfattes af 
anvendelsesområdet for forslaget, da det vil føre til dobbelt regulering og vurdering. 
Materialer bestemt til kontakt med fødevarer er allerede reguleret i rammeforordningen om 
materialer bestemt til kontakt med fødevarer, forordning (EF) nr. 1935/2004. Skal der 
foretages ændringer i reglerne for materialer bestemt til kontakt med fødevarer, bør det ske i 
form af en ændring af lovgivningen herom og ikke ved at udvide anvendelsesområdet for 
forordningen om biocidholdige produkter.  
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Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "problematiske stoffer":

andre stoffer end aktivstoffer, som i sig 
selv kan forårsage skadevirkninger for 
mennesker, dyr eller miljø, og som er til 
stede eller dannes i et biocidholdigt 
produkt i tilstrækkelige koncentrationer til 
at medføre disse virkninger

f) "problematiske stoffer": 

andre stoffer end aktivstoffer, som i sig 
selv kan forårsage skadevirkninger for 
mennesker, dyr eller miljø, og som er til 
stede eller dannes i et biocidholdigt 
produkt i tilstrækkelige koncentrationer til 
at medføre disse virkninger.

Et sådant stof vil normalt, medmindre der 
er andre grunde til bekymring, være et 
stof, der er klassificeret som farligt i 
henhold til direktiv 67/548/EØF af 27. 
juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning 
om klassificering, emballering og 
etikettering af farlige stoffer¹, og være til 
stede i det biocidholdige produkt i en 
koncentration, der medfører, at produktet 
betragtes som farligt i henhold til direktiv 
1999/45/EF eller forordning (EF) nr. 
1272/2008
¹ EFT 196 af 16.8.1967, s. 1. Den danske 
specialudgave: serie I kapitel 1967 s. 211. 

Begrundelse

Tilføjelsen afspejler den definition, der allerede eksisterer i direktiv 98/8/EF, og den 
medtages - idet den ajourføres ud fra den gældende lovgivning - for at skabe større klarhed 
og konsekvens. 

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "behandlet materiale eller genstand": k) "behandlet materiale eller genstand":

ethvert stof, blanding, materiale eller 
genstand, der er blevet behandlet med eller 
indeholder et eller flere biocidholdige 

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

produkter med det formål at udføre den 
funktion som biocid, som det er bestemt til

Begrundelse

Dette ændringsforslag udvider anvendelsesområdet for behandlede genstande og materialer, 
således at det kommer til at omfatte såvel genstande som maling, der indeholder 
konserveringsmidler, og genstande med ekstern virkning som f.eks. moskitonet, der 
indeholder et biocidholdigt produkt. Der er således tale om en kemisk vurdering.

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

q) "dataadgangstilladelse":
et originalt dokument, der er undertegnet af 
dataejeren eller -ejerne eller en 
repræsentant for disse og indeholder en 
erklæring om, at de pågældende data kan 
anvendes af de kompetente myndigheder, 
Det Europæiske Kemikalieagentur eller 
Kommissionen med henblik på vurdering 
af et aktivstof eller meddelelse af 
godkendelse til en tredjemand

Begrundelse

De præciseringer, der er medtaget i artiklens tekst, tager sigte på en bedre definition af 
"dataadgangstilladelse".

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Materialer bestemt til at komme i berøring med fødevarer bør ikke omfattes af 
anvendelsesområdet for forslaget, da det vil føre til dobbelt regulering og vurdering. 
Materialer bestemt til kontakt med fødevarer er allerede reguleret i rammeforordningen om 
materialer bestemt til kontakt med fødevarer, forordning (EF) nr. 1935/2004. Skal der 
foretages ændringer i reglerne for materialer bestemt til kontakt med fødevarer, bør det ske i 
form af en ændring af lovgivningen herom og ikke ved at udvide anvendelsesområdet for 
forordningen om biocidholdige produkter.  

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ua) "administrativ ændring":
ændring af rent administrativ karakter af 
en eksisterende godkendelse, som ikke 
indebærer en revurdering af hverken 
risikoen for folkesundheden eller miljøet 
eller af produktets virkning

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere de typer ændringer, der kan foretages af et eksisterende og 
godkendt biocidholdigt produkt (adresseændring, ændring af virksomhedens navn osv.).

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ub) "ændring af ringe betydning":
ændring af en eksisterende godkendelse, 
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der ikke kan betragtes som en 
administrativ ændring, eftersom den 
kræver en begrænset revurdering af 
risikoen for folkesundheden eller miljøet 
eller af produktet virkning, og som ikke 
påvirker risikoniveauet for 
folkesundheden eller miljøet eller 
produktets virkning negativt

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere de typer ændringer, der kan foretages af et eksisterende og 
godkendt biocidholdigt produkt.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

uc) "ændring af stor betydning":
ændring af en eksisterende godkendelse, 
der ikke kan betragtes som en 
administrativ ændring eller en ændring af 
ringe betydning.

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere de typer ændringer, der kan foretages af et eksisterende og 
godkendt biocidholdigt produkt.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Potentielle ansøgninger om optagelse

1. Den potentielle ansøger om optagelse af 
et aktivstof i bilag I skal forhøre sig hos 
agenturet, om:
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a) aktivstoffet er optaget i bilag I
b) der allerede er indgivet ansøgning om 
dette aktivstofs optagelse i bilag I
c) dette aktivstof er registreret i henhold 
til forordning (EF) nr. 1907/2006.
2. Den potentielle ansøger skal sende 
følgende oplysninger til agenturet 
sammen med ansøgningen:
a) de generelle oplysninger om sin egen 
identitet, som angivet i afsnit 1 i bilag VI 
til forordning (EF) nr. 1907/2006, med
undtagelse af afsnit 1.2 og 1.3
b) aktivstoffets identitet, som angivet i 
punkt 2 i bilag VI til forordning (EF) nr. 
1907/2006
c) de oplysningskrav, der vil 
nødvendiggøre nye undersøgelser med 
hvirveldyr
d) de oplysningskrav, der vil 
nødvendiggøre andre nye undersøgelser.
3. Hvis det pågældende aktivstof ikke er 
optaget i bilag I eller ikke er registreret i 
henhold til forordning (EF) nr. 
1907/2006, skal agenturet underrette den 
potentielle ansøger om dette. I modsat fald 
skal agenturet straks give den potentielle 
ansøger navn og adresse på de tidligere 
ansøgere og registranter samt resuméerne 
af de undersøgelser, der allerede er 
fremsendt.
4. Agenturet skal samtidig underrette den 
tidligere ansøger eller registrant om navn 
og adresse på den potentielle ansøger om 
optagelse i bilag I. De tilgængelige 
undersøgelser med hvirveldyr skal deles 
med den potentielle ansøger i henhold til 
kapitel XI i nærværende forordning.

Begrundelse

De beskrevne procedurer har til formål at hindre gentagelse af forsøg med hvirveldyr og at 
imødekomme kravene om oplysninger i bilag II. REACH-forordningens "informationspligt" 
bliver anvendt som model, eftersom agenturet vil have den nødvendige infrastruktur og 
erfaring til at gennemføre denne procedure.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Den foreslåede tilføjelse afspejler optagelsesprincippet i bilag I på en mere tydelig måde. Ved 
optagelsen skal man nemlig fremlægge et dossier for mindst ét repræsentativt biocidholdigt 
produkt, hvori aktivstoffet opfylder de fastlagte betingelser.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Et aktivstof og angivelsen af 
aktivstoffets referencekilde med henblik 
på fastlæggelse af teknisk ækvivalens som 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra u), 
optages i givet fald i bilag I, idet der stilles 
krav med hensyn til:

Begrundelse

I tråd med oplysningerne i det dossier, der fremlægges sammen med ansøgningen om 
optagelse, og med henblik på at fastlægge den tekniske ækvivalens er det nødvendigt at 
specificere, hvilken kilde det aktivstof, som skal optages, stammer fra. For at opnå en større 
konsekvens er det vigtigt at forbinde det kemiske stof, som er beskrevet i bilag I, med de 
oplysninger, der lå til grund for dets optagelse.
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Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) menneskers eksponering for det 
pågældende aktivstof i et biocidholdigt 
produkt under de foreskrevne
anvendelsesforhold er ubetydelig eller 
tilstrækkeligt kontrolleret under 
hensyntagen til aktivstoffets iboende 
farer, særlig når produktet anvendes i 
lukkede systemer eller under strengt 
kontrollerede forhold

Begrundelse

Udelukkelse bør besluttes på baggrund af risikoanalysen (en kombination af fare og 
eksponering). Hvis det er videnskabeligt bevist, at alle risici i forbindelse med brugen af disse 
produkter er velkontrollerede, skal aktivstofferne godkendes.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

Det er vigtigt at lade en bestemmelse udgå, som uden nogen videnskabelig grund 
diskriminerer visse produkttyper. Forhåndsudelukkelse er ikke alene skadelig for handelen, 
men også og ikke mindst for innovationen, eftersom den reducerer udvalget af stoffer, der 
potentielt kunne være brugbare som eventuelle biocider i fremtiden. Disse produkter, som kan 
være både rodenticider, desinfektionsmidler og insektmidler, er navnlig til meget stor nytte i 
visse områder af Europa, hvor rotte- eller insektbekæmpelse er fundamental af hygiejniske og 
miljømæssige årsager.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) aktivstoffer, der i artikel 57, litra f), i 
forordning (EF) nr. 1907/2006 angives som 
havende hormonforstyrrende egenskaber.

d) aktivstoffer, der i artikel 57, litra f), i 
forordning (EF) nr. 1907/2006 angives som 
havende hormonforstyrrende egenskaber.
De videnskabelige kriterier for 
bestemmelse af hormonforstyrrende 
egenskaber er gældende i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1107/2009 af 
21. oktober 2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse 
af Rådets direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF1.
______
1 EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

Begrundelse

Eftersom der i øjeblikket ikke eksisterer nogen godkendelseskriterier for hormonforstyrrende 
stoffer, bør de godkendes i henhold til forordning 1107/2009/EF om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler, der trådte i kraft den 24. november 2009.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Begrundelse

Ansøgerne er muligvis ikke i retmæssig besiddelse af alle oplysninger til støtte for 
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ansøgningen. Derfor er det hensigtsmæssigt at tage højde for muligheden for at anvende en 
dataadgangstilladelse.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.  Ansøgere indgiver ansøgning om 
optagelse af et aktivstof i bilag I eller om at 
foretage efterfølgende ændringer af 
betingelserne for optagelse af et aktivstof 
til Det Europæiske Kemikalieagentur (i det 
følgende benævnt "agenturet") og
informerer det om navnet på den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
som de har valgt til at vurdere 
ansøgningen. Den kompetente myndighed 
(i det følgende benævnt "den kompetente 
vurderingsmyndighed") er ansvarlig for 
vurderingen af ansøgningen.

1.  Ansøgere indgiver ansøgning om 
optagelse af et aktivstof i bilag I eller om at 
foretage efterfølgende ændringer af 
betingelserne for optagelse af et aktivstof 
til Det Europæiske Kemikalieagentur (i det 
følgende benævnt "agenturet"). Agenturet
informerer om navnet på den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, som det har
valgt til at vurdere ansøgningen. Den 
kompetente myndighed (i det følgende 
benævnt "den kompetente 
vurderingsmyndighed") er ansvarlig for 
vurderingen af ansøgningen.

Begrundelse

Det bør forhindres, at der i nogle stater sker en ophobning af ansøgere. Ændringsforslaget 
skal sikre en afbalanceret fordeling af opgaverne mellem medlemsstaterne. 

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Agenturet tildeler alle ansøgninger et 
protokolnummer, som anvendes til al 
korrespondance vedrørende ansøgningen, 
indtil aktivstoffet er optaget i bilag I, og 
en indgivelsesdato, som svarer til 
agenturets modtagelsesdato. 
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Begrundelse

Med det protokolnummer, der tildeles alle ansøgninger, vil man klart kunne identificere den 
administrative proces, som ansøgningerne er underlagt, så man hurtigt kan identificere og 
eventuelt få adgang til data og informationer vedrørende ansøgningerne.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

For at skabe en større og bedre harmonisering af den gældende lovgivning bør agenturet, når 
det gælder ansøgningernes validering, overholde de samme frister som dem, der er fastlagt i 
REACH-forordningen.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet skal senest to måneder efter 
modtagelsen af de supplerende oplysninger 
afgøre, om disse oplysninger er 
tilstrækkelige til, at ansøgningen kan 
valideres.

Agenturet skal senest tre uger efter 
modtagelsen af de supplerende oplysninger 
afgøre, om disse oplysninger er 
tilstrækkelige til, at ansøgningen kan 
valideres.

Begrundelse

Der kan gives ekstra tid til at registrere alle oplysninger i EF-registret, men dette må ikke 
forsinke ansøgningernes behandling.
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Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest to måneder efter en ansøgnings 
modtagelse skal agenturet registrere alle 
dele af informationen i dossieret med en 
entydig identifikationskode.

Begrundelse

Foruden optagelsen af aktivstofferne i bilag I, som knyttes sammen med virksomheden, er 
registreringen af de enkelte dele af informationen en yderligere, hensigtsmæssig og effektiv 
måde at undgå "free-riding" på. Denne registrering vil desuden fremme gennemsigtigheden 
og dataudvekslingen.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Optagelsen i bilag I af aktivstoffet, som knyttes sammen med virksomheden, er en 
hensigtsmæssig og effektiv måde at undgå "free-riding" på, eftersom det muliggør en hurtig 
identifikation af den virksomhed, der har støttet aktivstoffet. Optagelsen i bilag I er således 
altid et resultat af en ansøgning fra en ansøger. I tråd med REACH-forordningen bør 
princippet om "ingen data, intet marked" også gælde for denne forordning.
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Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Når agenturet optager aktivstoffet i 
bilag I, tildeler det aktivstoffet og 
ansøgeren et særligt 
registreringsnummer. Agenturet skal 
straks give ansøgeren meddelelse om 
registreringsnummeret og 
registreringsdatoen.
Registreringsnummeret anvendes ved 
enhver efterfølgende korrespondance 
vedrørende aktivstoffet og ved 
produkternes godkendelse i henhold til 
kapitel IV i denne forordning.

Begrundelse

Optagelsen i bilag I af aktivstoffet, som knyttes sammen med virksomheden, er en 
hensigtsmæssig og effektiv måde at undgå "free-riding" på, eftersom det muliggør en hurtig 
identifikation af den virksomhed, der har støttet aktivstoffet. Kun virksomheder, der har 
anmodet om optagelse af et aktivstof i bilag I, har lov til at udstede dataadgangstilladelser til 
dossieret for dette aktivstof. I tråd med REACH-forordningen bør princippet om "ingen data, 
intet marked" også gælde for denne forordning.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et aktivstof, der opfylder mindst et af 
følgende kriterier, betragtes som 
substitutionsrelevant i overensstemmelse 
med den i stk. 2 omhandlede procedure:

1. Aktivstoffer betragtes som
substitutionsrelevante i overensstemmelse 
med den i stk. 2 omhandlede procedure, 
hvis:

a) den acceptable daglige indtagelse, den 
akutte referencedosis eller den acceptable 
eksponering af brugere er betydelig lavere 
end for hovedparten af de aktivstoffer, der 
er optaget i bilag I for samme produkttype

a) de er persistente, bioakkumulerende og 
giftige, jf. bilag XIII til forordning (EF) 
nr. 1907/2006

b) det opfylder to af kriterierne for at blive b) de er meget persistente og 
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betragtet som et persistent, 
bioakkumulerende og giftigt stof, jf. bilag 
XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006

bioakkumulerende, jf. kriterierne i bilag 
XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006

c) der er faktorer vedrørende arten af de 
kritiske effekter, særlig neurotoksiske 
eller immunotoksiske 
udviklingsvirkninger, der giver anledning 
til bekymring, og som i kombination med 
de pågældende anvendelsesmønstre 
skaber anvendelsessituationer, der selv 
med meget vidtgående 
risikohåndteringsforanstaltninger stadig 
kan give anledning til bekymring

c) de opfylder kriterierne for at blive 
klassificeret som kræftfremkaldende, 
kategori 1A eller 1B, mutagene, kategori 
1A eller 1B, eller reproduktionstoksiske, 
kategori 1A eller 1B, jf. forordning (EF) 
nr. 1272/2008

d) det indeholder en signifikant andel af 
ikke-aktive isomerer

d) de er stoffer - som f.eks. stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber eller 
stoffer med bioakkumulerende og toksiske 
eller meget bioakkumulerende 
egenskaber, der ikke falder ind under litra 
a) og b) - for hvilke der foreligger 
videnskabelig dokumentation for 
sandsynlige alvorlige virkninger på 
menneskers sundhed eller miljøet, der er 
problematiske i samme grad som 
virkningerne af de andre stoffer, der er 
anført i litra a) og b)

e) det er klassificeret eller opfylder 
kriterierne for klassificering i henhold til 
forordning (EF) nr. 1272/2008 som 
kræftfremkaldende, kategori 1A eller 1B, 
mutagent, kategori 1A eller 1B, eller 
reproduktionstoksisk, kategori 1A eller 1B
f) hvis det på grundlag af en vurdering i 
overensstemmelse med EF-retningslinjer 
eller internationalt anerkendte 
retningslinjer for prøvning eller andre 
tilgængelige data anses for at have 
hormonforstyrrende egenskaber, der kan 
være skadelige for mennesker.

Begrundelse

Kriterierne for at identificere substitutionsrelevante aktivstoffer bør tilpasses de kriterier, der 
er fastlagt i REACH-forordningen (artikel 57), af hensyn til overensstemmelsen mellem de to 
forordninger. Eftersom agenturet (ECHA) skal undersøge, om et aktivstof i et biocidholdigt 
produkt opfylder kriterierne, er det tilrådeligt at sikre overensstemmelse mellem de to 
forordninger.
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre andet specificeres i 
afgørelsen om fornyet optagelse af et 
aktivstof i bilag I, er fornyelsen 
tidsubegrænset.

3. Medmindre andet specificeres i 
afgørelsen om fornyet optagelse af et 
aktivstof i bilag I, tages fornyelsen af 
optagelsen op til vurdering hvert tiende 
år.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt Kommissionen beslutter at forny 
optagelsen af aktivstoffet i bilag I, skal 
ansøgerens navn nævnes.

Begrundelse

Af hensyn til større gennemsigtighed og dataudveksling bør ansøgernes navne oplyses, 
således at de hurtigt kan identificeres, herunder i tilfælde, hvor optagelsen af et aktivstof i 
bilag I fornys.

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Ansøgninger om godkendelse foretages 
af eller på vegne af den person, der vil 
være godkendelsesindehaver. Denne 
person kan være, men er ikke 
nødvendigvis den person, der er ansvarlig 
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for at markedsføre det biocidholdige 
produkt i en bestemt medlemsstat eller 
Fællesskabet

Begrundelse

Industrien har brug for mere fleksibilitet i forsyningskæden. Det er ikke usædvanligt, at et 
produkt indføres i et land og markedsføres under ansvar af en distributør, som ikke er 
godkendelsesindehaveren, eller, i tilfælde af multinationale selskaber, at hvert enkelt 
søsterselskab er ansvarligt for at markedsføre produktet i deres respektive land. 
Bestemmelsen om, at godkendelsesindehaveren og den person, der er ansvarlig for at 
markedsføre produktet på markedet, skal være den samme, vil skabe en ramme, der er meget 
usmidig og upraktisk for industrien at arbejde inden for.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ansøgninger om godkendelse indgives til 
agenturet.

Ansøgninger om EF-godkendelse indgives 
til agenturet.

Såfremt der kræves national godkendelse 
i en medlemsstat, identificerer ansøgeren, 
efter aftale med den pågældende 
medlemsstat, den kompetente myndighed, 
der er ansvarlig for vurderingen i henhold 
til artikel 22.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at ECHA foretager den indledende validering af alle ansøgninger på 
fællesskabsplan, så den kompetente vurderingsmyndighed kan koncentrere sig om den 
egentlige vurdering af ansøgningen. Desuden er muligheden for at vælge den kompetente 
vurderingsmyndighed navnlig en fordel for de små og mellemstore virksomheder, da de så 
har mulighed for at samarbejde med deres nationale myndigheder.
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Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis ansøgeren ønsker at opnå 
godkendelse for en gruppe produkter 
under en rammeformulering, kan 
ansøgeren indgive en ansøgning om 
fælles godkendelse.

Begrundelse

Det skal udtrykkeligt stå i teksten, at såfremt ansøgeren ønsker at opnå godkendelse for en 
rammeformulering, skal der indgives en fælles ansøgning om godkendelse, som dækker alle 
de produkter, der ønskes medtaget under denne formulering.

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Formålet er at skabe overensstemmelse med vurderingsproceduren i artikel 8, stk. 5a.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vurderingen af det biocidholdige 
produkts overensstemmelse med de 
kriterier, der er fastlagt i stk. 1, litra b), 
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skal så vidt muligt baseres på de 
eksisterende oplysninger om 
problematiske stoffer i det biocidholdige 
produkt for at holde dyreforsøg på et 
minimum, i overensstemmelse med 
procedurerne i direktiv 1999/45/EF og 
forordning (EF) nr. 1272/2008, hvad 
angår identifikation af risici i forbindelse 
med det biocidholdige produkt og den 
heraf følgende risikovurdering.

Begrundelse

Ændringsforslaget tager sigte på at undgå unødige dyreforsøg ved bedre at fastlægge 
procedurerne for sammenligning af de eksisterende oplysninger, og det er i tråd med 
REACH-bestemmelserne, når det gælder tærsklerne i kemikaliesikkerhedsrapporten.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved vurderingen af det biocidholdige 
produkts overensstemmelse med de 
kriterier, der er fastlagt i stk. 1, litra b) og 
c), skal der ikke tages hensyn til et stof i 
det biocidholdige produkt, hvis stoffets 
koncentration i præparatet er lavere end:
a) de relevante koncentrationer i artikel 3, 
stk. 3, i direktiv 1999/45/EF
b) koncentrationsgrænserne i bilag I til 
direktiv 67/548/EØF
c) koncentrationsgrænserne i del B i bilag 
II til direktiv 1999/45/EF
d) koncentrationsgrænserne i del B i bilag 
III til direktiv 1999/45/EF
e) koncentrationsgrænserne i en aftalt 
indgang i fortegnelsen over klassificering 
og mærkning, som er fastlagt i henhold til 
afsnit V i forordning (EF) nr. 1272/2008
f) 0,1 % i vægt/vægt (w/w), hvis stoffet 
opfylder kriterierne i bilag XIII til 
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forordning (EF) nr. 1907/2006.

Begrundelse

Ændringsforslaget tager sigte på at undgå unødige dyreforsøg ved bedre at fastlægge 
procedurerne for sammenligning af de eksisterende oplysninger, og det er i tråd med 
REACH-bestemmelserne, når det gælder tærsklerne i kemikaliesikkerhedsrapporten.

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Kommissionen yder, om nødvendigt i 
samarbejde med agenturet, enhver 
nødvendig teknisk og videnskabelig 
bistand til medlemsstaternes kompetente 
myndigheder med henblik på 
produkternes godkendelse, navnlig hvad 
angår de harmoniserede datakrav, 
vurderingsprocedurerne og 
medlemsstaternes beslutninger.

Begrundelse

For at sikre en ensartet gennemførelse af forordningen på Fællesskabets område bør 
Kommissionen yde enhver nødvendig teknisk og videnskabelig bistand til medlemsstaternes 
kompetente myndigheder med henblik på produkternes godkendelse.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ansøgeren om godkendelse skal i de 
tilfælde, der er defineret i stk. 1 og 2, 
sende den kompetente myndighed:
i) de oplysninger, der specifikt udleveres 
på salgsstedet,
ii) specifikke vejledninger i anvendelsen 
af værnemidler, 
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iii) en brochure om risici og fordele ved 
og ansvarlig anvendelse af produktet,
iv) en årlig rapport om eventuelle 
hændelser.

Begrundelse

Et aktivstofs iboende egenskaber alene bør ikke være afgørende for, om det kan betragtes som 
et lavrisikoprodukt, eftersom risiciene meget vel kan hidrøre fra eksponeringen for produktet 
snarere end fra faren ved aktivstoffet. Eftersom nogle biocidholdige stoffer anvendes af ikke-
erhvervsmæssige brugere, er det vigtigt at sikre sikkerheden ved disse produkter gennem 
bedre lovgivning og forholdsregler angående deres brug. Endelig bør industrien tilskyndes til 
at rette sine forsknings- og innovationsbestræbelser mod udviklingen af lavrisikoprodukter.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ansøgninger om national godkendelse, 
som indebærer en gensidig 
anerkendelsesprocedure, kan indgives 
sammen med de i stk. 1 omtalte 
dokumenter til den kompetente 
myndighed på engelsk. 

Begrundelse

Det er vigtigt, at den kompetente modtagelsesmyndighed i forbindelse med ansøgninger, der 
indebærer efterfølgende gensidige anerkendelsesprocedurer, accepterer, at ansøgningen og 
de tilknyttede dokumenter indgives på engelsk.  Dette er meget vigtigt for at undgå 
tidskrævende og dyre oversættelsesprocedurer for samme dokumentation til flere europæiske 
sprog.
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Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen kan, om nødvendigt i 
samarbejde med agenturet, udarbejde en 
ikke-bindende teknisk og juridisk 
vejledning, som er tilgængelig på alle 
EU's officielle sprog, og som skal lette 
indgivelsen af ansøgninger om 
godkendelse som omhandlet i artikel 18, 
19 og 20, navnlig fra SMV'er.

Begrundelse

Vejledning og retningslinjer fra Kommissionen kan være særligt vigtigt for SMV'er, som 
Kommissionen også skal sikre en let sproglig tilgængelighed, eftersom de måske ikke har 
tilstrækkelige ressourcer og erfaring til at opfylde forordningens krav i den henseende.

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) den kvalitative og kvantitative 
sammensætning af aktivstoffer og ikke-
aktivstoffer, under hensyntagen til 
koncentrationsgrænserne i artikel 16, stk. 
2a, for så vidt som et kendskab er 
nødvendigt for at sikre den 
forskriftsmæssige anvendelse af det 
biocidholdige produkt

Begrundelse

Formålet er at skabe overensstemmelse med artikel 16, stk. 2a.
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Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

For at undgå udbredelsen af fortrolige oplysninger skal fremstillingsstedets beliggenhed, hvis 
fabrikantens aktivstof er optaget i bilag I, forblive fortroligt, og det bør ikke indgå i de 
oplysninger, der er forbundet med godkendelsen af det biocidholdige produkt. Til gengæld 
bør registreringsnummeret offentliggøres i overensstemmelse med artikel 8, stk. 5a.

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) den tilladte ændring i sammensætningen 
af dette biocidholdige referenceprodukt 
udtrykt som procentvis reduktion af 
aktivstofferne eller som ændring af
procentdelen af ikke-aktivstoffer indeholdt 
i de biocidholdige produkter, der anses for 
at tilhøre denne rammeformulering

Begrundelse

Stk. 3, litra b), bør være i fuldstændig overensstemmelse med artikel 16, stk. 6. I 
godkendelsens indhold skal der også tages højde for denne mulighed.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Såfremt der er tale om en 
rammeformulering, tildeles der et fælles 



AD\817224DA.doc 31/70 PE439.175v02-00

DA

godkendelsesnummer til alle 
biocidholdige produkter, som hører under 
denne rammeformulering.

Begrundelse

Det er nødvendigt med et nyt stykke for at præcisere, at såfremt der er tale om en 
rammeformulering, tildeles der et fælles godkendelsesnummer til alle biocidholdige 
produkter, som hører under denne rammeformulering. Denne uddybning er ikke medtaget i 
den nuværende tekst til forslaget til forordning.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Ved den sammenlignende vurdering bør der først og fremmest tages højde for en tilstrækkelig 
erfaring med brugen. Dette bør være reglen og ikke undtagelsen. Den sammenlignende 
vurdering bør således være begrænset til en fornyet godkendelse af biocider, som indeholder 
aktivstoffer, der er identificeret som substitutionsrelevante i henhold til artikel 9.

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den sammenlignende vurdering foretages 
for alle biocidholdige produkter, der har 
samme formål, efter mindst fem års 
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erfaring med brugen.

Begrundelse

Ved den sammenlignende vurdering bør der først og fremmest tages højde for en tilstrækkelig 
erfaring med brugen. Fem år er en tilstrækkelig periode til at samle erfaring med brugen af et 
produkt.

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 1 gælder den sammenlignende 
vurdering ikke for biocider, hvis sikre 
brug er påvist.

Begrundelse

For at vurdere, om et produkt kan fjernes fra markedet, efter at det er blevet underkastet en 
sammenlignende vurdering, skal man ved vurderingen af risici og fordele i forbindelse med 
produktet (se stk. 3) altid tage højde for produktets effektivitet, samt om der eksisterer 
tilstrækkelige antal og typer af produkter til at behandle den kontaminering eller det 
skadedyrsangreb, det drejer sig om. Ved sammenligningen skal der fokuseres på 
biocidholdige produkter, hvor der er identificeret en risiko, og hvor det er nødvendigt med 
alternativer.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Det, at den sammenlignende vurdering udelukkende foretages, hvis det drejer sig om 
ansøgninger om fornyet godkendelse, bør være reglen og ikke undtagelsen.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Det, at den sammenlignende vurdering udelukkende foretages, hvis det drejer sig om 
ansøgninger om fornyet godkendelse, bør være reglen og ikke undtagelsen.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) for så vidt angår de i ansøgningen 
angivne anvendelser eksisterer der allerede 
et andet godkendt biocidholdigt produkt 
eller en metode til ikke-kemisk 
bekæmpelse eller forebyggelse, der er 
betydeligt sikrere eller mindre risikabelt 
for menneskers eller dyrs sundhed eller for 
miljøet, og som viser en tilsvarende 
effektivitet og ingen væsentlig 
risikoforøgelse for nogen andre 
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parametres vedkommende

Begrundelse

Eftersom der i den sammenlignende vurdering bør fokuseres på biocidholdige produkter, hvor 
der er identificeret en risiko, og hvor det er nødvendigt med alternativer, er det nødvendigt, at 
erstatningsproduktet har samme effektivitet og medfører samme risikoniveau.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
[…] til præcisering af den procedure, der 
skal følges ved den sammenlignende 
vurdering af biocidholdige produkter med 
henblik på den afgørelse, der er omtalt i 
stk. 3, samt de kriterier og algoritmer, der 
skal anvendes ved udførelsen af disse 
vurderinger.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente 
modtagelsesmyndighed validerer den i 
artikel 15 omhandlede ansøgning om 
national godkendelse senest en måned 
efter modtagelsen heraf, såfremt:
a) de i artikel 18 nævnte oplysninger er 
indgivet
b) ansøgningen indsendes sammen med 
de gebyrer, der skal erlægges i henhold til 
artikel 70.
Valideringen omfatter ikke en vurdering 
af kvaliteten eller relevansen af data eller 
begrundelser for ansøgningen om 

1. Den ansvarlige for markedsføringen af 
et biocidholdigt produkt, eller dennes 
repræsentant indgiver en ansøgning om 
national godkendelse eller EF-
godkendelse til agenturet og giver
agenturet meddelelse om navnet på den 
kompetente myndighed i den medlemsstat 
efter eget valg, som skal være ansvarlig 
for at vurdere ansøgningen (i det følgende 
benævnt "vurderingsmyndigheden").

Agenturet giver senest en måned efter 
modtagelsen af ansøgningen 
vurderingsmyndigheden meddelelse om, 
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tilpasning af datakravene. at ansøgningen er tilgængelig i agenturets 
database.

Begrundelse

ECHA bør foretage den første validering af alle ansøgninger i hele EU, så 
vurderingsmyndighederne kan koncentrere sig om den egentlige vurdering af ansøgningerne.
Som det er nu, medfører vurderingsmyndighedernes undersøgelse af både de administrative 
og de videnskabelige elementer i dossiererne skævheder i de procedurer, som de anvender.
Agenturet bør overholde de samme betingelser for ansøgningernes vurdering som dem, der er 
indført med REACH (artikel 20).

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den kompetente 
modtagelsesmyndighed finder, at 
ansøgningen er ufuldstændig, informerer 
den ansøgeren om, hvilke supplerende 
oplysninger der er nødvendige for at 
kunne validere ansøgningen, og den 
fastsætter en rimelig frist for indgivelse af 
disse oplysninger.
Den kompetente modtagelsesmyndighed 
skal senest en måned efter modtagelsen af 
de supplerende oplysninger afgøre, om 
disse oplysninger er tilstrækkelige til, at 
ansøgningen kan valideres.
Den kompetente modtagelsesmyndighed 
afviser en ansøgning, hvis ansøgeren ikke 
inden for tidsfristen fremlægger de 
oplysninger, der kræves, og giver 
ansøgeren meddelelse herom.

2. Senest tre uger efter modtagelsen af 
ansøgningen validerer agenturet 
ansøgningen, hvis:

a) de i artikel 18 omhandlede oplysninger 
er indgivet og

b) ansøgningen indsendes sammen med 
de gebyrer, der skal erlægges i henhold til 
artikel 70. Valideringen omfatter ikke en 
vurdering af kvaliteten eller egnetheden 
af de indgivne oplysninger eller af 
begrundelserne for en ændring af 
datakravene.

Begrundelse

ECHA bør foretage den første validering af alle ansøgninger i hele EU, så 
vurderingsmyndighederne kan koncentrere sig om den egentlige vurdering af ansøgningerne.
Som det er nu, medfører vurderingsmyndighedernes undersøgelse af både de administrative 
og de videnskabelige elementer i dossiererne skævheder i de procedurer, som de anvender.
Agenturet bør overholde de samme betingelser for ansøgningernes vurdering som dem, der er 
indført med REACH (artikel 20).
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Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den kompetente 
modtagelsesmyndighed på grundlag af en 
validering i henhold til stk. 1 finder, at 
ansøgningen er fuldstændig, giver den 
omgående ansøgeren meddelelse herom.

3. Hvis agenturet finder, at ansøgningen 
er ufuldstændig, giver det ansøgeren 
meddelelse om, hvilke supplerende 
oplysninger der er nødvendige for at 
kunne validere ansøgningen, og det 
fastsætter en rimelig frist for indgivelse af 
disse oplysninger.
Agenturet skal senest tre uger efter 
modtagelsen af de supplerende 
oplysninger afgøre, om disse oplysninger 
er tilstrækkelige til, at ansøgningen kan 
valideres. 
Agenturet afviser en ansøgning, hvis 
ansøgeren ikke inden for tidsfristen 
fremlægger alle de oplysninger, der 
kræves, og giver ansøgeren og 
vurderingsmyndigheden meddelelse 
herom. I så fald refunderes en del af de 
gebyrer, som er indbetalt til agenturet i 
henhold til artikel 70.

Begrundelse

ECHA bør foretage den første validering af alle ansøgninger i hele EU, så 
vurderingsmyndighederne kan koncentrere sig om den egentlige vurdering af ansøgningerne.
Som det er nu, medfører vurderingsmyndighedernes undersøgelse af både de administrative 
og de videnskabelige elementer i dossiererne skævheder i de procedurer, som de anvender.
Agenturet bør overholde de samme betingelser for ansøgningernes vurdering som dem, der er 
indført med REACH (artikel 20).

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De afgørelser, som agenturet træffer i 
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henhold til stk. 2, tredje afsnit, kan 
påklages i henhold til bestemmelserne i 
artikel 67.

Begrundelse

ECHA bør foretage den første validering af alle ansøgninger i hele EU, så 
vurderingsmyndighederne kan koncentrere sig om den egentlige vurdering af ansøgningerne.
Som det er nu, medfører vurderingsmyndighedernes undersøgelse af både de administrative
og de videnskabelige elementer i dossiererne skævheder i de procedurer, som de anvender.
Agenturet bør overholde de samme betingelser for ansøgningernes vurdering som dem, der er 
indført med REACH (artikel 20).

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Hvis agenturet på grundlag af en 
validering i henhold til stk. 2 finder, at 
ansøgningen er fuldstændig, giver det 
omgående ansøgeren og 
vurderingsmyndigheden meddelelse 
herom.

Begrundelse

ECHA bør foretage den første validering af alle ansøgninger i hele EU, så 
vurderingsmyndighederne kan koncentrere sig om den egentlige vurdering af ansøgningerne.
Som det er nu, medfører vurderingsmyndighedernes undersøgelse af både de administrative 
og de videnskabelige elementer i dossiererne skævheder i de procedurer, som de anvender.
Agenturet bør overholde de samme betingelser for ansøgningernes vurdering som dem, der er 
indført med REACH (artikel 20).

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
træffer senest 12 måneder efter den i 
artikel 22 omhandlede vurdering afgørelse 

1. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
træffer senest 6 måneder efter den i artikel 
22 omhandlede vurdering afgørelse om 
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om ansøgningen i henhold til artikel 16. ansøgningen i henhold til artikel 16.

Begrundelse

De aktivstoffer, der anvendes i de biocidholdige produkter, er allerede blevet vurderet 
fuldstændigt som følge af deres optagelse i forordningens bilag I. Det er ikke nødvendigt at 
tage højde for en så lang vurderingsperiode i forbindelse med godkendelsen af et 
biocidholdigt produkt, der er baseret på godkendte aktivstoffer.

Ændringsforslag 61

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Hvis ikke der er nye oplysninger, som skal vurderes, er det ikke nødvendigt med 18 måneder 
til fornyelsen af et produkts godkendelse. 12 måneder er en mere passende frist.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
godkender det pågældende biocidholdige 
produkt på samme betingelser som den 
kompetente referencemyndighed.

5. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
godkender det pågældende biocidholdige 
produkt på samme betingelser som den 
kompetente referencemyndighed. Der 
anvendes et fælles godkendelsesnummer i 
alle de berørte medlemsstater.

Begrundelse

Med henblik på en forenkling er det hensigtsmæssigt at tildele et fælles godkendelsesnummer 
i alle medlemsstaterne, såfremt der er tale om et produkt, som har været igennem en 
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procedure for gensidig anerkendelse.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 25 - stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
[…] til præcisering af kriterierne og 
procedurerne i forbindelse med 
tildelingen af det fælles 
godkendelsesnummer, der er omtalt i stk. 
5. 

Ændringsforslag 64

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 65

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse træffes senest tre 
måneder efter meddelelsen fra den 
kompetente myndighed som omhandlet i 
stk. 1. Såfremt Kommissionen anmoder 
agenturet om en udtalelse i henhold til 
artikel 30, suspenderes fristen på tre 
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måneder, indtil agenturet afgiver 
udtalelse.

Begrundelse

I forslaget til forordning skal det klart fastlægges, hvilken tidsfrist der er nødvendig for at få 
en effektiv procedure til at løse tvister mellem medlemsstaterne. Tre måneder er en passende 
frist for Kommissionen til at udarbejde et forslag til afgørelse, der gør rede for årsagerne til 
afslag på anerkendelse af godkendelser eller for årsagerne til anerkendelse af godkendelser
med begrænsninger.  

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Den kompetente referencemyndighed og 
de kompetente myndigheder i de øvrige 
berørte medlemsstater godkender det 
biocidholdige produkt på grundlag af den 
godkendte vurderingsrapport og resuméet 
af det biocidholdige produkts egenskaber 
senest en måned efter udløbet af den i stk. 
7 omhandlede periode.

8. Den kompetente referencemyndighed og 
de kompetente myndigheder i de øvrige 
berørte medlemsstater godkender det 
biocidholdige produkt på grundlag af den 
godkendte vurderingsrapport og resuméet 
af det biocidholdige produkts egenskaber 
senest en måned efter udløbet af den i stk. 
7 omhandlede periode. Samme 
godkendelsesnummer anvendes i alle de 
berørte medlemsstater.

Begrundelse

Med henblik på en forenkling er det hensigtsmæssigt at tildele et fælles godkendelsesnummer 
i alle medlemsstaterne, såfremt der er tale om et produkt, som har været igennem en 
procedure for gensidig anerkendelse.

Ændringsforslag 67

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen træffer afgørelse om, 
hvorvidt de årsager, som den kompetente 

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

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

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 9 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse træffes senest tre 
måneder efter meddelelsen fra den 
kompetente myndighed som omhandlet i 
stk. 1. Såfremt Kommissionen anmoder 
agenturet om en udtalelse i henhold til 
artikel 30, suspenderes fristen på tre 
måneder, indtil agenturet afgiver sin 
udtalelse.

Begrundelse

I forslaget til forordning skal det klart fastlægges, hvilken tidsfrist der er nødvendig for at få 
en effektiv procedure til at løse tvister mellem medlemsstaterne. Tre måneder er en passende 
frist for Kommissionen til at udarbejde et forslag til afgørelse, som skal retfærdiggøre 
anerkendelsen eller den manglende anerkendelse med begrænsninger af godkendelserne.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
[…] til præcisering af kriterierne og 
procedurerne i forbindelse med 
tildelingen af det fælles 
godkendelsesnummer, der er omtalt i stk. 
8. 
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Ændringsforslag 70

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 71

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger et forslag til 
afgørelse senest tre måneder efter 
meddelelsens modtagelse. Såfremt 
Kommissionen anmoder agenturet om en 
udtalelse i henhold til artikel 30, 
suspenderes fristen på tre måneder, indtil 
agenturet afgiver udtalelse.

Begrundelse

I forslaget til forordning skal det klart fastlægges, hvilken tidsfrist der er nødvendig for at 
løse tvister mellem medlemsstaterne. Tre måneder er en passende frist for Kommissionen til 
at udarbejde et forslag til afgørelse, som skal retfærdiggøre anerkendelsen eller den 
manglende anerkendelse med begrænsninger af godkendelserne.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – litra b a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) biocidholdige produkter, som er 
udviklet til at blive anvendt af forbrugerne 
i hjemmet eller af erhvervsmæssige 
brugere i overensstemmelse med 
anvendelsesbetingelser og -vejledninger, 
der er identiske i Den Europæiske Union, 
og som opfylder kriterierne i artikel 33a.

Begrundelse

En af de centrale målsætninger for Unionens godkendelsesordning er at sikre ensartede 
produktsikkerhedsvurderinger, lige standarder for forbrugerbeskyttelse og harmoniseret 
gennemførelse af kravene i alle medlemsstater.  Biocidholdige produkter, der anvendes på 
ensartet måde i hele EU, bør være omfattet af Unionens godkendelsesordning. Disse 
produkter anvendes i hjemmene eller i erhvervsmæssig forbindelse som pragmatiske og 
omkostningseffektive midler til beskyttelse af folkesundheden og reducerer derved omfanget af 
infektionssygdomme. For disse produkter gælder der enkle og klare brugsanvisninger.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33a

Biocidholdige produkter med tilsvarende 
anvendelsesbetingelser

I overensstemmelse med artikel 33, stk. 1, 
litra ba), betragtes et produkt som et 
biocidholdigt produkt med tilsvarende 
anvendelsesbetingelser, hvis alle følgende 
kriterier er opfyldt: 
i) det har ensartede 
anvendelsesbetingelser i Den Europæiske 
Union ifølge anvendelsesvejledningerne,
ii) det markedsføres allerede eller ønskes 
markedsført i mindst [...] medlemsstater 
senest to år efter, at godkendelsen er 
meddelt,
Kommissionen vedtager delegerede 
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retsakter i overensstemmelse med artikel 
[…] til fastlæggelse eller tilpasning af 
antallet af medlemsstater i nr. (ii).    

Begrundelse

Kriterierne er baseret på den målrettede og ensartede anvendelse og brug af disse typer 
produkter i EU (antal medlemsstater skal præciseres) samt deres positive bidrag til 
beskyttelse af menneskers og dyrs sikkerhed. Bilag vi fastlægger principperne for vurderingen 
af dossierer vedrørende biocidholdige produkter, der skal sikre et ensartet højt niveau for 
beskyttelsen af mennesker og miljøet. Dette omfatter en detaljeret risikovurdering af 
produkterne, når de anvendes.

Ændringsforslag 74

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Ni måneder er en alt for lang tidsfrist for agenturets udarbejdelse og fremsendelse af en 
udtalelse, der bygger på en allerede tilgængelig vurdering foretaget af den kompetente 
vurderingsmyndighed. Tre måneder er en mere passende frist.

Ændringsforslag 75

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Hvis ikke der er nye oplysninger, som skal vurderes, er det ikke nødvendigt med 18 måneder 
til fornyelsen af et produkts godkendelse. 12 måneder er en mere passende frist.

Ændringsforslag 76

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ændringer vedrørende aktivstoffets 
oprindelse eller sammensætning

Begrundelse

Det er nødvendigt at give meddelelse om en ændret oprindelse for et aktivstof, der anvendes i 
et biocidholdigt produkt, eftersom det kan have indflydelse på produktets sikkerhed.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ændring af en eksisterende 
godkendelse skal henhøre under en af 
følgende kategorier, der er nævnt i litra 
ua), ub) og uc) i artikel 3: 
a) administrativ ændring,
b) mindre ændring eller
c) større ændring.

Begrundelse

Hovedprincipperne for ændring af godkendelser bør klart fremgå af retsakten, selv om de 
nærmere detaljer i procedurerne kan fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne. Det er især 
nødvendigt at præcisere, hvilke former for ændringer af eksisterende produktgodkendelser 
der kan foretages.
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Ændringsforslag 78

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterierne og procedurerne i stk. 1 
bygger på, men er ikke begrænset til, 
følgende principper:
a) en forenklet meddelelsesprocedure vil 
være påkrævet for administrative 
ændringer af en godkendelse
b) en kortere tidsfrist vil blive fastsat for 
vurderingen af begrænsede ændringer af 
en godkendelse
c) en tidsfrist, der står i forhold til 
omfanget af de ændringer, der anmodes 
om, såfremt der er tale om væsentlige 
ændringer.

Begrundelse

Selv om procedurernes detaljer kan præciseres i gennemførelsesbestemmelserne, bør man i 
forslaget til forordning klart fastlægge de grundlæggende principper, der vil være gældende 
for de forskellige typer ændringer, der kan foretages af godkendelserne af eksisterende
produkter.

Ændringsforslag 79

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En kompetent myndighed i en 
medlemsstat (i det følgende benævnt 
"indførselsmedlemsstat") kan give 
tilladelse til parallelhandel med et 
biocidholdigt produkt, der er godkendt i en 
anden medlemsstat (i det følgende benævnt 
"oprindelsesmedlemsstat") med henblik på 
markedsføring og anvendelse i 
indførselsmedlemsstaten, hvis den 
kompetente myndighed konstaterer, at det 
biocidholdige produkt i sin 
sammensætning i det væsentlige svarer til 
et biocidholdigt produkt, der allerede er 

1. En kompetent myndighed i en 
medlemsstat (i det følgende benævnt 
"indførselsmedlemsstat") kan give 
tilladelse til parallelhandel med et 
biocidholdigt produkt, der er godkendt i en 
anden medlemsstat (i det følgende benævnt 
"oprindelsesmedlemsstat") med henblik på 
markedsføring og anvendelse i 
indførselsmedlemsstaten, hvis den 
kompetente myndighed konstaterer, at det 
biocidholdige produkt i sin 
sammensætning svarer til et biocidholdigt 
produkt, der allerede er godkendt i denne 
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godkendt i denne medlemsstat (i det 
følgende benævnt "referenceprodukt").

medlemsstat (i det følgende benævnt 
"referenceprodukt").

(Ændringen gælder for hele artikel 44. 
Ændringsforslagets vedtagelse vil medføre 
tekniske tilpasninger af hele teksten)

Begrundelse

For at opnå en fornuftig ligevægt mellem fri handel med varer og et sikkert markedsmiljø bør 
man begrænse tilladelserne til parallelhandel til identiske produkter, der er baseret på samme 
kilde af aktivstoffer og hjælpestoffer.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Et biocidholdigt produkt betragtes som 
værende identisk med referenceproduktet, 
hvis:

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

a) det er fremstillet af samme fabrikant 
eller af en fabrikant, som er associeret 
med denne, eller på licens, med samme 
fremstillingsproces

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

b) det er det samme produkt, hvad angår 
specifikationerne og indholdet af 
aktivstofferne, og hvad angår
formuleringstypen, og

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

c) det er enten det samme eller tilsvarende 
produkt med hensyn til de anvendte 
hjælpestoffer og emballagens format, 
materiale og form, hvad angår produktets 
potentielle negative indvirkning på 
menneskers eller dyrs sundhed eller 
indvirkningen på miljøet.

Begrundelse

For at skabe konsekvens er det nødvendigt at erstatte betingelserne for et produkt, der i det 
væsentlige er identisk, med betingelserne for et identisk produkt.



PE439.175v02-00 48/70 AD\817224DA.doc

DA

Ændringsforslag 81

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa. registreringsnummeret for de 
aktivstoffer, som produktet indeholder, og, 
hvis relevant, ansøgerens 
dataadgangstilladelse i overensstemmelse 
med artikel 50.

Begrundelse

Formålet er at skabe overensstemmelse med artikel 8, stk. 5a, og at sikre, at ansøgeren er i 
besiddelse af det nødvendige dokument, der giver dataadgang.

Ændringsforslag 82

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) navn og adresse på 
godkendelsesindehaveren i 
oprindelsesmedlemsstaten

c) navn og adresse på 
godkendelsesindehaveren i 
oprindelsesmedlemsstaten og, hvis 
relevant, dataadgangstilladelsen i 
overensstemmelse med artikel 50

Begrundelse

Formålet er at sikre, at ansøgeren er i besiddelse af det nødvendige dokument, der giver 
dataadgang.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 15 kan forsøg eller 
undersøgelser til forsknings- eller 
udviklingsformål, der indebærer 
markedsføring af et ikke-godkendt 

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

biocidholdigt produkt eller et aktivstof 
beregnet udelukkende til anvendelse i et 
biocidholdigt produkt, kun finde sted i 
forbindelse med videnskabelig forskning 
og udvikling eller produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling 
samt på de betingelser, der er fastsat i andet 
og tredje afsnit.

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

I tilfælde af videnskabelig forskning og 
udvikling skal den person, der agter at 
foretage forsøg eller undersøgelser, først 
give den kompetente myndighed 
meddelelse herom, forudsat at de 
mængder af aktivstoffer eller 
biocidholdige produkter, som må slippes 
ud ved forsøget, ikke overstiger en ton om 
året. Den pågældende skal udarbejde og 
opbevare skriftlige fortegnelser med 
detaljerede oplysninger om det 
biocidholdige produkts eller aktivstoffets 
identitet, mærkningsdata og leverede 
mængder samt udarbejde et dossier 
indeholdende alle foreliggende data om 
mulige virkninger på menneskers eller dyrs 
sundhed eller på miljøet. De berørte 
personer skal på forlangende stille disse 
oplysninger til rådighed for den 
kompetente myndighed.

2. Et ikke-godkendt biocidholdigt produkt 
eller et aktivstof, som udelukkende er 
beregnet til anvendelse i et biocidholdigt 
produkt, må ikke markedsføres med 
henblik på forsøg eller undersøgelser, som 
kan indebære eller føre til, at det 
pågældende biocidholdige produkt eller 
stof udsættes i miljøet, medmindre den 
kompetente myndighed har vurderet de 
data, der er blevet fremlagt af den person, 
der agter at markedsføre dette produkt, og 
har meddelt national godkendelse til dette 
formål, og herunder fastlagt grænser for 
mængder, der må anvendes, og områder, 
der må behandles, samt eventuelt 
yderligere betingelser. Den kompetente 
myndighed giver omgående 
Kommissionen og alle de øvrige 
kompetente myndigheder meddelelse om 

2. Et ikke-godkendt biocidholdigt produkt 
eller et aktivstof, som udelukkende er 
beregnet til anvendelse i et biocidholdigt 
produkt, må ikke markedsføres med 
henblik på forsøg eller undersøgelser, som 
kan indebære eller føre til, at det 
pågældende biocidholdige produkt eller 
stof udsættes i miljøet, medmindre den 
kompetente myndighed har vurderet de 
data, der er blevet fremlagt af den person, 
der agter at markedsføre dette produkt, og 
har afgivet en positiv udtalelse til dette 
formål og herunder eventuelt stillet
yderligere betingelser. Har den kompetente 
myndighed ikke senest 30 dage efter, at de 
i stk. 1 krævede oplysninger er blevet 
meddelt, afgivet nogen udtalelse, kan det 
biocidholdige produkt eller aktivstof 
markedsføres til brug for det forsøg eller 



PE439.175v02-00 50/70 AD\817224DA.doc

DA

den nationale godkendelse. den undersøgelse, der er givet meddelelse 
om.

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

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

Hvis de påtænkte forsøg eller 
undersøgelser, jf. stk. 1 og 2, kan have 
skadelige virkninger for menneskers eller 
dyrs sundhed eller have en uacceptabel 
skadelig indvirkning på miljøet, kan den 
kompetente myndighed i den pågældende 
medlemsstat enten udstede forbud eller 
give tilladelse på sådanne betingelser, som 
den betragter som fornødne for at forhindre 
sådanne følger. Den kompetente 
myndighed giver omgående Kommissionen 
og alle de øvrige kompetente myndigheder 
meddelelse om sådanne foranstaltninger.

Hvis de påtænkte forsøg eller 
undersøgelser, jf. stk. 1 og 2, kan have 
skadelige virkninger for menneskers eller 
dyrs sundhed eller have en uacceptabel 
skadelig indvirkning på miljøet, kan den 
kompetente myndighed i den pågældende 
medlemsstat enten udstede forbud eller 
give tilladelse på sådanne betingelser, som 
den betragter som fornødne for at forhindre 
sådanne følger. Den kompetente 
myndighed giver omgående Kommissionen 
og alle de øvrige kompetente myndigheder 
meddelelse om sådanne foranstaltninger.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Behandlede genstande eller materialer, 
som indeholder et eller flere biocidholdige 
produkter, som under normale eller 
forudsigelige betingelser for anvendelse 
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må slippes ud i miljøet eller komme i 
direkte berøring med mennesker, skal 
mærkes med følgende oplysninger:

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

a) navnet på alle aktivstoffer, der er 
anvendt til behandlingen, eller som er 
indeholdt i genstanden eller materialet, om 
muligt med angivelsen af en 
internationalt anerkendt nomenklatur

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

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

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

c) enhver faresætning eller 
sikkerhedssætning, der er fastsat i 
godkendelsen af det biocidholdige produkt.

Mærkningen skal være klart synlig, 
letlæselig og af passende holdbarhed.

Mærkningen skal være klart synlig, 
letlæselig og af passende holdbarhed.

Mærkningen kan være påtrykt den 
behandlede genstand eller det behandlede 
materiale, emballagen, i 
brugsvejledningen eller på garantien for 
den behandlede artikel eller det 
behandlede materiale, når blot den er 
klart synlig, letlæselig og af passende 
holdbarhed.

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

Dette stykke finder anvendelse med 
forbehold af krav om mærkning eller om 
oplysninger, der er fastlagt i 
sektorspecifik lovgivning, der finder 
anvendelse på behandlede genstande og 
materialer.
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Ændringsforslag 85

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) den efterfølgende ansøger i form af en 
dataadgangstilladelse har indhentet 
skriftligt samtykke i henhold til artikel 50

Begrundelse

Det er ikke nødvendigvis den første ansøger, som ejer oplysningerne. Det er også nødvendigt 
at give mulighed for, at en efterfølgende ansøger er eller bliver medejer af oplysningerne som 
resultat af oplysningernes udveksling eller fælles udvikling.

Ændringsforslag 86

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den efterfølgende ansøger betragtes 
ligeledes som ejer af oplysningerne.

Begrundelse

Det er ikke nødvendigvis den første ansøger, som ejer oplysningerne. Det er også nødvendigt 
at give mulighed for, at en efterfølgende ansøger eller virksomhed er eller bliver medejer af 
oplysningerne som resultat af oplysningernes udveksling eller fælles udvikling.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Agenturet skal registrere alle 
oplysninger i listen i stk. 2, som 
identificeres med en entydig kode, i det 
fælles biocidregister, fuldstændiggjort med 
alle identifikationsdetaljer og med en 
sammenknytning af identiteten på den 



AD\817224DA.doc 53/70 PE439.175v02-00

DA

første ansøger og oplysningernes ejer.

Begrundelse

Registret skal indeholde alle listens oplysninger og dokumenter. Det er at foretrække, at der 
er en numerisk identifikation af alle indsendte dokumenter for at undgå forvirring, når der 
indsendes titler eller berigtigelser til undersøgelser med navne, der minder om hinanden. En 
sammenknytning med oplysningernes ejer og ansøgeren sikrer, at ophavsrettighederne bliver 
respekteret.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysninger, der fremlægges inden for 
rammerne af direktiv 98/8/EF eller denne 
forordning, er omfattet af den i denne 
artikel fastsatte databeskyttelse. 
Beskyttelsesperioden for disse oplysninger 
starter, når oplysningerne fremlægges.

1. Oplysninger, der fremlægges inden for 
rammerne af direktiv 98/8/EF eller denne 
forordning, er omfattet af den i denne 
artikel fastsatte databeskyttelse. 
Beskyttelsesperioden for disse oplysninger 
starter, når oplysningerne fremlægges. En 
indsendelsesdato tildeles enkeltvis til hvert 
dokument, som er identificeret med den 
entydige kode i henhold til artikel 48, stk. 
4.

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

Begrundelse

Kravene til beskyttelse af oplysninger er aldrig blevet klart fastlagt i direktiv 98/8/EF.
Eftersom dossierets indsendelsesdato ikke kan være indsendelsesdatoen for alle oplysninger, 
tildeles der indsendelsesdatoer enkeltvis til enhver efterfølgende indsendelse af oplysninger.
At give beskyttelse til de enkelte oplysninger afspejler bedre den reelle situation, idet hver 
enkelt oplysning er et resultat af de investeringer, som oplysningens ejer har foretaget.
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Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 2, første afsnit, udløber 
beskyttelsesperioden for oplysninger, der 
er blevet fremlagt for en medlemsstat 
inden for rammerne af en national 
ordning eller praksis for godkendelse af 
biocidholdige produkter, inden de blev 
fremlagt inden for rammerne af direktiv 
98/8/EF eller denne forordning, ved 
udløbet af enhver periode, der måtte være 
tilbage i henhold til nationale 
bestemmelser, dog senest den 14. maj 
2014, medmindre disse oplysninger er 
fremkommet efter den 14. maj 2000.

udgår

Begrundelse

Selv om denne artikel er en forbedring i forhold til det, der er fastlagt i direktiv 98/8/EF om 
beskyttelse af oplysninger, er det ikke rimeligt at skelne mellem nye oplysninger og 
eksisterende oplysninger. Det skyldes, at de nationale lovgivningsordninger udelukkende 
dækker en lille del af biocidmarkedet. Selv om sådanne ordninger eksisterer, har nogle 
medlemsstater nemlig ikke gennemført dem. Desuden ville en fjernelse af denne skelnen skabe 
større overensstemmelse mellem denne forordnings bestemmelser og REACH.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis der ikke kan indgås en aftale senest 
to måneder efter indgivelse af en 
anmodning i henhold til artikel 51, stk. 2, 
giver den potentielle ansøger omgående 
agenturet og dataejeren meddelelse herom. 
Agenturet skal senest to måneder efter at 
have fået meddelelse om, at det ikke har 
været muligt at indgå en aftale, give den 
potentielle ansøger ret til at henvise til de 
forsøg eller undersøgelser, der omfatter 

3. Hvis der ikke kan indgås en aftale senest 
to måneder efter indgivelse af en 
anmodning i henhold til artikel 51, stk. 2, 
giver både dataejeren og den potentielle 
ansøger omgående agenturet meddelelse 
herom. Agenturet skal senest to måneder 
efter at have fået meddelelse om, at det 
ikke har været muligt at indgå en aftale, 
give den potentielle ansøger ret til at 
henvise til de forsøg eller undersøgelser, 
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forsøg med hvirveldyr. Den andel af 
omkostningerne, som den potentielle 
ansøger skal betale til dataejeren, fastsættes 
af de nationale domstole.

der omfatter forsøg med hvirveldyr. Den 
andel af alle omkostninger i forbindelse 
med fremskaffelse og anvendelse af 
oplysningerne, som den potentielle 
ansøger skal betale til dataejeren, fastsættes 
af et voldgiftsorgan under agenturet.

Begrundelse

Såfremt det ikke er muligt at nå til en aftale mellem de to parter, skal begge parter underrette 
agenturet om dette, eftersom de begge er ansvarlige for den manglende aftale. For at sikre, at 
den obligatoriske udveksling af oplysninger sker på en ensartet måde i hele EU, bør 
Kommissionen oprette et EF-voldgiftsorgan.

Ændringsforslag 91

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Det er nødvendigt at påvise lighed og teknisk ækvivalens, også hvis beskyttelsen af 
oplysningerne ikke er afsluttet, men en efterfølgende ansøger ønsker at benytte sig af 
oplysningerne.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. De kompetente myndigheder foretager 
officielle kontroller for at fastslå, om 
fabrikanterne af aktivstoffer, som 
markedsføres til brug i biocidholdige 
produkter, har forelagt Kommissionen 
oplysningerne om aktivstofferne i bilag II 
eller er i besiddelse af en 
dataadgangstilladelse til et dossier, som 
opfylder kravene i bilag II.

Begrundelse

Overholdelsen af forordningens bestemmelser skal sikres af officielle kontroller fra de 
kompetente nationale myndigheders side.

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 3 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder skal hvert 
tredje år fra og med 2013 fremlægge en 
beretning til Kommissionen om 
gennemførelsen af denne forordning på 
deres respektive områder. Beretningen skal 
indeholde:

3. De kompetente myndigheder skal hvert 
år fra og med 2013 fremlægge en beretning 
til Kommissionen om gennemførelsen af 
denne forordning på deres respektive 
områder. Beretningen skal indeholde:

Ændringsforslag 94
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Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) data om eventuelle tilfælde af 
forgiftninger med biocidholdige produkter.

b) data om eventuelle tilfælde af 
forgiftninger med biocidholdige produkter 
samt om eventuelle sundhedsmæssige 
virkninger på sårbare personer, såsom 
børn, gravide eller syge.

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 3 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) data om virkninger på miljøet.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen udarbejder inden den 1. 
januar 2019 og herefter hvert tredje år en 
beretning om gennemførelsen af 
forordningen og navnlig om, hvorledes 
proceduren for EF-godkendelse og 
gensidig anerkendelse fungerer. 
Kommissionen forelægger denne beretning 
for Europa-Parlamentet og Rådet.

På baggrund af denne beretning vurderer 
Kommissionen, om det er hensigtsmæssigt 
at foreslå ændringer af denne forordning.

Begrundelse

Kommissionens beretning skal være grundlaget for en revisionsproces, som tager sigte på at 
reducere de væsentligste vanskeligheder, der identificeres, mest muligt.
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Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) fabrikanterne af aktivstofferne (navne 
og adresser samt produktionsanlæggenes 
beliggenhed)

Begrundelse

Produktionsanlæggene er kommercielle og konkurrencemæssige oplysninger, som ikke bør 
offentliggøres. Ansøgeren har ret til at søge om godkendelse til mange endelige 
anvendelsesformål for et produkt, selv disse ikke nødvendigvis anvendes alle sammen. Derfor 
bør nogle af dem hemmeligholdes med henblik på senere brug.

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) beliggenheden af et biocidholdigt 
produkts produktionsanlæg

Begrundelse

Produktionsanlæggene er kommercielle og konkurrencemæssige oplysninger, som ikke bør 
offentliggøres. Ansøgeren har ret til at søge om godkendelse til mange endelige 
anvendelsesformål for et produkt, selv disse ikke nødvendigvis anvendes alle sammen, og 
derfor bør nogle af dem hemmeligholdes med henblik på senere brug.

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) godkendelsesdatoen og godkendelsens 
udløbsdato
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Begrundelse

Det er vigtigt, at nogle af oplysningerne i godkendelserne, der vedrører ansøgeren, er 
fortrolige. Også godkendelsesdatoen og godkendelsens udløbsdato er følsomme oplysninger, 
der bør beskyttes.

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2 – litra d d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dd) dosering og brugsanvisning.

Begrundelse

Det er vigtigt, at nogle af oplysningerne i godkendelserne, der vedrører ansøgeren, er 
fortrolige. Doseringen og brugsanvisningen afhænger af den type brug, der er tale om, samt 
af produktets og hjælpestoffernes iboende egenskaber. Det er således nødvendigt at sikre en 
tilstrækkelige beskyttelse heraf.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mærkningen må ikke være vildledende, 
og de må ikke i noget tilfælde indeholde 
angivelser som "biocidholdigt 
lavrisikoprodukt", "ikke giftig", 
"uskadelig" eller lignende. Herudover skal 
mærkningen tydeligt og med uudslettelig 
tekst oplyse følgende:

2. Mærkningen må ikke være vildledende, 
og den må ikke i noget tilfælde indeholde 
angivelser som "ikke giftig", "uskadelig" 
eller lignende. Herudover skal mærkningen 
tydeligt og med uudslettelig tekst oplyse
følgende:

Begrundelse

Virksomheder, der markedsfører lavrisikoprodukter, bør opmuntres og bør have lov til at 
gøre passende reklame for dem.



PE439.175v02-00 60/70 AD\817224DA.doc

DA

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) brugsanvisning og dosering, angivet i 
metriske enheder og/eller på en klar og 
forståelig måde for brugeren, for hver af 
de anvendelsesformer, som godkendelsen 
dækker

Begrundelse

Doseringen skal angives på en klar og forståelig måde for brugeren. Navnlig for ikke-
erhvervsmæssige brugere er dosering i metriske enheder undertiden vanskelig at forstå for 
brugerne. Dosering i metriske enheder skal om nødvendigt skrives på et tydeligt og forståeligt 
sprog, som passer til forbrugeren.

Ændringsforslag 103

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen offentliggør på 
internettet en liste over alle aktivstoffer, 
der er tilgængelige i det indre marked.
De ansvarlige for markedsføringen af 
biocidholdige produkter offentliggør på 
internettet en liste over disse produkter. 
Dette websted skal bidrage til at øge 
gennemsigtigheden for forbrugerne og 
fremme en let og hurtig indsamling af 
data om disse produkters egenskaber og 
betingelserne for anvendelse af dem.
Adgangen til de ovenfor omtalte 
websteder skal ikke underkastes nogen 
begrænsninger eller betingelser, og deres 
indhold skal holdes ajour. De relevante 
websted-adresser skal anføres på 
mærkningen af biocidholdige produkter 
på en synlig måde.
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Begrundelse

Alle brugere skal have mulighed for at få detaljerede og præcise oplysninger, både for at få 
en fuldstændig information og for at gøre det muligt for forbrugerne at få korrekte 
anvisninger om de foreskrevne brugsbetingelser for produkterne og om opbevaring og 
behandling af dem. Oplysningerne på webstedet skal supplere og fuldstændiggøre de 
oplysninger, der er medtaget på mærkningen, så man sikrer, at brugere, der har brug for 
specifikke oplysninger, som normalt kan indhentes via supplerende medicinsk rådgivning, 
nemt kan få disse oplysninger.

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 59 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sikkerhedsdatabladene skal indeholde 
følgende oplysninger:
a) vigtige produktkategorier, hvis aktivstof 
er optaget i bilag I
b) navnet på mindst én medlemsstat, hvor 
det biocidholdige produkt er godkendt
c) godkendelsesnummeret for selve det 
biocidholdige produkt eller for det 
biocidholdige produkt, der er til stede i en 
behandlet genstand eller et behandlet 
materiale.

Begrundelse

I overensstemmelse med de oplysninger, der kræves med hensyn til fabrikanter af aktivstoffer, 
bør også de sikkerhedsdatablade, der ledsager de biocidholdige produkter, indeholde disse
oplysninger for at gøre det lettere for kontrolmyndighederne og de kompetente myndigheder 
at kontrollere oprindelsen af de stoffer, der anvendes i markedsførte produkter.

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Annoncering for biocidholdige 
produkter må ikke henvise til produktet på 
en måde, som er vildledende med hensyn 
til produktets risici for mennesker eller 

3. Annoncering for biocidholdige 
produkter må ikke henvise til produktet på 
en måde, som er vildledende med hensyn 
til produktets risici for mennesker eller 
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miljøet. Annoncering for et biocidholdigt 
produkt må under ingen omstændigheder 
indeholde angivelser som "biocidholdigt 
lavrisikoprodukt", "ikke giftig", 
"uskadelig" eller lignende.

miljøet. Annoncering for et biocidholdigt 
produkt må under ingen omstændigheder 
indeholde angivelser som "ikke giftig", 
"uskadelig" eller lignende.

Begrundelse

Virksomheder, der markedsfører lavrisikoprodukter, bør opmuntres og bør have lov til at 
gøre passende reklame for dem.

Ændringsforslag 106

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) gebyret pålægges kun, når det reelt er 
nødvendigt, og

Begrundelse

Gebyrerne bør henvise til det arbejde, der anmodes om, og bør derfor være proportionale 
med dette arbejde. Et årligt gebyr, hvor der ikke skelnes, er ikke acceptabelt, og gebyrerne 
bør først betales, når de reelt er nødvendige.

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – afsnit 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Kommissionen træffer i løbet af 
arbejdsprogrammet og i henhold til 
proceduren i artikel 72, stk. 4, afgørelse 
om, at et aktivstof skal optages i bilag I til 
denne forordning, samt betingelserne 
herfor, eller den kan i tilfælde, hvor de i 
artikel 4 omhandlede krav ikke er opfyldt, 
eller de krævede oplysninger og data ikke 
er forelagt inden for den fastsatte frist, 
træffe afgørelse om, at det pågældende 
aktivstof ikke optages i bilag I til denne 

Kommissionen træffer i løbet af 
arbejdsprogrammet og i henhold til 
proceduren i artikel 72, stk. 4, afgørelse 
om, at et aktivstof skal optages i bilag I til 
denne forordning, samt betingelserne 
herfor, eller den kan i tilfælde, hvor de i 
artikel 4 omhandlede krav ikke er opfyldt, 
eller de krævede oplysninger og data ikke 
er forelagt inden for den fastsatte frist, 
træffe afgørelse om, at det pågældende 
aktivstof ikke optages i bilag I til denne 
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forordning. Det præciseres i denne 
afgørelse, hvornår optagelsen i bilag I 
træder i kraft.

forordning. Det præciseres i denne 
afgørelse, hvornår optagelsen i bilag I 
træder i kraft, nemlig to år efter 
vedtagelses af afgørelsen.

Begrundelse

I lovgivningsteksten bør det klart fastslås, hvilke tidsfrister der gælder. De kompetente 
myndigheder er tidligere enedes om en frist på to år.

Ændringsforslag 108

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager sigte på at fastsætte en kortere tidsfrist for udelukkelsen fra 
markedet, idet de efterfølgende brugere af biocidet skal være bevidste om deres forpligtelser 
og om situationen med hensyn til en revision af aktivstofferne.

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bortskaffelse, oplagring og anvendelse af 
eksisterende beholdninger af 
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biocidholdige produkter, for hvilke 
medlemsstatens kompetente myndighed 
har afvist en ansøgning om godkendelse 
indgivet i henhold til stk. 3 eller har 
truffet afgørelse om ikke at meddele 
godkendelse, tillades indtil 18 måneder 
efter en sådan afvisning eller afgørelse.

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 81

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 47 kan behandlede artikler 
og materialer, der indeholder biocidholdige 
produkter, som ikke er godkendt i 
Fællesskabet eller i det mindste en 
medlemsstat, og som var tilgængelige på 
markedet den (…) [EUT: her indsættes den 
i artikel 85, første afsnit, omhandlede 
dato], fortsat markedsføres indtil den dato, 
hvor der træffes afgørelse om at godkende 
disse biocidholdige produkter, såfremt 
ansøgningen om godkendelse er indgivet 
senest den 1. januar 2017. Hvis der gives 
afslag på at meddele godkendelse til at 
markedsføre et biocidholdigt produkt, må 
behandlede genstande og materialer, der 
indeholder sådanne biocidholdige
produkter, ikke markedsføres seks måneder 
efter denne afgørelse.

Uanset artikel 47 kan behandlede artikler 
og materialer, der indeholder biocidholdige 
produkter, som ikke er godkendt i 
Fællesskabet eller i det mindste en 
medlemsstat, og som var tilgængelige på 
markedet den (…) [EUT: her indsættes den 
i artikel 85, første afsnit, omhandlede 
dato], fortsat markedsføres indtil den dato, 
hvor der træffes afgørelse om at godkende 
disse biocidholdige produkter, såfremt 
ansøgningen om godkendelse er indgivet 
senest den 1. januar 2015. Hvis der gives 
afslag på at meddele godkendelse til at 
markedsføre et biocidholdigt produkt, må 
behandlede genstande og materialer, der 
indeholder sådanne biocidholdige 
produkter, ikke markedsføres seks måneder 
efter denne afgørelse.

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bortskaffelse, oplagring og anvendelse af 
eksisterende beholdninger af 
biocidholdige produkter, der ikke er 
godkendt til den pågældende anvendelse 
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af den kompetente myndighed eller 
Kommissionen, tillades indtil 12 måneder 
efter vedtagelsen af afgørelsen, jf. artikel 
80, stk. 2, første afsnit, eller 12 måneder 
efter datoen, jf. artikel 80, stk. 2, andet 
afsnit, alt efter hvilken dato der er den 
seneste.

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 82 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 82
Overgangsforanstaltninger for materialer 

bestemt til at komme i berøring med 
fødevarer

udgår

1. Ansøgninger om godkendelse af 
biocidholdige produkter, der er materialer 
bestemt til at komme i berøring med 
fødevarer, og som var tilgængelige på 
markedet den (…) [EUT: her indsættes 
den i artikel 85, første afsnit, omhandlede 
dato], indgives senest den 1. januar 2017.
Materialer bestemt til at komme i berøring 
med fødevarer, som var tilgængelige på 
markedet den (…) [EUT: her indsættes 
den i artikel 85, første afsnit, omhandlede 
dato], og for hvilke en ansøgning er blevet 
indgivet i henhold til stk. 1, kan fortsat 
markedsføres indtil den dato, hvor der 
træffes afgørelse om at meddele eller ikke 
meddele godkendelse. Hvis der gives 
afslag på at meddele godkendelse til at 
markedsføre sådanne biocidholdige 
produkter, må disse biocidholdige 
produkter ikke markedsføres seks 
måneder efter denne afgørelse.
Materialer bestemt til at komme i berøring 
med fødevarer, som var tilgængelige på 
markedet den (…) [EUT: her indsættes 
den i artikel 85, første afsnit, omhandlede 



PE439.175v02-00 66/70 AD\817224DA.doc

DA

dato], og for hvilke der ikke er indgivet en 
ansøgning i henhold til stk. 1, kan fortsat 
markedsføres indtil seks måneder efter 
den i stk. 1 omhandlede dato.
2. Bortskaffelse, oplagring og anvendelse 
af eksisterende beholdninger af 
biocidholdige produkter, der ikke er 
godkendt til den pågældende anvendelse 
af den kompetente myndighed eller 
Kommissionen, tillades indtil 12 måneder 
efter den i stk. 1, andet afsnit, 
omhandlede afgørelse eller 12 måneder 
efter den i stk. 1, tredje afsnit, 
omhandlede dato, alt efter hvilken dato, 
der er den seneste.

Begrundelse

Materialer bestemt til at komme i berøring med fødevarer bør ikke omfattes af 
anvendelsesområdet for forslaget, da det vil føre til dobbelt regulering og vurdering. 
Materialer bestemt til kontakt med fødevarer er allerede reguleret i rammeforordningen om 
materialer bestemt til kontakt med fødevarer, forordning (EF) nr. 1935/2004. Skal der 
foretages ændringer i reglerne for materialer bestemt til kontakt med fødevarer, bør det ske i 
form af en ændring af lovgivningen herom og ikke ved at udvide anvendelsesområdet for 
forordningen om biocidholdige produkter.  

Ændringsforslag 113

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Fra 1. januar 2014 skal alle 
fabrikanter af et eksisterende aktivstof, 
som er markedsført med henblik på 
anvendelse i biocidholdige produkter, 
indgive en ansøgning til agenturet om 
dette aktivstofs optagelse i bilag I. De 
kompetente myndigheder foretager de 
officielle kontroller i henhold til artikel 
54, stk. 1.
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Begrundelse

Kun fabrikanter, som bidrager til systemet, bør have lov til at fremstille og markedsføre 
aktivstoffer til anvendelse i biocidholdige produkter. Dette er den bedste måde at imødegå 
problemet med "free-riders" på, nemlig ved hjælp af tilstrækkelig overvågning af markedet 
for aktivstoffer.

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 83 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have pligt til at fastlægge, hvilke biocidholdige produkter der eksisterer 
på deres marked, hvis fabrikanten af aktivstoffet har indsendt et dossier til bilag I, og de bør 
handle i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 83 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 83a
Rapportering

Senest den …* forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om passende foranstaltninger til fremme 
af bæredygtig anvendelse af biocidholdige 
produkter på tværs af de forskellige 
produkttyper. På grundlag af denne 
rapport forelægger Kommissionen 
lovforslag, hvis det er relevant. 
* To år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.
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Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 - punkt 3.7 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lagringsstabiliteten og holdbarheden 
bestemmes generelt ud fra aktivstoffets 
stabilitet. For letnedbrydelige aktivstoffers 
vedkommende kan lagringsstabiliteten og 
holdbarheden bestemmes ved hjælp af 
andre gængse videnskabelige metoder, 
såsom ekstrapolering af aktivstoffets 
analysedata fra produktforældelsesforsøg, 
indtil effektivitetstærsklen er nået.

Begrundelse

Standardstabilitetsundersøgelser, som er baseret på måling og kvantificering af aktivstoffet, 
er ikke hensigtsmæssige i forbindelse med produkter indeholdende letnedbrydelige 
aktivstoffer, såsom natriiumhypoklorit.  Disse stoffer nedbrydes notorisk uden hensyn til 
godkendte retningslinjer (FAO-, WHO-grænseværdier).  I sådanne tilfælde er det derfor mere 
hensigtsmæssigt, at lagringsstabiliteten og holdbarheden bestemmes ved hjælp af andre 
metoder, såsom ekstrapolering af aktivstoffets analysedata fra produktforældelsesforsøg, 
indtil effektivitetstærsklen er nået.

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Bilag V

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Produkttype 20: -  Produkttype 20: Desinfektionsmidler til 
fødevarer og foderstoffer
Produkter, der anvendes til desinficering 
af fødevarer eller foderstoffer ved at
bekæmpe skadegørere.

Begrundelse

Det er nødvendigt at bevare det tidligere direktiv 98/8/EF's biocidholdige produkttype 20 
(konserveringsmidler til levnedsmidler eller foder), men at ændre definitionen, da de 
pågældende biocidholdige produkter ikke er konserveringsmidler, men desinfektionsmidler 
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(hvorfor den gamle definition førte til forvirring). F.eks. opfylder produkter, der anvendes til 
desinficering af foder for humane patogener som salmonella, ikke kravene i forordningerne 
om tilsætningsstoffer til foder. Produkterne påvirker nemlig ikke foderstoffers egenskaber 
positivt, og de gør dem heller ikke mere effektive.
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