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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op 
de markt brengen en het gebruik van biociden heeft tot doel het regelgevingskader binnen de 
Europese Unie, dat momenteel gevormd wordt door Richtlijn 98/8(EG), te herformuleren en 
de bestaande richtlijn in te trekken.

Biociden zijn producten die een of meer werkzame stoffen bevatten en bestemd zijn om een 
organisme dat schadelijk is voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu te 
vernietigen, te elimineren, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of het op 
andere wijze langs chemische of biologische weg te bestrijden. Bij oordeelkundig gebruik 
maken biociden deel uit van het dagelijks leven van onze samenleving, aangezien zij de 
verspreiding van ziekten voorkomen en een hoog niveau van hygiëne in een dichtbevolkte 
omgeving bevorderen. Sommige van deze producten kunnen intrinsiek gevaarlijk zijn.

De biocidenmarkt in de EU wordt geraamd op circa 900 miljoen euro per jaar, voor een 
hoeveelheid afgezette producten van rond de 90.000 ton per jaar. Richtlijn 98/8/EG vormt de 
eerste wetgevingsreferentie voor de regeling van het in de handel brengen en het gebruik van 
deze stoffen. Met het onderhavige voorstel voor een verordening heeft de Commissie een 
aantal verbeteringen aangebracht op diverse knelpunten in het bestaande rechtskader, zoals de 
tijdrovende toelatings- en beoordelingsprocedures voor werkzame stoffen en biociden en het 
ontbreken van een gecentraliseerde procedure, van specifieke bepalingen inzake 
parallelhandel en de verplichte uitwisseling van gegevens over proeven met gewervelde 
dieren.

Het voorstel sluit goed aan bij de behoefte aan herziening en versoepeling en pakt de 
bestaande problemen op de juiste wijze aan. Toch is de rapporteur van mening dat het 
voorstel verder nog kan worden verbeterd, zodat:

- de toelatings- en beoordelingsprocedures voor werkzame stoffen en biociden, alsook de 
O&O-activiteiten en het systeem van nationale vergoedingen, zoveel mogelijk worden 
vereenvoudigd; 

- de Europese markt en de nationale wetgevingsaanpak beter worden geharmoniseerd, 
hoofdzakelijk dankzij een betere definitie van de procedures inzake wederzijdse erkenning, 
gecentraliseerde toelating en bescherming van gevoelige gegevens;

- de kosten worden gereduceerd en administratieve belemmeringen worden weggewerkt, 
vooral voor kmo's, die ook passende technische, taalkundige en administratieve  bijstand 
moeten krijgen in het kader van een systeem dat, zeker als de nodige ervaring ontbreekt, 
uiterst complex kan blijken;

- de consumenten beter worden beschermd dankzij een passend etiketteringsysteem dat 
beantwoordt aan de risiconiveaus en nuttige en ter zake doende informatie biedt ten behoeve 
van de bescherming van alle soorten klanten, en vooral de leken op dit gebied.

Daarom heeft de rapporteur een reeks amendementen op de tekst van de Commissie 
voorgesteld die in die richting gaan en die betrekking hebben op kwesties die overeenkomstig 
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de procedure van de medeadviserende commissie (artikel 50 van het Reglement) in gedeelde 
bevoegdheid met de commissie IMCO worden behandeld. Naast de voorgestelde wijzigingen 
in de artikelen 25, 28, 44, 47, 54, 58 en 62, waarvoor de commissies gezamenlijk bevoegd 
zijn, heeft de rapporteur het nuttig geacht de tekst ook op andere punten te verbeteren, ten 
einde:

a) de procedures en voorwaarden in verband met toegang tot de gegevens te verbeteren en zo 
de voorwaarden te scheppen voor een regeling van het verschijnsel van de zgn. "meelifters" of 
"free riders", met name dankzij een betere definitie van artikel 83;

b) de duur en dus de kosten van de procedures voor de beoordeling en validering van 
aanvragen, van de vaststelling van besluiten door de Commissie en de bevoegde autoriteiten 
of van het aanvragen van verlenging van de toelatingen, te reduceren;

c) de administratieve of niet-essentiële wijzigingen in kaderformuleringen of in de krachtens 
die kaderformuleringen toegelaten producten, beter te definiëren;

d) een eind te maken aan de willekeurige discriminatie van bepaalde ontsmettingsmiddelen 
die niet in aanmerking komen voor de uitsluitingscriteria van artikel 5;

e) te beoordelen of een product moet worden vervangen nadat daarmee de nodige ervaring is 
opgedaan;

f) de procedures inzake wederzijdse erkenning door de nationale autoriteiten te verbeteren;

g) de voorwaarden voor de parallelhandel voor identieke producten die op dezelfde bron en 
dezelfde formuleringshulpstoffen gebaseerd zijn, in balans te brengen;

h) de regels inzake de etikettering van de behandelde voorwerpen en materialen te verbeteren, 
door onderscheid te maken tussen voorwerpen en materialen waaruit een biocide kan 
vrijkomen en voorwerpen en materialen waarbij dat niet het geval is. Zowel de aanduidingen 
op de etiketten als de plaats waarop het etiket moet worden aangebracht, moeten beter worden 
gedefinieerd om een doeltreffende en adequate informatieverstrekking te waarborgen;

i) de bepalingen van deze verordening in overeenstemming te brengen met die van de 
bestaande wetgeving, met name REACH en de regelgeving inzake 
gewasbeschermingsmiddelen en inzake het opheffen van het verschil tussen nieuwe en 
bestaande gegevens, alsook met de bepalingen inzake onderzoek en ontwikkeling en de rol 
van het agentschap.

In dit advies worden de wijzigingen met het oog op de aanpassing aan het bij het Verdrag van 
Lissabon ingevoerde nieuwe systeem van gedelegeerde handelingen buiten beschouwing 
gelaten, want daar zorgt de bevoegde commissie al voor.
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AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde 
tekst

Amendement

11 bis) Om het hoogst mogelijke niveau van 
bescherming van de gezondheid van mensen en 
dieren en van het milieu te waarborgen, dient 
de Commissie uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening een 
verslag voor te leggen aan het Europees 
Parlement en de Raad over passende 
maatregelen ter bevordering van het duurzaam 
gebruik van biociden van alle verschillende 
producttypes. In dat verslag kan worden 
ingegaan op kwesties als opleiding, certificering 
en hercertificering van professionele 
gebruikers, het opzetten van informatiecentra 
voor niet-professionele gebruikers, de 
vaststelling van nationale plannen voor het 
verkleinen van de risico's van biociden, het 
gebruik van de beste beschikbare 
technologieën, de verplichte melding van 
incidenten aan de bevoegde autoriteiten, het 
gebruik van de benodigde uitrusting en andere 
risicoverkleinende maatregelen, het opstellen 
van risico-indicatoren per productcategorie, 
maatregelen tegen illegale producten, 
richtsnoeren voor de opslag, het hergebruik en 
de verwijdering van producten, bodem- en 
luchtverontreiniging en het gebruik van 
biociden in dichtbevolkte gebieden of gebieden 
met een hoge concentratie aan voedselbronnen. 
Op basis van dat verslag moet de Commissie 
indien nodig wetgevingsvoorstellen indienen.

Amendement 2
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Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Motivering

De biociden-productsoort 20 ("conserveringsmiddelen voor voedingsmiddelen of 
diervoeders") van de vorige Richtlijn 98/80/EG dient te worden gehandhaafd, maar de 
definitie ervan dient te worden aangepast, aangezien deze biociden geen 
conserveringsmiddelen, maar ontsmettingsmiddelen zijn (de toen gebruikte definitie heeft 
daardoor tot verwarring geleid). Producten die worden gebruikt om diervoeders te 
desinfecteren ter bestrijding van humane pathogenen zoals salmonella voldoen bijvoorbeeld 
niet aan de eisen van de verordeningen inzake additieven in diervoeders. Deze producten 
hebben geen "gunstig effect op het diervoeder" en verhogen de prestaties ervan niet.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Als de toelatingen voor parallelhandel worden beperkt tot identieke producten die gebaseerd 
zijn op dezelfde bron van werkzame stoffen en formuleringshulpstoffen, ontstaat er een 
redelijker evenwicht tussen de vrije goederenhandel en een veilige marktomgeving. Voor het 
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in de handel brengen van gewasbeschermingsmiddelen is eenzelfde benadering gevolgd.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Omwille van de duidelijkheid, en om degenen die al geïnvesteerd hebben in het kader van de 
bestaande regelgeving niet uit te sluiten, moet een verwijzing naar Richtlijn 98/8/EG worden 
toegevoegd.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Met levensmiddelen in contact komende materialen mogen niet onder het toepassingsgebied 
van het voorstel vallen, omdat dit tot een dubbele regelgeving en een dubbele beoordeling zou 
leiden. Voor met levensmiddelen in contact komende materialen gelden reeds de voorschriften 
van kaderverordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen. Eventuele wijzigingen in de regels voor met 
levensmiddelen in contact komende materialen moeten worden doorgevoerd via een 
herziening van de regelgeving inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen, en niet door een uitbreiding van het toepassingsgebied 
van de verordening inzake biociden.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Bij deze verordening wordt een kader 
tot stand gebracht om het vrije verkeer 
van biociden op de interne markt te 
verwezenlijken en tegelijkertijd een hoog 
niveau van bescherming van de 
gezondheid van mensen en dieren en van 
het milieu te waarborgen.

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. De bepalingen van deze 
verordening stoelen op het 
voorzorgsbeginsel teneinde te garanderen 
dat werkzame stoffen of producten die op 
de markt worden gebracht niet schadelijk 
zijn voor de gezondheid van mensen en 
dieren of voor het milieu. In het bijzonder 
worden de lidstaten er niet van 
weerhouden het voorzorgsbeginsel toe te 
passen wanneer er wetenschappelijk 
gezien onzekerheid bestaat over de risico's 
voor de gezondheid van mensen en dieren 
of voor het milieu van de op hun 
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grondgebied toe te laten biociden.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Doel

Deze verordening heeft een hoog niveau 
van gezondheidsbescherming van de mens 
en bescherming van het milieu tot doel. 
Er dient met name aandacht te worden 
besteed aan de bescherming van kinderen, 
zwangeren en zieken.

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p bis) Verordening (EG) nr. 1935/2004 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 27 oktober 2004 inzake materialen en 
voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen en 
houdende intrekking van de Richtlijnen 
80/590/EEG en 89/109/EEG1;
________
1 PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4.

Motivering

Met levensmiddelen in contact komende materialen mogen niet onder het toepassingsgebied 
van het voorstel vallen, omdat dit tot een dubbele regelgeving en een dubbele beoordeling zou 
leiden. Voor met levensmiddelen in contact komende materialen gelden reeds de voorschriften 
van kaderverordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen. Eventuele wijzigingen in de regels voor met 
levensmiddelen in contact komende materialen moeten worden doorgevoerd via een 
herziening van de regelgeving inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 



PE439.175v03-00 10/72 AD\817224NL.doc

NL

levensmiddelen in contact te komen, en niet door een uitbreiding van het toepassingsgebied 
van de verordening inzake biociden.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) ‘tot bezorgdheid aanleiding gevende 
stof’:
iedere stof, met uitzondering van de 
werkzame stof, die als intrinsieke 
eigenschap heeft dat zij een schadelijk 
effect kan hebben op mensen, dieren of het 
milieu en die in een biocide in voldoende 
concentratie aanwezig is of ontstaat om het 
risico van een dergelijk effect te doen 
ontstaan;

f) ‘tot bezorgdheid aanleiding gevende 
stof’:
iedere stof, met uitzondering van de 
werkzame stof, die als intrinsieke 
eigenschap heeft dat zij een schadelijk 
effect kan hebben op mensen, dieren of het 
milieu en die in een biocide in voldoende 
concentratie aanwezig is of ontstaat om het 
risico van een dergelijk effect te doen 
ontstaan.

Een dergelijke stof zou, tenzij er andere 
redenen tot bezorgdheid zijn, normaliter 
ingedeeld moeten worden bij de 
gevaarlijke stoffen in de zin van Richtlijn 
67/548/EEG van 27 juni 1967 betreffende 
de aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen inzake de 
indeling, de verpakking en het kenmerken 
van gevaarlijke stoffen1 en in het biocide 
aanwezig moeten zijn in een zodanige 
concentratie dat het biocide als gevaarlijk 
wordt beschouwd in de zin van Richtlijn 
1999/45/EG of Verordening (EG) nr. 
1272/2008.
________
1 PB 196 van 16.8.1967, blz. 1.

Motivering

Deze toevoeging weerspiegelt de reeds bestaande definitie van Richtlijn 98/8/EG en wordt 
omwille van de duidelijkheid en de coherentie in een aan de bestaande wetgeving aangepaste 
vorm opgenomen.
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Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) ‘behandelde materialen en voorwerpen’: k) ‘behandelde materialen en voorwerpen’:

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

alle stoffen, mengsels, materialen en 
voorwerpen die met een of meer biociden 
zijn behandeld of waarin een of meer 
biociden zijn verwerkt met de bedoeling 
dat deze de biocidale werking verrichten 
waarvoor zij bestemd zijn;

Motivering

Dit amendement verruimt de reikwijdte betreffende de behandelde voorwerpen en materialen, 
zodat ook artikelen als conserverende lakken en artikelen met een extern effect, zoals 
biocidehoudend muggengaas, onder de regeling vallen. Er vindt dan ook een chemische 
beoordeling plaats.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Betere definitie van het begrip "verklaring van toegang".
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Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

alle onder Verordening (EG) 
nr. 1935/200443 vallende materialen en 
voorwerpen die bestemd zijn om met 
levensmiddelen in aanraking te komen;

Motivering

Met levensmiddelen in contact komende materialen mogen niet onder het toepassingsgebied 
van het voorstel vallen, omdat dit tot een dubbele regelgeving en een dubbele beoordeling zou 
leiden. Voor met levensmiddelen in contact komende materialen gelden reeds de voorschriften 
van kaderverordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen. Eventuele wijzigingen in de regels voor met 
levensmiddelen in contact komende materialen moeten worden doorgevoerd via een 
herziening van de regelgeving inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen, en niet door een uitbreiding van het toepassingsgebied 
van de verordening inzake biociden.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

u bis) "administratieve wijziging":
aanpassing van een bestaande toelating 
van zuiver administratieve aard, die niet 
gepaard gaat met een herbeoordeling van 
het risico voor de volksgezondheid of het 
milieu of van de werkzaamheid van het 
biocide;

Motivering

De soorten aanpassingen die in een bestaand toegelaten biocide kunnen worden aangebracht 
(adreswijziging, veranderde firmanaam, enz.) moeten worden gedefinieerd.
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Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

u ter) "kleinere wijziging":

aanpassing van een bestaande toelating 
die niet kan worden beschouwd als een 
administratieve wijziging omdat de 
aanpassing een beperkte herbeoordeling 
van het risico voor de volksgezondheid of 
het milieu of van de werkzaamheid van 
het product vereist, en die de omvang van 
het risico voor de volksgezondheid of het 
milieu, of de werkzaamheid van het 
biocide niet negatief beïnvloedt;

Motivering

De soorten aanpassingen die in een bestaand toegelaten biocide kunnen worden aangebracht, 
moeten worden gedefinieerd.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

u quater) "belangrijke wijziging":

aanpassing van een bestaande toelating 
die niet kan worden beschouwd als een 
administratieve wijziging of een kleinere 
wijziging;

Motivering

De soorten aanpassingen die in een bestaand toegelaten biocide kunnen worden aangebracht, 
moeten worden gedefinieerd.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Aanvragen voor opname in het register

1. De kandidaat-aanvrager van opname 
van een werkzame stof in bijlage I 
verzoekt het agentschap om informatie 
over de volgende punten:
a) of de werkzame stof in bijlage I is 
opgenomen;
b) of voor dezelfde werkzame stof reeds 
een aanvraag tot opneming in bijlage I is 
ingediend;
c) of dezelfde stof is geregistreerd 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1907/2006.
2. Bij dit informatieverzoek aan het 
agentschap voegt de kandidaat-aanvrager 
de volgende gegevens:
a) algemene informatie betreffende zijn 
identiteit, zoals bepaald onder punt 1 van 
bijlage VI bij Verordening (EG) 
nr. 1907/2006, uitgezonderd afdelingen 
1.2 en 1.3;
b) de identiteit van de werkzame stof, 
zoals bepaald onder punt 2 van bijlage VI 
bij Verordening (EG) nr. 1907/2006;
c) verzoeken om informatie waarvoor 
nieuwe studies nodig zijn waarbij 
gewervelde dieren betrokken zijn;
d) verzoeken om informatie waarvoor 
andere nieuwe studies nodig zijn.
3. Wanneer de werkzame stof niet in 
bijlage I is opgenomen of niet 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 is geregistreerd, stelt het 
agentschap de kandidaat-aanvrager 
daarvan in kennis. In het tegengestelde 
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geval verstrekt het agentschap de 
kandidaat-aanvrager onverwijld de naam 
en het adres van eerdere aanvragers en 
registranten, alsook de samenvattingen 
van de reeds verstrekte studies.
4. Tegelijkertijd stelt het agentschap de 
eerdere aanvragers en registranten in 
kennis van de naam en het adres van de 
kandidaat-aanvrager die een verzoek tot 
opneming in bijlage I heeft ingediend. De 
beschikbare proeven op gewervelde dieren 
worden overeenkomstig hoofdstuk XI van 
deze verordening gedeeld met de 
kandidaat-aanvrager.

Motivering

De hierboven beschreven procedures hebben tot doel te voorkomen dat proeven op 
gewervelde dieren worden herhaald en te voorzien in de verstrekking van gegevens 
overeenkomstig bijlage II. De verplichte informatieverstrekking van de REACH-verordening 
wordt hier overgenomen, aangezien het agentschap over de nodige infrastructuur en ervaring 
zal beschikken om deze procedure toe te passen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De voorgestelde toevoeging geeft het concept van opname in bijlage I duidelijker weer. Op 
het moment van inschrijving moet het dossier worden overgelegd van tenminste één 
representatief biocide waarvan de werkzame stof voldoet aan de gestelde voorwaarden.
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Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Wanneer een werkzame stof in bijlage I 
wordt opgenomen, inclusief de vermelding 
van de referentiebron van die stof ter 
bepaling van de technische 
gelijkwaardigheid als bedoeld in artikel 3, 
lid 1, onder u), worden daarbij, indien 
passend, een of meer van de hierna 
genoemde eisen en voorwaarden vermeld:

Motivering

In lijn met de informatie in het dossier dat bij de inschrijvingsaanvraag wordt ingediend ter 
bepaling van de technische gelijkwaardigheid, moet aangegeven worden van welke bron de in 
te schrijven werkzame stof afkomstig is.  Omwille van de coherentie is het van belang dat er 
een verband wordt gelegd tussen de chemische stof die in bijlage I wordt beschreven en de 
gegevens die aan de opneming ten grondslag hebben gelegen. 

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Tot uitsluiting moet worden besloten op basis van een risicoanalyse (combinatie van risico en 
blootstelling). Wanneer wetenschappelijk bewezen is dat alle risico's die aan het gebruik van 
deze producten verbonden zijn, terdege zijn gecontroleerd, moeten de werkzame stoffen 
worden toegelaten.
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Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Motivering

Het is belangrijk dat deze bepaling, die zonder enige wetenschappelijk aanleiding bepaalde 
productcategorieën discrimineert, wordt geschrapt. Preventieve uitsluiting is 
contraproductief voor de handel, maar vooral ook voor de innovatie, aangezien daarmee het 
scala aan stoffen die in de toekomst als biociden zouden kunnen worden gebruikt, wordt 
gereduceerd. Deze producten, zoals rodenticiden, ontsmettingsmiddelen en insecticiden, zijn 
uiterst nuttig in bepaalde delen van Europa , waar de bestrijding  van ratten en insecten 
fundamenteel is voor gezondheid en milieu.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) werkzame stoffen die overeenkomstig 
artikel 57, onder f), van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 als hormoonontregelend 
worden aangemerkt.

d) werkzame stoffen die overeenkomstig 
artikel 57, onder f), van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 als hormoonontregelend 
worden aangemerkt. Voor de bepaling van 
hormoonontregelend eigenschappen 
worden de wetenschappelijke criteria van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 betreffende het op de 
markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen en tot 
intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG 
en 91/414/EEG van de Raad1 gebruikt.
______
1 PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

Motivering

Aangezien er momenteel geen goedkeuringscriteria bestaan met betrekking tot 



PE439.175v03-00 18/72 AD\817224NL.doc

NL

hormoonontregelende eigenschappen, moeten die overeenkomstig de op 24 november 2009 in 
werking getreden Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen worden vastgesteld.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letters a en b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Motivering

Het zou kunnen zijn dat aanvragers niet legaal in het bezit zijn van alle gegevens ter 
ondersteuning van hun aanvraag: daarom moet het mogelijk worden gemaakt dat zij een 
verklaring van toegang tot de desbetreffende gegevens kunnen gebruiken.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanvrager dient zijn aanvraag tot 
opneming van een werkzame stof in bijlage 
I, of tot wijziging achteraf van de aan de 
opneming van een werkzame stof 
verbonden voorwaarden, in bij het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen (hierna ‘het agentschap’ genoemd) 
en stelt dit in kennis van de naam van de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat die hij
voor de beoordeling van de aanvraag heeft 
uitgekozen. Die bevoegde autoriteit (hierna 
"de beoordelende bevoegde autoriteit") is 

1. De aanvrager dient zijn aanvraag tot 
opneming van een werkzame stof in bijlage 
I, of tot wijziging achteraf van de aan de 
opneming van een werkzame stof 
verbonden voorwaarden, in bij het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen (hierna ‘het agentschap’ genoemd). 
Het agentschap deelt de naam van de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat mee die 
het voor de beoordeling van de aanvraag 
heeft uitgekozen Die bevoegde autoriteit 
(hierna "de beoordelende bevoegde 
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verantwoordelijk voor de beoordeling van 
de aanvraag.

autoriteit") is verantwoordelijk voor de 
beoordeling van de aanvraag.

Motivering

Er moet worden voorkomen dat afzonderlijke lidstaten met een stroom van aanvragen te 
maken krijgen. Op deze manier kan een evenwichtige taakverdeling tussen de lidstaten 
worden gewaarborgd.

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het agentschap kent aan elke 
aanvraag een protocolnummer toe dat in 
alle correspondentie over de aanvraag 
wordt vermeld totdat de werkzame stof is 
opgenomen in bijlage I, alsook een 
indieningsdatum, die overeenkomt met de 
datum waarop het agentschap de 
aanvraag ontvangt.

Motivering

Met een protocolnummer voor elke aanvraag kan de desbetreffende administratieve 
procedure duidelijk worden geïdentificeerd, zodat die aanvraag makkelijk kan worden 
getraceerd en de desbetreffende gegevens  en informatie eventueel snel toegankelijk zijn.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Omwille van de coherentie met de bestaande wetgeving moet het agentschap voor de validatie 
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van aanvragen dezelfde termijnen in acht nemen als die welk in REACH (artikel 20) zijn 
voorgeschreven.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen twee maanden na ontvangst van de 
aanvullende informatie bepaalt het 
agentschap of de ingediende aanvullende 
informatie volstaat om de aanvraag te 
valideren.

Binnen drie weken na ontvangst van de 
aanvullende informatie bepaalt het 
agentschap of de ingediende aanvullende 
informatie volstaat om de aanvraag te 
valideren.

Motivering

Er kan extra tijd worden gegeven om alle gegevens in het communautaire register op te 
nemen, maar dat mag de validatie van de aanvragen niet vertragen.

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Binnen twee maanden na ontvangst 
van een aanvraag registreert het 
agentschap elk informatieonderdeel van 
het dossier met een unieke 
identificatiecode.

Motivering

Naast de aan de onderneming gerelateerde opneming van de werkzame stoffen in bijlage I, is 
registratie van alle afzonderlijke informatieonderdelen een goed en efficiënt middel om "free 
riding" te voorkomen. Bovendien worden daarmee de transparantie en de gegevensdeling 
vergemakkelijkt.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Na ontvangst van het advies van het 
agentschap neemt de Commissie een 
besluit over de aanvraag tot opneming van 
de werkzame stof in bijlage I. Dat besluit, 
dat bedoeld is om niet-essentiële
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 72, lid 4, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Wanneer de Commissie besluit 
de werkzame stof op te nemen in bijlage I, 
wordt daarbij de naam van de aanvrager 
vermeld.

Motivering

De opneming van de werkzame stof in bijlage I met vermelding van de aanvrager is een goed 
en efficiënt middel om "free riding" te voorkomen, omdat zo snel kan worden getraceerd 
welke onderneming de opneming van de stof heeft aangevraagd. Opneming in bijlage I is 
immers altijd het gevolg van de indiening van een aanvraag. Het 'no data, no market'-
beginsel van REACH moet ook voor deze verordening gelden.

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Wanneer het agentschap de 
werkzame stof opneemt in bijlage I, kent 
het een specifiek opnemingsnummer toe 
aan de werkzame stof en de aanvrager. 
Het agentschap stelt de aanvrager 
onverwijld in kennis van het 
opnemingsnummer en de 
opnemingsdatum. Het opnemingsnummer 
wordt voor alle verdere correspondentie 
over de werkzame stof en voor de toelating 
van producten overeenkomstig hoofdstuk 
IV van deze verordening gebruikt.
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Motivering

De opneming van de werkzame stof in bijlage I met vermelding van de aanvrager is een goed 
en efficiënt middel om "free riding" te voorkomen, omdat zo snel kan worden getraceerd 
welke onderneming de opneming van de stof heeft aangevraagd. Alleen ondernemingen die 
opneming van een werkzame stof in bijlage I hebben aangevraagd, mogen een verklaring van 
toegang tot het dossier inzake die werkzame stof afgeven. Het 'no data, no market'-beginsel 
van REACH moet ook voor deze verordening gelden.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een werkzame stof die aan ten minste 
één van de hierna genoemde criteria 
voldoet, wordt geacht in aanmerking te 
komen voor vervanging volgens de in lid 2 
bedoelde procedure:

1. Werkzame stoffen worden geacht in 
aanmerking te komen voor vervanging 
volgens de in lid 2 bedoelde procedure 
indien zij:

a) de aanvaardbare dagelijkse inname, de 
acute referentiedosis of het aanvaardbare 
blootstellingsniveau voor de gebruiker 
van de stof is aanzienlijk lager dan die 
van de meeste werkzame stoffen die voor 
dezelfde productsoort in bijlage I zijn 
opgenomen;

a) persistent, bioaccumulerend en toxisch 
zijn overeenkomstig de definitie van 
bijlage XIII bij Verordening (EG) 
nr. 1907/2006;

b) de stof voldoet aan twee van de criteria 
om te worden aangemerkt als persistente, 
bioaccumulerende en toxische stof als 
omschreven in bijlage XIII bij 
Verordening (EG) nr. 1907/2006;

b) zeer persistent en bioaccumulerend zijn 
overeenkomstig de criteria van 
bijlage XIII bij Verordening (EG) 
nr. 1907/2006;

c) er zijn redenen tot bezorgdheid in 
verband met de aard van de kritische 
effecten, met name 
ontwikkelingsneurotoxische of -
immunotoxische effecten, die in 
combinatie met de gebruikspatronen 
neerkomen op nog steeds zorgwekkend 
gebruik, zelfs indien zeer strikte 
risicobeheersmaatregelen worden 
toegepast;

c) voldoen aan de criteria voor indeling 
als kankerverwekkend van categorie 1A of 
1B, mutageen van categorie 1A of 1B of 
voor de voortplanting giftig van categorie 
1A of 1B overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1272/2008;

d) de stof bevat een significant aandeel 
niet-werkzame isomeren;

d) werkzame stoffen zijn, zoals die welke 
hormoonontregelende eigenschappen 
hebben of die welke persistente, 
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bioaccumulerende en toxische 
eigenschappen of zeer persistente en zeer 
bioaccumulerende eigenschappen hebben, 
die niet aan de criteria onder a) en b) 
voldoen, ten aanzien waarvan 
wetenschappelijke aanwijzingen worden 
gevonden voor waarschijnlijke ernstige 
gevolgen voor de gezondheid van de mens 
of voor het milieu die even zorgwekkend
zijn als die van andere stoffen die onder 
a) en b) zijn vermeld;

e) de stof is overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1272/2008 ingedeeld als 
kankerverwekkende stof van categorie 1A 
of 1B, mutagene stof van categorie 1A of 
1B of voor de voortplanting giftige stof 
van categorie 1A of 1B, of voldoet aan de 
criteria om als zodanig te worden 
ingedeeld; 
f) de stof wordt op basis van een 
beoordeling volgens communautaire of 
internationaal overeengekomen 
beproevingsrichtsnoeren of andere 
gegevens geacht hormoonontregelende 
eigenschappen te bezitten die schadelijk 
kunnen zijn voor de mens.

Motivering

Omwille van coherentie en harmonisatie moeten de criteria voor stoffen die voor vervanging 
in aanmerking komen worden afgestemd op die van de REACH-verordening (artikel 57). 
Aangezien ECHA moet onderzoeken of een werkzame stof in een biocide aan een van de 
criteria voldoet, is coherentie tussen beide verordeningen wenselijk.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij in het besluit tot verlenging van 
de opneming van een werkzame stof in 
bijlage I anders is bepaald, geldt de 
verlenging voor onbepaalde tijd.

3. Tenzij in het besluit tot verlenging van 
de opneming van een werkzame stof in 
bijlage I anders is bepaald, wordt de 
verlenging van de opneming om de tien 
jaar opnieuw beoordeeld.
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie besluit de 
opneming van een werkzame stof in 
bijlage I te verlengen, wordt daarbij de 
naam van de aanvrager vermeld.

Motivering

Bij de opneming van een werkzame stof in bijlage I wordt de naam van de ondermening 
vermeld. Omwille van transparantie en gegevensdeling moet ook de naam van de aanvrager 
van de verlenging worden vermeld, zodat die snel getraceerd kan worden. 

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Aanvragen om toelating worden 
ingediend door of namens de persoon die 
houder van de toelating wordt. Deze 
persoon kan, maar hoeft niet 
noodzakelijkerwijze de persoon te zijn die
er verantwoordelijk voor is dat een biocide 
in een bepaalde lidstaat of in de 
Gemeenschap op de markt wordt gebracht.

Motivering

De bedrijfstak heeft meer flexibiliteit in de distributieketen nodig. Het is niet ongebruikelijk 
dat een product in een bepaald land wordt ingevoerd en op de markt gebracht onder de 
verantwoordelijkheid van een distributeur die niet de houder van de toelating is, of in het 
geval van multinationals dat elke dochteronderneming in eigen land verantwoordelijk is voor 
het op de markt brengen van het product. De bepaling dat de houder van de toelating dezelfde 
persoon moet zijn als degene die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van het 
product, zou voor de bedrijfstak een zeer starre en onwerkbare situatie opleveren.
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea's 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aanvragen voor een toelating worden 
ingediend bij het agentschap.

Aanvragen voor een communautaire 
toelating worden ingediend bij het 
agentschap.

Wanneer aanvragen voor een nationale 
toelating in een lidstaat worden 
ingediend, bepaalt de aanvrager, met 
toestemming van de betrokken staat, 
welke autoriteit bevoegd is voor de 
validatie van de aanvraag overeenkomstig 
artikel 22.

Motivering

ECHA zou de initiële beoordeling van alle aanvragen op EU-niveau moeten verrichten, zodat 
de bevoegde autoriteit zich kan concentreren op de effectieve validatie van de aanvraag. 
Bovendien is het voor kmo's voordelig als zij de bevoegde beoordelende autoriteit kunnen 
kiezen, omdat zij zo met hun nationale instanties kunnen werken.

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de aanvrager toelating wil 
verkrijgen voor een groep producten 
onder een kaderformulering, kan hij één 
enkele toelatingsaanvraag indienen.

Motivering

In de tekst moet expliciet worden vermeld dat aanvragers die toelating voor een 
kaderformulering aanvragen, één enkele toelatingsaanvraag moeten indienen die alle 
producten dekt, die onder die formulering vallen. 
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Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 - lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beoordeling van de conformiteit van 
het biocide met de criteria van lid 1, 
onder b) wordt zoveel mogelijk gebaseerd 
op bestaande gegevens inzake tot 
bezorgdheid aanleiding gevende stoffen in 
het biocide, ten einde het aantal 
dierproeven tot een minimum te 
reduceren, overeenkomstig de procedures 
van Richtlijn 1999/45/EG en Verordening 
(EG) nr. 1272/2008 met betrekking tot het 
opsporen en beoordelen van aan het 
biocide verbonden risico's.

Motivering

Dit amendement heeft tot doel onnodige dierproeven te voorkomen dankzij een betere 
definitie van de procedures voor de vergelijking van bestaande gegevens. Het spoort tevens 
met de REACH-voorschriften inzake de drempels van het chemische veiligheidsrapport. 
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de beoordeling van de 
conformiteit van het biocide met de 
criteria van lid 1, onder b) en c), wordt 
geen rekening gehouden met een stof die 
in het biocide aanwezig is, wanneer de 
concentratie van die stof in het preparaat 
kleiner is dan:
a) de toepasselijke grenswaarden in 
artikel 3, lid 3 van Richtlijn 1999/45/EG 
bedoelde instrumenten;
b) de concentratiegrenzen van bijlage I bij 
Richtlijn 67/548/EEG;
c) de concentratiegrenzen in deel B van 
bijlage II bij Richtlijn 1999/45/EG;
d) de concentratiegrenzen in deel B van 
bijlage III bij Richtlijn 1999/45/EG;
e) de concentratiegrenzen in een 
overeengekomen vermelding in de 
krachtens titel V van Verordening (EG) 
nr. 1272/2008 vastgestelde inventaris van 
indelingen en etiketteringen;
f) 0,1 gewichtsprocent (g/g) indien de stof 
aan de criteria in bijlage XIII bij 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 voldoet.

Motivering

Dit amendement heeft tot doel onnodige dierproeven te voorkomen dankzij een betere 
definitie van de procedures voor de vergelijking van bestaande gegevens. Het spoort tevens 
met de REACH-voorschriften inzake de drempels van het chemische veiligheidsrapport. 
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Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Commissie verleent, zo nodig in 
samenwerking met het agentschap, alle 
noodzakelijke wetenschappelijke en 
technische bijstand aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten voor de 
doeleinden van de toelating van 
producten, met name voor wat betreft 
geharmoniseerde voorschriften inzake 
gegevens, validatieprocedures en de 
besluiten van de lidstaten.

Motivering

Om een eenvormige toepassing van de verordening op het grondgebied van de Unie te 
waarborgen, moet de Commissie alle nodige wetenschappelijke en technische bijstand 
verlenen aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten met het oog op de toelating van 
producten.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De aanvrager van een toelating 
voorziet in de in de leden 1 en 2 
beschreven omstandigheden de bevoegde 
autoriteiten van:
i) de informatie die specifiek op het 
verkooppunt moet worden verstrekt;
ii) specifieke instructies over het gebruik 
van beschermende uitrusting;
iii) een brochure over risico's, voordelen 
en verantwoord gebruik van het product;
iv) een jaarlijks verslag over incidenten, 
indien deze zich hebben voorgedaan.
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Motivering

De intrinsieke eigenschappen van een werkzame stof mogen niet als enige bepalend zijn voor 
de vraag of de stof in aanmerking komt voor producten met een gering risico, aangezien de 
risico's eerder afkomstig kunnen zijn van de blootstelling aan het product dan van de gevaren 
van de werkzame stof. Daar bepaalde biociden door niet-professionele gebruikers worden 
gehanteerd, is het belangrijk de veiligheid van deze producten te waarborgen door middel 
van betere informatie en betere voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik ervan. 
Ten slotte dient de bedrijfstak te worden aangemoedigd om bij onderzoek en innovatie te 
streven naar de ontwikkeling van producten met een gering risico.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Aanvragen voor een nationale toelating 
die gepaard gaan met een procedure voor 
wederzijdse erkenning, kunnen tezamen 
met de in lid 1 genoemde documenten aan 
de bevoegde autoriteit in het Engels 
worden voorgelegd.

Motivering

Het is van essentieel belang dat de ontvangende bevoegde autoriteit in het geval van 
aanvragen die gepaard gaan met procedures voor wederzijdse erkenning toestaat dat de 
aanvraag en alle aanverwante documenten in het Engels worden voorgelegd. Aldus worden 
tijdrovende en dure vertalingen van dezelfde documentatie in verschillende Europese talen 
vermeden.
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Amendement 43

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie kan, zo nodig in 
samenwerking met het agentschap, een 
niet-bindende technische en juridische 
gids opstellen die in alle officiële talen 
van de Unie beschikbaar is en tot doel 
heeft de indiening van aanvragen als 
bedoeld in de artikelen 18, 19 en 20 te 
vergemakkelijken, met name voor kmo's.

Motivering

Aanwijzingen en richtsnoeren van de Commissie kunnen bijzonder belangrijk zijn voor de 
kmo's. De Commissie moet ervoor zorgen dat een en ander taalkundig gezien makkelijk 
toegankelijk is voor kmo's, die niet altijd over de nodige middelen en ervaring beschikken om 
aan de verordening te voldoen.

Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Met het oog op de coherentie met artikel 16, lid 2 bis.
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Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Om te vermijden dat vertrouwelijke gegevens worden verspreid moet, indien de fabrikant van 
de werkzame stof die volgens de inschrijving in bijlage I toegelaten is dat wenst, de plaats van 
de productielocatie vertrouwelijk blijven en geen deel uitmaken van de gegevens in verband 
met de toelating van het biocide. Daarentegen moet het opnemingsnummer overeenkomstig 
artikel 8, lid 5 bis openbaar zijn.

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Letter b van dit lid moet volledig in overeenstemming zijn met artikel 16, lid 6. Daarom moet 
ook deze mogelijkheid in de inhoud van de toelating worden vermeld.
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In het geval van een 
kaderformulering wordt één 
toelatingsnummer toegekend aan alle 
biociden die tot die kaderformulering 
behoren.

Motivering

Er moet een lid worden toegevoegd om te specificeren dat in het geval van een 
kaderformulering één toelatingsnummer wordt toegekend aan alle biociden die tot die 
kaderformulering behoren. Die precisering ontbreekt in de huidige tekst van het voorstel.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Bij de vergelijkende evaluatie moet in de eerste plaats rekening worden gehouden met de 
ervaringen die bij het gebruik zijn opgedaan. Dat moet de regel zijn, en geen uitzondering. De 
vergelijkende evaluatie moet dus alleen worden verricht bij aanvragen tot verlenging van de 
toelating voor biociden die werkzame stoffen bevatten welke overeenkomstig artikel 9 voor 
vervanging in aanmerking komen.
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Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vergelijkende evaluatie wordt na ten 
minste vijf jaar gebruikservaring verricht 
voor alle biociden met eenzelfde 
gebruiksdoel.

Motivering

Bij de vergelijkende evaluatie moet in de eerste plaats rekening worden gehouden met de 
ervaringen die bij het gebruik zijn opgedaan. Vijf jaar is voldoende om ervaring op te doen 
met het gebruik van een product.

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van lid 1 wordt geen 
vergelijkende evaluatie verricht van 
biociden waarvan het gebruik veilig is 
gebleken.

Motivering

Om te beoordelen of een product uit de markt kan worden genomen naar aanleiding van een 
vergelijkende evaluatie moet bij de beoordeling van de risico's en voordelen ervan (zie lid 3) 
altijd rekening worden gehouden met de doeltreffendheid van het product, alsook met de 
vraag of de beschikbare producten om een bepaalde besmetting of aantasting te behandelen, 
voldoende talrijk en gevarieerd zijn. De vergelijking moet geconcentreerd zijn op producten 
met een geïdentificeerd risico waarvoor alternatieven nodig zijn.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Dat vergelijkende evaluaties alleen bij aanvragen tot verlenging moeten worden verricht, 
moet de regel zijn en geen uitzondering. 

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Dat vergelijkende evaluaties alleen bij aanvragen tot verlenging moeten worden verricht, 
moet de regel zijn en geen uitzondering. 

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

toepassingen bestaat reeds een ander 
toegelaten biocide of een niet-chemische 
bestrijdings- of preventiemethode die 
aanzienlijk minder of gering risico oplevert 
voor de gezondheid van mens en dier en 
voor het milieu en die even doeltreffend 
blijkt en geen aanmerkelijke verhoging 
van het risico volgens enige andere 
maatstaf betekent;

Motivering

Aangezien de vergelijkende evaluatie geconcentreerd moet zijn op producten met een 
geïdentificeerd risico waarvoor alternatieven nodig zijn, moet het vervangingsproduct even 
doeltreffend zijn en hetzelfde risiconiveau hebben.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel [...] gedelegeerde handelingen vast 
waarin de procedure wordt beschreven die 
moet worden gevolgd bij de vergelijkende 
evaluatie van biociden met het oog op het 
nemen van het in lid 3 bedoelde besluit, 
en waarin de criteria en algoritmen 
worden vermeld die bij die evaluatie 
moeten worden gehanteerd.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen een maand na ontvangst van 
een aanvraag voor een nationale toelating 
als bedoeld in artikel 15, valideert de 
ontvangende bevoegde autoriteit de 
aanvraag mits deze aan de volgende eisen 
voldoet:

1. De persoon die verantwoordelijk is voor 
het op de markt brengen van een biocide, 
of zijn vertegenwoordiger, dient een 
aanvraag voor een nationale of een 
communautaire toelating in bij het 
agentschap en deelt het agentschap de 
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naam mee van de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van zijn keuze die 
verantwoordelijk zal zijn voor de 
beoordeling van de aanvraag (hierna "de 
beoordelende bevoegde autoriteit" 
genoemd).

a) de in artikel 18 bedoelde informatie is 
ingediend;

Binnen drie weken na ontvangst van de 
aanvraag stelt het agentschap de 
beoordelende bevoegde autoriteit ervan in 
kennis dat de aanvraag beschikbaar is in 
de databank van het agentschap.

b) de aanvraag gaat vergezeld van de 
overeenkomstig artikel 70 verschuldigde 
vergoeding.
De validatie behelst geen beoordeling van 
de kwaliteit of de toereikendheid van de 
ingediende gegevens of van de motivering 
van een eventueel verzoek tot aanpassing 
van de gegevensvereisten.

Motivering

De eerste validatie van alle aanvragen in de hele Unie zou door ECHA moeten worden 
uitgevoerd, opdat de beoordelende bevoegde autoriteiten zich op de eigenlijke beoordeling 
van de aanvragen kunnen concentreren. Momenteel hanteren de beoordelende bevoegde 
autoriteiten niet altijd dezelfde procedures voor de beoordeling van zowel administratieve en 
wetenschappelijke elementen van dossiers. Het agentschap zou voor de validatie van de 
aanvragen dezelfde termijnen in acht moeten nemen als die welke in REACH (artikel 20) 
werden geïntroduceerd.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de ontvangende bevoegde 
autoriteit van mening is dat de aanvraag 
onvolledig is, laat zij de aanvrager weten 
welke aanvullende informatie vereist is 
voor de validatie van de aanvraag en stelt 
zij een redelijke termijn vast voor de 
indiening van die informatie.

2. Binnen drie weken na ontvangst van de 
aanvraag valideert het agentschap de 
aanvraag, op voorwaarde dat:

a) de in artikel 18 bedoelde informatie is 
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ingediend; en
b) de aanvraag vergezeld gaat van de 
overeenkomstig artikel 70 verschuldigde 
vergoeding. De validatie behelst geen 
beoordeling van de kwaliteit of de 
toereikendheid van de ingediende 
gegevens of van de motivering van een 
eventueel verzoek tot aanpassing van de 
gegevensvereisten.

Binnen een maand na ontvangst van de 
aanvullende informatie bepaalt de 
ontvangende bevoegde autoriteit of de 
ingediende aanvullende informatie 
volstaat om de aanvraag te valideren.
Indien de aanvrager de verlangde 
informatie niet binnen de gestelde termijn 
indient, verwerpt de ontvangende 
bevoegde autoriteit de aanvraag en stelt 
zij de aanvrager hiervan in kennis.

Motivering

De eerste validatie van alle aanvragen in de hele Unie zou door ECHA moeten worden 
uitgevoerd, opdat de beoordelende bevoegde autoriteiten zich op de eigenlijke beoordeling 
van de aanvragen kunnen concentreren. Momenteel hanteren de beoordelende bevoegde 
autoriteiten niet altijd dezelfde procedures voor de beoordeling van zowel administratieve en 
wetenschappelijke elementen van dossiers. Het agentschap zou voor de validatie van de 
aanvragen dezelfde termijnen in acht moeten nemen als die welke in REACH (artikel 20) 
werden geïntroduceerd.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de ontvangende bevoegde 
autoriteit, op basis van de validatie 
overeenkomstig lid 1, van oordeel is dat de 
aanvraag volledig is, stelt zij de aanvrager 
daarvan onverwijld in kennis.

3. Indien het agentschap van mening is 
dat de aanvraag onvolledig is, laat het de 
aanvrager weten welke aanvullende 
informatie vereist is voor de validatie van 
de aanvraag en stelt het een redelijke 
termijn vast voor de indiening van die 
informatie.
Binnen drie weken na ontvangst van de 
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aanvullende informatie bepaalt het 
agentschap of de ingediende aanvullende 
informatie volstaat om de aanvraag te 
valideren.
Indien de aanvrager zijn aanvraag niet 
binnen de gestelde termijn vervolledigt, 
verwerpt het agentschap de aanvraag en 
stelt het de aanvrager en de beoordelende 
bevoegde autoriteit hiervan in kennis. In 
dergelijke gevallen wordt een deel van de 
overeenkomstig artikel 70 aan het 
agentschap betaalde vergoeding 
terugbetaald.

Motivering

De eerste validatie van alle aanvragen in de hele Unie zou door ECHA moeten worden 
uitgevoerd, opdat de beoordelende bevoegde autoriteiten zich op de eigenlijke beoordeling 
van de aanvragen kunnen concentreren. Momenteel hanteren de beoordelende bevoegde 
autoriteiten niet altijd dezelfde procedures voor de beoordeling van zowel administratieve en 
wetenschappelijke elementen van dossiers. Het agentschap zou voor de validatie van de 
aanvragen dezelfde termijnen in acht moeten nemen als die welke in REACH (artikel 20) 
werden geïntroduceerd.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Tegen besluiten van het agentschap 
uit hoofde van lid 2, derde alinea, kan 
overeenkomstig artikel 67 beroep worden 
ingesteld.

Motivering

De eerste validatie van alle aanvragen in de hele Unie zou door ECHA moeten worden 
uitgevoerd, opdat de beoordelende bevoegde autoriteiten zich op de eigenlijke beoordeling 
van de aanvragen kunnen concentreren. Momenteel hanteren de beoordelende bevoegde 
autoriteiten niet altijd dezelfde procedures voor de beoordeling van zowel administratieve en 
wetenschappelijke elementen van dossiers. Het agentschap zou voor de validatie van de 
aanvragen dezelfde termijnen in acht moeten nemen als die welke in REACH (artikel 20) 
werden geïntroduceerd.
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Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Indien het agentschap, op basis van 
de validatie overeenkomstig lid 2, van 
oordeel is dat de aanvraag volledig is, stelt 
het de aanvrager en de beoordelende 
bevoegde autoriteit daarvan onverwijld in 
kennis.

Motivering

De eerste validatie van alle aanvragen in de hele Unie zou door ECHA moeten worden 
uitgevoerd, opdat de beoordelende bevoegde autoriteiten zich op de eigenlijke beoordeling 
van de aanvragen kunnen concentreren. Momenteel hanteren de beoordelende bevoegde 
autoriteiten niet altijd dezelfde procedures voor de beoordeling van zowel administratieve en 
wetenschappelijke elementen van dossiers. Het agentschap zou voor de validatie van de 
aanvragen dezelfde termijnen in acht moeten nemen als die welke in REACH (artikel 20) 
werden geïntroduceerd.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De in de biociden gebruikte actieve stoffen zijn al volledig beoordeeld met het oog op de 
opneming in bijlage I bij de verordening. Een zo lange validatietermijn voor toelating van een 
biocide dat gebaseerd is op bestaande werkzame stoffen, is onnodig.
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Amendement 61

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Tenzij er nieuwe gegevens moeten worden beoordeeld, zijn er geen 18 maanden nodig om de 
toelating van een product te verlengen. Een termijn van twaalf maanden is beter.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De ontvangende bevoegde autoriteit 
verleent toelating voor het betrokken 
biocide onder dezelfde voorwaarden als de 
initiële bevoegde autoriteit.

5. De ontvangende bevoegde autoriteit 
verleent toelating voor het betrokken 
biocide onder dezelfde voorwaarden als de 
initiële bevoegde autoriteit. In alle 
betrokken lidstaten wordt één en hetzelfde 
toelatingsnummer gebruikt.

Motivering

Om redenen van vereenvoudiging moet aan producten waarvoor een procedure met het oog 
op wederzijdse erkenning is gevolgd, één nummer worden toegekend dat in alle lidstaten 
wordt gebruikt.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Commissie stelt overeenkomstig 
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artikel [...] gedelegeerde handelingen vast 
waarin de criteria en procedures worden 
beschreven voor de in lid 5 van dit artikel 
bedoelde toekenning van het ene 
toelatingsnummer.

Amendement 64

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 65

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dat besluit wordt uiterlijk drie maanden 
na de in de eerste alinea bedoelde 
kennisgeving van de bevoegde autoriteit 
genomen. Wanneer de Commissie het 
agentschap overeenkomstig artikel 30 om 
advies vraagt, wordt de periode van drie 
maanden opgeschort totdat het 
agentschap zijn advies uitbrengt.

Motivering

In de wetstekst moet duidelijk de periode worden vermeld die nodig is voor een efficiënte 
procedure voor het beslechten van geschillen tussen lidstaten. Een periode van drie maanden 
geeft de Commissie voldoende tijd om een ontwerpbesluit voor te bereiden waarin de niet-
erkenning of beperking van nationale toelatingen wordt gemotiveerd.
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Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Binnen een maand na het verstrijken van 
de in lid 7 bedoelde periode verlenen de 
initiële bevoegde autoriteit en de bevoegde 
autoriteiten van de andere betrokken 
lidstaten op basis van het goedgekeurde 
beoordelingsrapport en de goedgekeurde 
samenvatting van de productkenmerken 
toelating voor het biocide.

8. Binnen een maand na het verstrijken van 
de in lid 7 bedoelde periode verlenen de 
initiële bevoegde autoriteit en de bevoegde 
autoriteiten van de andere betrokken 
lidstaten op basis van het goedgekeurde 
beoordelingsrapport en de goedgekeurde 
samenvatting van de productkenmerken 
toelating voor het biocide. In alle 
betrokken lidstaten wordt één en hetzelfde 
toelatingsnummer gebruikt.

Motivering

Om redenen van vereenvoudiging moet aan producten waarvoor een procedure met het oog 
op wederzijdse erkenning is gevolgd, één nummer worden toegekend dat in alle lidstaten 
wordt gebruikt.

Amendement 67

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 68

Voorstel voor een verordening 
Artikel 28 – lid 9 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dat besluit wordt uiterlijk drie maanden 
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na de in de eerste alinea bedoelde 
kennisgeving van de bevoegde autoriteit 
genomen. Wanneer de Commissie het 
agentschap overeenkomstig artikel 30 om 
advies vraagt, wordt de periode van drie 
maanden opgeschort totdat het 
agentschap zijn advies uitbrengt.

Motivering

In de wetstekst moet duidelijk de periode worden vermeld die nodig is voor een efficiënte 
procedure voor het beslechten van geschillen tussen lidstaten. Een periode van drie maanden 
geeft de Commissie voldoende tijd om een ontwerpbesluit voor te bereiden waarin de niet-
erkenning of beperking van nationale toelatingen wordt gemotiveerd.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening 
Artikel 28 – lid 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt overeenkomstig artikel 
[...] gedelegeerde handelingen vast waarin 
de criteria en procedures worden 
beschreven voor de in lid 8 bedoelde 
toekenning van het ene 
toelatingsnummer.

Amendement 70

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In overleg met de aanvrager neemt de 
Commissie neemt volgens de in artikel 72, 
lid 3, bedoelde procedure een besluit over 
de voorgestelde aanpassing van de aan de 
nationale toelating verbonden voorwaarden 
aan de plaatselijke omstandigheden. De 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat neemt onverwijld alle passende 
maatregelen om dat besluit na te leven. 
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Amendement 71

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk drie maanden na ontvangst van 
de kennisgeving dient de Commissie een 
ontwerpbesluit in. Wanneer de Commissie 
het agentschap overeenkomstig artikel 30 
om advies vraagt, wordt de periode van 
drie maanden opgeschort totdat het 
agentschap zijn advies uitbrengt.

Motivering

In de wetstekst moet duidelijk de periode worden vermeld die nodig is voor het beslechten van 
geschillen tussen lidstaten. Een periode van drie maanden geeft de Commissie voldoende tijd 
om een ontwerpbesluit voor te bereiden waarin de niet-erkenning of beperking van nationale 
toelatingen wordt gemotiveerd.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) biociden bestemd voor gebruik door 
consumenten in een huishoudelijke 
omgeving, of door professionele 
gebruikers, overeenkomstig in de hele 
Europese Unie vergelijkbare voorwaarden 
en instructies voor gebruik, en die voldoen 
aan de in artikel 33 bis genoemde criteria.

Motivering

Een van de belangrijkste doelstellingen van het communautaire toelatingssysteem is het 
waarborgen van consistente productveiligheidsbeoordelingen, gelijke standaarden voor 
consumentenbescherming en een geharmoniseerde uitvoering van de voorschriften in alle 
lidstaten. Biociden, die immers in de hele EU op vergelijkbare wijze worden gebruikt, dienen 
voor het EU-toelatingssysteem in aanmerking te komen. Deze producten worden in een 
huishoudelijke of professionele omgeving gebruikt als pragmatische en kosteneffectieve 
methode om de volksgezondheid te beschermen en aldus het risico van infectieziekten te 
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verminderen. Voor het gebruik ervan gelden eenvoudige en duidelijke instructies.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 bis
Biociden met vergelijkbare 
gebruiksomstandigheden

Overeenkomstig artikel 33 lid 1, letter b 
bis, wordt een product als biocide met 
vergelijkbare gebruiksomstandigheden 
beschouwd als aan alle hieronder 
genoemde criteria wordt voldaan: 
i) volgens de gebruiksaanwijzing gelden 
voor het product vergelijkbare 
gebruiksomstandigheden in de hele 
Europese Unie;
ii) het product is in ten minste [...] 
lidstaten reeds op de markt of zal binnen 
twee jaar na afgifte van de toelating op de 
markt worden gebracht;
Om het in punt ii) genoemde aantal 
lidstaten te bepalen of te wijzigen stelt de 
Commissie gedelegeerde handelingen vast 
overeenkomstig artikel […].    

Motivering

De criteria zijn gebaseerd op de doelgerichte en consequente toepassing en aanwending van 
deze productsoorten in de EU (het aantal lidstaten moet worden vermeld), alsook op de 
positieve invloed ervan op de bescherming van de veiligheid van mensen en dieren. Bijlage VI 
bevat de beginselen voor de beoordeling van dossiers voor biociden, zodat kan worden 
gezorgd voor een geharmoniseerd hoog niveau van bescherming van de mens en het milieu. 
Een gedetailleerde risicobeoordeling van producten tijdens het gebruik maakt daar deel van 
uit.
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Amendement 74

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Het agentschap heeft geen negen maanden nodig voor de voorbereiding en toezending van 
een advies dat gebaseerd is op een reeds beschikbare beoordeling van de bevoegde 
beoordelende autoriteit:  Een termijn van drie maanden is beter.

Amendement 75

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Tenzij er nieuwe gegevens moeten worden beoordeeld, zijn er geen 18 maanden nodig om de 
toelating van een product te verlengen. Een termijn van twaalf maanden is beter.

Amendement 76

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Veranderingen in de bron van een werkzame stof moeten worden gemeld, omdat ze van 
invloed kunnen zijn op de veiligheid van het product.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een wijziging op een bestaande toelating 
valt onder de volgende categorieën die in 
artikel 3, punten u bis, u ter en u quater, 
worden genoemd:
a) administratieve wijziging,
b) kleinere wijziging, of
c) belangrijke wijziging.

Motivering

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

Amendement 78

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde criteria en 
beginselen zijn gebaseerd op, doch niet 
beperkt tot de volgende beginselen:
a) voor administratieve wijzigingen in een 
toelating wordt een vereenvoudigde 
kennisgevingsprocedure gevolgd;
b) voor de beoordeling van kleinere 
wijzigingen in een toelating wordt een 
verkorte periode vastgesteld;
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c) in geval van belangrijke wijzigingen 
wordt een periode vastgesteld welke 
evenredig is aan de omvang van de 
gevraagde wijzigingen.

Motivering

Hoewel de details van de procedures in de uitvoeringsmaatregelen kunnen worden 
gespecificeerd, moeten  in de wetstekst duidelijk de grondbeginselen worden gedefinieerd die 
zullen worden toegepast voor de verschillende soorten wijzigingen die in bestaande 
toelatingen kunnen worden aangebracht.

Amendement 79

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
(hierna ‘de lidstaat van binnenkomst’ 
genoemd) kan een vergunning voor 
parallelhandel verlenen waardoor een 
biocide dat in een andere lidstaat (hierna
‘de lidstaat van oorsprong’ genoemd) is 
toegelaten, in de lidstaat van binnenkomst 
op de markt gebracht en gebruikt mag 
worden, indien zij bepaalt dat dat biocide 
qua samenstelling in wezen identiek is aan 
een biocide (hierna ‘het referentieproduct’ 
genoemd) dat in die lidstaat reeds is 
toegelaten.

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
(hierna ‘de lidstaat van binnenkomst’ 
genoemd) kan een vergunning voor 
parallelhandel verlenen waardoor een 
biocide dat in een andere lidstaat (hierna 
‘de lidstaat van oorsprong’ genoemd) is 
toegelaten, in de lidstaat van binnenkomst 
op de markt gebracht en gebruikt mag 
worden, indien zij bepaalt dat dat biocide 
qua samenstelling identiek is aan een 
biocide (hierna ‘het referentieproduct’ 
genoemd) dat in die lidstaat reeds is 
toegelaten.

(Dit amendement is van toepassing op het 
gehele artikel 44. Als het wordt 
goedgekeurd, moeten in de hele tekst de 
nodige wijzigingen worden aangebracht.)

Motivering

Om een redelijk evenwicht te bereiken tussen de vrije goederenhandel en een veilige 
marktomgeving, moeten de toelatingen voor parallelhandel worden beperkt tot identieke 
producten die gebaseerd zijn op dezelfde bron van werkzame stoffen en 
formuleringshulpstoffen.
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Amendement 80

Voorstel voor een verordening 
Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Een biocide wordt geacht identiek te zijn 
aan het referentieproduct indien:

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

a) het volgens hetzelfde productieproces 
vervaardigd is door dezelfde fabrikant, 
een verbonden fabrikant of een fabrikant 
die onder licentie werkt;

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

b) de specificatie en de inhoud van de 
werkzame stoffen en het soort 
formulering identiek zijn; en

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

c) de aanwezige formuleringshulpstoffen 
en de grootte, het materiaal of de vorm 
van de verpakking wat betreft de 
mogelijke negatieve gevolgen voor de 
veiligheid van het middel ten aanzien van
de gezondheid van mens of dier, of van 
het milieu, dezelfde of gelijkwaardig zijn.

Motivering

Omwille van de coherentie moeten de voorwaarden voor "in wezen identieke producten" 
vervangen worden door die voor "identieke producten".

Amendement 81

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het nummer waaronder de in het 
product aanwezige  werkzame stoffen zijn 
opgenomen en, in voorkomend geval, de 
verklaring van toegang overeenkomstig 
artikel 50;
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Motivering

Omwille van de coherentie met artikel 8, lid 5 bis en om te waarborgen dat de aanvrager in 
het bezit is van het document dat nodig is om toegang te krijgen tot de gegevens.

Amendement 82

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) naam en adres van de houder van de 
toelating in de lidstaat van oorsprong;

c) naam en adres van de houder van de 
toelating in de lidstaat van oorsprong en, 
indien van toepassing, de verklaring van 
toegang overeenkomstig artikel 50;

Motivering

Om te waarborgen dat de aanvrager in het bezit is van het document dat nodig is om toegang 
te krijgen tot de gegevens.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening 
Artikel 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

In het geval van wetenschappelijk 
onderzoek en wetenschappelijke 
ontwikkeling stelt de persoon die het 
experiment of de proef zal uitvoeren, de 
bevoegde autoriteit daarvan vooraf in 

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

kennis, mits de hoeveelheden werkzame 
stoffen of biociden die bij het experiment 
of de proef kunnen vrijkomen niet meer 
dan een ton per jaar bedragen. Die 
persoon moet een register opstellen en 
bijhouden met bijzonderheden over de 
identiteit van het biocide of de werkzame 
stof, gegevens over de etikettering en de 
verstrekte hoeveelheden, en voorts een 
dossier samenstellen met alle beschikbare 
gegevens omtrent de mogelijke effecten op 
de gezondheid van mens en dier en op het 
milieu. De betrokken persoon stelt deze 
informatie desgevraagd ter beschikking 
van de bevoegde autoriteit.

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

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

2. Een niet-toegelaten biocide of een 
uitsluitend voor gebruik in een biocide 
bestemde werkzame stof mag niet op de 
markt worden gebracht voor experimenten 
of proeven waarbij of waardoor het biocide 
in het milieu kan terechtkomen, tenzij de 
bevoegde autoriteit de informatie die is 
ingediend door de persoon die in het op de 
markt brengen van het product 
geïnteresseerd is, heeft beoordeeld en 
daarvoor een nationale toelating heeft 
verleend, waarbij de te gebruiken 
hoeveelheden en het te behandelen areaal 
worden beperkt, en eventueel nadere 
voorwaarden worden opgelegd. De 
bevoegde autoriteit stelt de Commissie en 
de andere bevoegde autoriteiten 
onverwijld in kennis van de verleende 
nationale toelating.

2. Een niet-toegelaten biocide of een 
uitsluitend voor gebruik in een biocide 
bestemde werkzame stof mag niet op de 
markt worden gebracht voor experimenten 
of proeven waarbij of waardoor het biocide 
in het milieu kan terechtkomen, tenzij de 
bevoegde autoriteit de informatie die is 
ingediend door de persoon die in het op de 
markt brengen van het product 
geïnteresseerd is, heeft beoordeeld en een 
positief advies dienaangaande heeft 
uitgebracht, waarin eventueel nadere 
voorwaarden worden opgelegd. Brengt de 
bevoegde autoriteit niet binnen 30 dagen 
na verstrekking van de in lid 1 bedoelde 
informatie een advies uit, mag het biocide 
of de werkzame stof op de markt worden 
gebracht ten behoeve van het experiment 
of de proef waarvan kennis is gegeven.

3. Wanneer een experiment of proef wordt 
verricht in een andere lidstaat dan de 
lidstaat waar het biocide op de markt wordt 

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

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

Indien de voorgenomen experimenten of 
proeven als bedoeld in de leden 1 en 2 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid 
van mens of dier of onaanvaardbare 
nadelige effecten op het milieu kunnen 
hebben, kan de bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat die experimenten of 
proeven verbieden of aan de toelating 
ervan alle voorwaarden verbinden die zij 
ter voorkoming van schadelijke gevolgen 
noodzakelijk acht. De bevoegde autoriteit 
stelt de Commissie en de andere bevoegde 
autoriteiten onverwijld in kennis van die 
maatregelen.

Indien de voorgenomen experimenten of 
proeven als bedoeld in de leden 1 en 2 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid 
van mens of dier of onaanvaardbare 
nadelige effecten op het milieu kunnen 
hebben, kan de bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat die experimenten of 
proeven verbieden of aan de toelating 
ervan alle voorwaarden verbinden die zij 
ter voorkoming van schadelijke gevolgen 
noodzakelijk acht. De bevoegde autoriteit 
stelt de Commissie en de andere bevoegde 
autoriteiten onverwijld in kennis van die 
maatregelen.

4. De Commissie stelt maatregelen vast ter 
specificatie van de algemeen toepasselijke 
maximumhoeveelheden werkzame stoffen 
of biociden die bij experimenten mogen 
vrijkomen alsook de minimuminformatie 
die overeenkomstig lid 2 moet worden 
verstrekt.

4. De Commissie stelt maatregelen vast ter 
specificatie van de algemeen toepasselijke 
maximumhoeveelheden werkzame stoffen 
of biociden die bij experimenten mogen 
vrijkomen alsook de minimuminformatie 
die overeenkomstig lid 2 moet worden 
verstrekt.

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

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



AD\817224NL.doc 53/72 PE439.175v03-00

NL

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Behandelde voorwerpen of materialen 
worden voorzien van een etiket met de 
volgende informatie:

2. Behandelde voorwerpen of materialen 
die een of meer biociden bevatten die 
onder normale en te voorziene 
omstandigheden in het milieu terecht 
zouden kunnen komen of in direct contact 
met mensen zouden kunnen komen, 
worden voorzien van een etiket met de 
volgende informatie:

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

(a) de naam van alle werkzame stoffen die 
voor de behandeling van het voorwerp of 
materiaal werden gebruikt of die in het 
voorwerp of materiaal zijn verwerkt, 
indien mogelijk met gebruikmaking van 
een internationaal erkende 
nomenclatuur;

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

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

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

c) de eventueel in de toelating voor het 
biocide gespecificeerde 
gevarenaanduidingen en/of 
veiligheidsaanbevelingen.

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

Het etiket mag op het behandelde 
voorwerp of materiaal, de verpakking, de 
gebruiksaanwijzing of de waarborg van 
het voorwerp of het materiaal worden 
afgedrukt, mits het goed zichtbaar, 
gemakkelijk leesbaar en voldoende 
duurzaam is.

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

Dit lid laat de etiketterings- of 
informatievoorschriften van 
sectorspecifieke wetgeving die van 
toepassing is op behandelde voorwerpen
en materialen onverlet.

Amendement 85

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De eerste aanvrager is niet noodzakelijk de eigenaar van de gegevens. Het moet ook mogelijk 
zijn dat een tweede aanvrager mede-eigenaar van de gegevens is of wordt als gevolg van 
gegevensdeling of van het gezamenlijk uitbreiden van de gegevens. 

Amendement 86

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de latere aanvrager wordt ook als 
eigenaar van de informatie beschouwd.

Motivering

De eerste aanvrager is niet noodzakelijk de eigenaar van de gegevens. Het moet ook mogelijk 
zijn dat een tweede aanvrager of onderneming mede-eigenaar van de gegevens is of wordt als 
gevolg van gegevensdeling of van het gezamenlijk uitbreiden van de gegevens. 
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Amendement 87

Voorstel voor een verordening 
Artikel 48 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Elk informatieonderdeel van de in lid 2 
bedoelde lijst wordt door het agentschap 
gemerkt met een eenduidige code en 
opgenomen in het register voor 
gegevensuitwisseling over biociden, 
aangevuld met alle identificatiedetails en 
met een link naar de identiteit van de 
eerste aanvrager en de eigenaar van de 
gegevens.

Motivering

Het register dient alle informatie en alle documenten van de lijst te bevatten. De voorkeur 
gaat uit naar een numerieke identificatie van elk toegezonden document, om verwarring te 
voorkomen als er gelijkende titels of correcties van studies worden toegestuurd. Een link naar 
de eigenaar van de gegevens en de aanvrager zorgt voor eerbiediging van de 
eigendomsrechten.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening 
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van Richtlijn 98/8/EG of 
van deze verordening ingediende 
informatie geniet bescherming onder de in 
dit artikel vastgestelde voorwaarden. De 
beschermingstermijn voor deze informatie 
gaat in op het tijdstip waarop de informatie 
wordt ingediend.

1. In het kader van Richtlijn 98/8/EG of 
van deze verordening ingediende 
informatie geniet bescherming onder de in 
dit artikel vastgestelde voorwaarden. De 
beschermingstermijn voor deze informatie 
gaat in op het tijdstip waarop de informatie 
wordt ingediend. Aan elk geïdentificeerd 
document wordt een afzonderlijke 
verzenddatum toegekend die 
geïdentificeerd wordt met een eenvormige 
code overeenkomstig artikel 48, lid 4.

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

Motivering

De voorschriften inzake gegevensbescherming zijn in Richtlijn 98/8/EG nooit duidelijk 
vastgelegd. Aangezien de verzenddatum van het dossier niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als 
die van de toezending van alle gegevens, worden afzonderlijke verzenddata toegekend aan 
elke latere gegevensverzending. Bescherming van de afzonderlijke gegevens past beter bij de 
realiteit, aangezien elk gegeven het resultaat is van een investering van de zijde van de 
eigenaar ervan.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening 
Artikel 49 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van lid 2, eerste alinea, 
verstrijkt de beschermingstermijn voor 
informatie die in het kader van een 
nationale regeling of procedure voor de 
goedkeuring van biociden bij een lidstaat 
werd ingediend alvorens zij in het kader 
van Richtlijn 98/8/EG of van deze 
verordening werd ingediend, bij het 
verstrijken van de eventueel resterende 
beschermingstermijn waarin de nationale 
regelgeving voorziet, dan wel op 14 mei 
2014 indien deze datum eerder valt, tenzij 
die informatie na 14 mei 2000 is 
verkregen.

Schrappen

Motivering

Hoewel dit artikel een verbetering is ten opzichte van de voorschriften van Richtlijn 98/8/EG 
inzake gegevensbescherming, is het niet juist onderscheid te maken tussen nieuwe en 
bestaande gegevens. De nationale wetgevingen dekken immers slechts een klein fragment van 
de biocidenmarkt. Sommige lidstaten hebben wel zo’n wetgeving, maar passen die niet toe. 
Bovendien spoort deze verordening beter met de REACH-voorschriften als dit onderscheid 
wordt opgeheven.
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Amendement 90

Voorstel voor een verordening 
Artikel 52 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien geen schikking wordt bereikt 
binnen twee maanden na de indiening van 
het verzoek overeenkomstig artikel 51, 
lid 2, stelt de kandidaat-aanvrager het 
agentschap en de eigenaar van de 
informatie daarvan onverwijld in kennis. 
Binnen twee maanden na ontvangst van de 
kennisgeving dat geen schikking werd 
bereikt, verleent het agentschap de 
kandidaat-aanvrager toestemming om 
gebruik te maken van de proeven of studies 
waarbij gewervelde dieren werden 
gebruikt. Een nationale rechterlijke 
instantie bepaalt welk aandeel in de kosten 
de kandidaat-aanvrager aan de eigenaar 
van de gegevens dient te betalen.

3. Indien geen schikking wordt bereikt 
binnen twee maanden na de indiening van 
het verzoek overeenkomstig artikel 51, 
lid 2, stellen zowel de eigenaar van de 
informatie als de kandidaat-aanvrager het 
agentschap daarvan onverwijld in kennis. 
Binnen twee maanden na ontvangst van de 
kennisgeving dat geen schikking werd 
bereikt, verleent het agentschap de 
kandidaat-aanvrager toestemming om 
gebruik te maken van de proeven of studies 
waarbij gewervelde dieren werden 
gebruikt. Een arbitrage-instantie binnen 
het agentschap bepaalt welk aandeel in 
alle met het genereren en gebruiken van
de gegevens samenhangende kosten de 
kandidaat-aanvrager aan de eigenaar van 
de gegevens dient te betalen.

Motivering

Indien er geen akkoord kan worden bereikt tussen beide partijen, moeten zij beide het 
agentschap inlichten, aangezien zij beide verantwoordelijk zijn voor het uitblijven van een 
akkoord.  Om te waarborgen dat de verplichte gegevensdeling wordt geregeld op een in de 
hele EU gelijke wijze, moet de Commissie een communautair arbitrage-orgaan instellen. 

Amendement 91

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien een biocide reeds conform artikel 
15, 25 of 28 is toegelaten en mits alle 
beschermingstermijnen voor informatie 
overeenkomstig artikel 49 zijn verstreken, 
kan de ontvangende bevoegde autoriteit of 
het agentschap een latere aanvrager 
toestaan gebruik te maken van door de 
eerste aanvrager verstrekte gegevens, voor 

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

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

Motivering

Gelijkaardigheid en technische gelijkwaardigheid moeten worden aangetoond ook als de 
gegevensbeschermingstermijn nog niet is verstreken maar een latere aanvrager gegevens wil 
delen.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening 
Artikel 54 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De bevoegde autoriteiten voeren 
officiële controles uit om vast te stellen of 
fabrikanten van werkzame stoffen die 
voor gebruik in biociden op de markt 
worden gebracht, de Commissie de in 
bijlage II bedoelde gegevens over de 
werkzame stof hebben verstrekt of in het 
bezit zijn van een verklaring van toegang 
tot een dossier dat aan de voorwaarden 
van bijlage II voldoet.

Motivering

De naleving van de voorschriften van de verordening moet worden gewaarborgd door 
officiële controles door de bevoegde nationale autoriteiten.
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Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de drie jaar, en zulks voor het eerst 
in 2013, dienen de bevoegde autoriteiten 
bij de Commissie een rapport in over de 
uitvoering van deze verordening op hun 
grondgebied. Dat rapport bevat:

3. Elk jaar, en zulks voor het eerst in 2013, 
dienen de bevoegde autoriteiten bij de 
Commissie een rapport in over de 
uitvoering van deze verordening op hun 
grondgebied. Dat rapport bevat:

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) informatie over eventuele gevallen van 
vergiftiging waarbij biociden zijn 
betrokken.

b) informatie over eventuele gevallen van 
vergiftiging waarbij biociden zijn 
betrokken, alsmede de eventuele invloed 
op de gezondheid van gevoelige personen 
zoals kinderen, zwangeren of zieken;

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 3 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) informatie over gevolgen voor het 
milieu;

Amendement 96

Voorstel voor een verordening 
Artikel 54 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt tegen 1 januari 
2023 een rapport op over de uitvoering van 
deze verordening en met name over het 

4. De Commissie stelt voor 1 januari 2019, 
en vervolgens om de drie jaar, een verslag
op over de uitvoering van deze verordening 
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functioneren van de procedure voor 
communautaire toelating en het systeem 
van wederzijdse erkenning. De Commissie 
zendt dit verslag toe aan het Europees 
Parlement en de Raad.

en met name over het functioneren van de 
procedure voor communautaire toelating 
en het systeem van wederzijdse erkenning. 
De Commissie zendt dat verslag toe aan 
het Europees Parlement en de Raad.

Op basis van dat verslag beoordeelt de 
Commissie of het nodig is wijzigingen in 
deze verordening voor te stellen.

Motivering

Het verslag van de Commissie moet de basis vormen voor een herzieningsproces dat tot doel 
heeft de belangrijkste gesignaleerde moeilijkheden zoveel mogelijk op te lossen.

Amendement 97

Voorstel voor een verordening 
Artikel 55 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

Productielocaties maken deel uit van voor de concurrentie belangrijke handelsinformatie en 
moeten niet bekend worden gemaakt. De aanvrager heeft het recht toelating aan te vragen 
voor talrijke soorten eindgebruik van een product, die echter soms nog niet alle in omloop 
zijn. Enkele ervan moeten dus voorbehouden blijven voor toekomstig gebruik.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening 
Artikel 55 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) de productielocatie van een biocide;

Motivering

Productielocaties maken deel uit van voor de concurrentie belangrijke handelsinformatie en
moeten niet bekend worden gemaakt. De aanvrager heeft het recht toelating aan te vragen 
voor talrijke soorten eindgebruik van een product, die echter soms nog niet alle in omloop 
zijn. Enkele ervan moeten dus voorbehouden blijven voor toekomstig gebruik.
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Amendement 99

Voorstel voor een verordening 
Artikel 55 – lid 2 – letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) de datum waarop de toelating is 
verleend en de einddatum ervan;

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat sommige van de in de toelatingen vermelde gegevens over de 
aanvrager vertrouwelijk blijven. Ook de datum waarop de toelating is verleend en de 
einddatum ervan zijn vertrouwelijke gegevens die moeten worden beschermd.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening 
Artikel 55 – lid 2 – letter d quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quinquies) dosering en 
gebruiksaanwijzing;

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat sommige van de in de toelatingen vermelde gegevens over de 
aanvrager vertrouwelijk blijven. Doseringen en gebruiksaanwijzingen hangen niet alleen 
samen met het soort gebruik, maar ook met de intrinsieke eigenschappen van het product en 
de formuleringshulpstoffen, en moeten dus naar behoren worden beschermd.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening 
Artikel 58 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een etiket mag niet misleidend zijn en in 
geen geval de vermeldingen ‘biocide met 
een gering risico’, ‘niet-giftig’, 
‘ongevaarlijk’ of dergelijke dragen. 
Bovendien moet op het etiket duidelijk 

2. Een etiket mag niet misleidend zijn en in 
geen geval de vermeldingen ‘niet-giftig’, 
‘ongevaarlijk’ of dergelijke dragen. 
Bovendien moet op het etiket duidelijk 
leesbaar en onuitwisbaar de volgende 
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leesbaar en onuitwisbaar de volgende 
informatie worden vermeld:

informatie worden vermeld:

Motivering

Het op de markt brengen van producten met een gering risico moet worden aangemoedigd en 
passende reclame daarvoor moet worden toegestaan.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening 
Artikel 58 – lid 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) voor ieder in de toelatingsvoorwaarden 
vermeld gebruik, de gebruiksaanwijzing en 
dosering, uitgedrukt in metrieke eenheden 
en /of op een voor de consument 
betekenisvolle en begrijpelijke wijze;

Motivering

De dosering moet op een voor de consument betekenisvolle en begrijpelijke wijze worden 
uitgedrukt. Vooral voor niet-professionele gebruikers is een in metrieke eenheden uitgedrukte 
dosering vaak moeilijk te begrijpen. De dosering in metrieke eenheden moet zo nodig in 
betekenisvolle, begrijpelijke en voor de consument passende bewoordingen worden verklaard.  

Amendement 103

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie publiceert op het 
internet een lijst van alle werkzame 
stoffen die op de interne markt 
verkrijgbaar zijn.
De voor het op de markt brengen van 
biociden verantwoordelijke persoon 
publiceert op het internet een lijst van die 
producten. Deze website heeft tot doel de 
transparantie voor de gebruikers te 
vergroten en een gemakkelijke en snelle 
verzameling van gegevens over de 
eigenschappen en gebruiksvoorwaarden 
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van deze producten te bevorderen.
De toegang tot bovengenoemde websites 
wordt op generlei wijze beperkt en de 
inhoud ervan wordt steeds geactualiseerd. 
De desbetreffende websiteadressen 
worden op zichtbare wijze vermeld op het 
etiket van biociden.

Motivering

Alle gebruikers moeten de mogelijkheid krijgen om gedetailleerde en precieze informatie te 
krijgen, zowel omwille van de volledigheid van de informatie als om de gebruikers in staat te 
stellen juiste aanwijzingen te vinden inzake de voorgeschreven wijze van gebruik, bewaring 
en behandeling van het product. De informatie op de website vormt een aanvulling op de 
verplichte informatie op het etiket, zodat gebruikers, als zij specifieke gegevens nodig hebben 
die normaliter via een aanvullend medisch consult kunnen worden verkregen, die makkelijk 
kunnen opzoeken.

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het veiligheidsinformatieblad bevat de 
volgende gegevens:
a) de relevante productcategorieën 
waarvan de werkzame stof in bijlage I is 
opgenomen;
b) de naam van ten minste een lidstaat 
waar het biocide is toegelaten;
c) het toelatingsnummer van het biocide 
als zodanig of dat aanwezig is in het 
behandelde voorwerp of materiaal.

Motivering

Overeenkomstig de voorschriften inzake informatie over de producenten van werkzame 
stoffen moeten deze gegevens  ook in het veiligheidsinformatieblad bij biociden worden 
vermeld om de controle-autoriteiten en de bevoegde autoriteiten te helpen bij het onder 
controle houden van de bron van de stoffen die in op de markt gebrachte producten aanwezig 
zijn.
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Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In reclame voor biociden mag niet naar 
het product worden verwezen op een 
manier die misleidend is met betrekking tot 
de gevaren van het product voor de 
menselijke gezondheid of het milieu. In 
geen geval mogen in de reclame voor 
biociden vermeldingen als ‘biocide met 
een gering risico’, ‘niet-giftig’, 
‘ongevaarlijk’ en dergelijke voorkomen.

3. In reclame voor biociden mag niet naar 
het product worden verwezen op een 
manier die misleidend is met betrekking tot 
de gevaren van het product voor de 
menselijke gezondheid of het milieu. In 
geen geval mogen in de reclame voor 
biociden vermeldingen als ‘niet-giftig’, 
‘ongevaarlijk’ en dergelijke voorkomen.

Motivering

Het op de markt brengen van producten met een gering risico moet worden aangemoedigd en 
passende reclame daarvoor moet worden toegestaan.  

Amendement 106

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) de vergoeding wordt slechts betaald 
wanneer dat werkelijk noodzakelijk is; en

Motivering

De vergoedingen moeten verband houden met de gevraagde werkzaamheid en dus evenredig 
daaraan zijn. Een jaarlijkse vergoeding zonder enig onderscheid is niet aanvaardbaar: de 
vergoedingen moeten alleen worden betaald wanneer dat werkelijk nodig is.

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de loop van het werkprogramma besluit 
de Commissie volgens de procedure van 

In de loop van het werkprogramma besluit 
de Commissie volgens de procedure van 
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artikel 72, lid 4, dat een werkzame stof in 
bijlage I wordt opgenomen en onder welke 
voorwaarden, of, indien niet aan de eisen 
van artikel 4 wordt voldaan of indien de 
vereiste informatie en gegevens niet binnen 
de gestelde termijn werden ingediend, dat 
de werkzame stof niet in bijlage I wordt 
opgenomen. In het besluit wordt 
gespecificeerd vanaf welke datum de 
opneming in bijlage I ingaat.

artikel 72, lid 4, dat een werkzame stof in 
bijlage I wordt opgenomen en onder welke 
voorwaarden, of, indien niet aan de eisen 
van artikel 4 wordt voldaan of indien de 
vereiste informatie en gegevens niet binnen 
de gestelde termijn werden ingediend, dat 
de werkzame stof niet in bijlage I wordt 
opgenomen. In het besluit wordt 
gespecificeerd vanaf welke datum de 
opneming in bijlage I ingaat, te weten twee 
jaar na de vaststelling van het besluit.

Motivering

De wetgevingstekst dient de toepasselijke termijnen duidelijk te noemen. De bevoegde 
autoriteiten hebben reeds besloten dat dit twee jaar is.

Amendement 108

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Dit amendement heeft tot doel kortere termijnen vast te stellen voor het uit de markt nemen 
van producten, want de downstreamgebruikers van het biocide moeten zich bewust zijn van 
hun plichten en van de stand met betrekking tot de herzieningen inzake werkzame stoffen.
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Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verwijdering, opslag en gebruik van 
bestaande voorraden van biociden 
waarvoor de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat een overeenkomstig lid 3 
ingediende aanvraag tot toelating heeft 
afgewezen of waarvoor die autoriteit 
besloten heeft geen toelating te verlenen, 
blijven toegestaan tot achttien maanden 
na de datum van de afwijzing of het 
besluit.

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 81

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 47 mogen 
behandelde voorwerpen en materialen die 
een niet in de Gemeenschap of in ten 
minste één lidstaat toegelaten biocide 
bevatten en die op ... [PB: de in artikel 85, 
eerste alinea, bedoelde datum invoegen] 
beschikbaar waren op de markt, verder op 
de markt worden gebracht tot de dag 
waarop een besluit over de toelating van 
die biociden wordt genomen, mits de 
aanvraag tot toelating uiterlijk op 1 januari 
2017 wordt ingediend. Ingeval de toelating 
voor het op de markt brengen van een 
dergelijk biocide wordt geweigerd, worden 
behandelde voorwerpen en materialen die 
dat biocide bevatten, na het verstrijken van 
een termijn van zes maanden vanaf het 
nemen van dat besluit niet meer op de 
markt gebracht.

In afwijking van artikel 47 mogen 
behandelde voorwerpen en materialen die 
een niet in de Gemeenschap of in ten 
minste één lidstaat toegelaten biocide 
bevatten en die op ... [PB: de in artikel 85, 
eerste alinea, bedoelde datum invoegen] 
beschikbaar waren op de markt, verder op 
de markt worden gebracht tot de dag 
waarop een besluit over de toelating van 
die biociden wordt genomen, mits de 
aanvraag tot toelating uiterlijk op 1 januari 
2015 wordt ingediend. Ingeval de toelating 
voor het op de markt brengen van een 
dergelijk biocide wordt geweigerd, worden 
behandelde voorwerpen en materialen die 
dat biocide bevatten, na het verstrijken van 
een termijn van zes maanden vanaf het 
nemen van dat besluit niet meer op de 
markt gebracht.
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Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verwijdering, opslag en gebruik van 
bestaande voorraden van biociden 
waarvoor de bevoegde autoriteit of de 
Commissie geen toelating voor de 
betrokken toepassing heeft verleend, 
blijven toegestaan tot twaalf maanden na 
de datum waarop het in artikel 80, lid 2, 
eerste alinea, bedoelde besluit wordt 
genomen, of tot twaalf maanden na de in 
artikel 80, lid 2, tweede alinea, bedoelde 
datum, waarbij het criterium dat de latere 
einddatum oplevert, bepalend is.

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 82

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 82 Schrappen
Overgangsmaatregelen betreffende 

materialen die met levensmiddelen in 
aanraking komen

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

Motivering

Met levensmiddelen in contact komende materialen mogen niet onder het toepassingsgebied 
van het voorstel vallen, omdat dit tot een dubbele regelgeving en een dubbele beoordeling zou 
leiden. Voor met levensmiddelen in aanraking komende materialen gelden reeds de 
voorschriften van kaderverordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen 
bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. Eventuele wijzigingen in de regels voor 
met levensmiddelen in contact komende materialen moeten worden doorgevoerd via een 
herziening van de regelgeving inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen, en niet door een uitbreiding van het toepassingsgebied 
van de verordening inzake biociden.
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Amendement 113

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 januari 2014 dienen 
alle fabrikanten van een bestaande 
werkzame stof die op de markt is gebracht 
om in biociden gebruikt te worden, bij het 
agentschap een aanvraag in tot opneming 
van die werkzame stof in bijlage I. De 
bevoegde autoriteiten voeren officiële 
controles uit overeenkomstig artikel 54, 
lid 1.

Motivering

Alleen fabrikanten die een bijdrage leveren aan het systeem zou mogen worden toegestaan 
werkzame stoffen voor gebruik in biociden te produceren en in de handel te brengen. Dat is 
de beste manier om”free riding” tegen te gaan door middel van passend toezicht op de 
werkzame-stoffenmarkt.

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten stellen de 
benodigde maatregelen vast 
overeenkomstig artikel 54, lid 2.

Motivering

De lidstaten moeten verplicht worden vast te stellen welke biociden op hun markt aanwezig 
zijn en of de producent van de werkzame stof een dossier heeft ingediend met het oog op 
opneming in bijlage I, en dienovereenkomstig optreden.
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Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 83 bis
Verslag

Uiterlijk op ...* dient de Commissie een 
verslag in bij het Europees Parlement en 
de Raad over passende maatregelen ter 
bevordering van het duurzaam gebruik 
van biociden van alle verschillende 
producttypes. Op basis van dat verslag 
dient de Commissie indien nodig 
wetgevingsvoorstellen in.
___________

* Twee jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 1 – punt 3.7 – subpunt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De stabiliteit bij opslag en de 
houdbaarheid worden in het algemeen 
bepaald op basis van de stabiliteit van de 
werkzame stof. Als het werkzame stoffen 
betreft die makkelijk ontleden, mogen de 
stabiliteit bij opslag en de houdbaarheid 
met andere valide wetenschappelijke 
middelen worden bepaald, zoals 
extrapolatie van de analysegegevens van 
de werkzame stof die zijn verkregen bij 
proeven ter bepaling van de veroudering 
van het product tot het bereiken van de 
drempel van werkzaamheid.

Motivering

Normale stabiliteitstests gebaseerd op het meten en kwantificeren van de werkzame stof, zijn 
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niet bruikbaar voor producten die makkelijk ontleedbare werkzame stoffen bevatten, zoals 
natriumhypochloriet. Het is bekend dat deze stoffen sneller uiteenvallen dan de 
drempelwaarden die worden gegeven in geaccepteerde richtsnoeren (FAO, WHO). In 
dergelijke gevallen is het beter de stabiliteit bij opslag en de houdbaarheid met andere 
middelen te bepalen, zoals extrapolatie van de analysegegevens van de werkzame stof die zijn 
verkregen bij proeven ter bepaling van de veroudering van het product tot het bereiken van 
de drempel van werkzaamheid.

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Hoofdgroep 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Productsoort 20: - Productsoort 20: Ontsmettingsmiddelen 
voor voedingsmiddelen en diervoeders
Producten voor ontsmetting van 
voedingsmiddelen of diervoeders door het 
tegengaan van schadelijke organismen.

Motivering

De biociden-productsoort 20 ("conserveringsmiddelen voor voedingsmiddelen of 
diervoeders") van de vorige Richtlijn 98/80/EG dient te worden gehandhaafd, maar de 
definitie ervan dient te worden aangepast, aangezien deze biociden geen 
conserveringsmiddelen, maar ontsmettingsmiddelen zijn (de toen gebruikte definitie heeft 
daardoor tot verwarring geleid). Producten die worden gebruikt om diervoeders te 
desinfecteren ter bestrijding van humane pathogenen zoals salmonella voldoen bijvoorbeeld 
niet aan de eisen van de verordeningen inzake additieven in diervoeders. Deze producten 
hebben geen "gunstig effect op het diervoeder" en verhogen de prestaties ervan niet.
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