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Ændringsforslag 331
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan ikke meddeles EF-godkendelse til 
biocidholdige produkter, der indeholder 
aktivstoffer, som henhører under artikel 5 
eller artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 332
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Der kan meddeles EF-godkendelse til 
alle biocidholdige produkter med næsten 
identiske mønstre og anvendelsesforhold.

a) biocidholdige produkter indeholdende 
et eller flere nye aktivstoffer;
b) biocidholdige lavrisikoprodukter.

En EF-godkendelse kræver vedtagelse af 
foranstaltninger for bæredygtig 
anvendelse, når det er hensigtsmæssigt at 
sikre det samme sundheds- og 
miljøbeskyttelsesniveau i hele EU. Disse 
foranstaltninger kan variere afhængigt af 
produkttypen.

Or. en

Begrundelse

De fleste medlemsstater har i øjeblikket intet godkendelsessystem for biocider. Det bør derfor 
overvejes, hvorvidt det er mere hensigtsmæssigt at foretage godkendelsesproceduren direkte 
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på EU-plan for at sikre, at alle EU-borgere er lige med hensyn til sundheds- og 
miljøbeskyttelse. Endvidere vil de fleste eksisterende aktivstoffer så være blevet evalueret.
Endelig bør biocidindustrien tilskyndes til at innovere. Dette kræver en forenklet procedure 
med kortere tidsfrister som et tegn på bedre lovgivning.

Ændringsforslag 333
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) biocidholdige produkter indeholdende 
et eller flere nye aktivstoffer;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 334
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) biocidholdige produkter indeholdende 
et eller flere nye aktivstoffer;

udgår

Or. nl

Begrundelse

Når Fællesskabet godkender produktkategorier, der kan anvendes overalt, skal der gælde de 
samme restriktioner og betingelser i hele Fællesskabet. Dette betyder, at der ikke kan være 
undtagelser i enkelte regioner eller medlemsstater. Det er således kun muligt at tillade 
produktet på markedet eller ikke at tillade det. Eventuelle nødvendige undtagelser i 
forbindelse med miljø, mennesker eller dyr er hermed ikke mulige.
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Ændringsforslag 335
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) biocidholdige produkter indeholdende 
et eller flere nye aktivstoffer;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 336
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) biocidholdige produkter indeholdende et 
eller flere nye aktivstoffer;

a) biocidholdige produkter indeholdende et 
eller flere nye aktivstoffer på betingelse af,
at der er behov for et sådant produkt i alle 
medlemsstater, og at der ikke findes ikke-
kemiske alternativer;

Or. en

Begrundelse

Der skal kun meddeles EF-godkendelse for biocidholdige produkter, der indeholder nye 
aktivstoffer, hvis der er behov for et sådant produkt i alle medlemsstater, og hvis der ikke 
findes ikke-kemiske alternativer. Hvis en EF-godkendelse var mulig for nye aktivstoffer eller 
endog for alle aktivstoffer, ville arbejdet hen imod flere lavrisikoprodukter gå tabt.

Ændringsforslag 337
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) biocidholdige lavrisikoprodukter. udgår
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Or. en

Ændringsforslag 338
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) biocidholdige produkter, der er 
beregnet til anvendelse af forbrugere i 
husholdningen eller af erhvervsmæssige 
brugere, i henhold til anvendelsesforhold 
og brugsanvisninger, der er identiske 
inden for EU, og som opfylder 
betingelserne i artikel 33 a (ny).

Or. en

Begrundelse

One of the key objectives of the Union authorisation system is to ensure consistent product 
safety assessments, equal standards of consumer protection, and harmonised implementation 
of the requirements within all Member States. Biocidal products, which are used in a similar 
way across the European Union, should benefit from the Union authorisation scheme. These 
products are used in domestic or in professional settings as a pragmatic and cost effective 
means to promote and protect public health, thereby reducing the burden of infectious 
diseases within the EU. These products have simple and clear use instructions.

Ændringsforslag 339
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 340
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Begrundelse

De fleste medlemsstater har i øjeblikket intet godkendelsessystem for biocider. Det bør derfor 
overvejes, hvorvidt det er mere hensigtsmæssigt at fremsætte godkendelsesproceduren direkte 
på EU-plan for at sikre, at alle EU-borgere er lige med hensyn til sundheds- og 
miljøbeskyttelse. Endvidere vil de fleste eksisterende aktivstoffer så være blevet evalueret.
Endelig bør biocidindustrien tilskyndes til at innovere. Dette kræver en forenklet procedure 
med kortere tidsfrister som et tegn på bedre lovgivning.
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Ændringsforslag 341
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse mellem komitologiordningen og det nye system af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF.

Ændringsforslag 342
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. nl

Begrundelse

Når Fællesskabet godkender produktkategorier, der kan anvendes overalt, skal der gælde de
samme restriktioner og betingelser i hele Fællesskabet. Dette betyder, at der ikke kan være 
undtagelser i enkelte regioner eller medlemsstater. Det er således kun muligt at tillade 
produktet på markedet eller ikke at tillade det. Eventuelle nødvendige undtagelser i 
forbindelse med miljø, mennesker eller dyr er hermed ikke mulige.

Ændringsforslag 343
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen kan på grundlag af den i 
artikel 54, stk. 4, omhandlede beretning om 
gennemførelsen af denne forordning og 
erfaringerne med EF-godkendelser foreslå 
Europa-Parlamentet og Rådet at tilføje 
andre kategorier af biocidholdige produkter 
til stk. 1. Europa-Parlamentet og Rådet 
træffer afgørelse i henhold til traktatens 
artikel 294.

Or. fr

Begrundelse

Udvidelsen af fællesskabsproceduren til andre kategorier af produkter er en væsentlig 
ændring af den nuværende forordning. En sådan udvidelse skal behandles i henhold til den 
almindelige lovgivningsprocedure og respektere Europa-Parlamentets og Rådets 
kompetencer.
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Ændringsforslag 344
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Udvidelsen af fællesskabsproceduren til andre kategorier af produkter er en væsentlig 
ændring af den nuværende forordning. En sådan udvidelse skal behandles i henhold til den 
almindelige lovgivningsprocedure og respektere Europa-Parlamentets og Rådets 
kompetencer.

Ændringsforslag 345
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til artikel 33, stk. 1, litra ba (ny) 
skal et produkt betragtes som et 
biocidholdigt produkt med identiske 
anvendelsesforhold, hvis alle de følgende 
betingelser er opfyldt. Det biocidholdige 
produkt:
i) har identiske anvendelsesforhold i hele 
EU i henhold til brugsanvisningerne;
ii) er allerede markedsført i mindst [x] 
medlemsstater eller skal markedsføres i 
mindst [x] medlemsstater inden for to år,
efter at godkendelsen er meddelt;
iii) kræver ikke personlige værnemidler i 
anvendelsesforholdene ifølge bilag VI, og 
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når det anvendes i henhold til normale og 
med rimelighed forventede 
anvendelsesforhold, opfyldes kravene i 
artikel 16, stk. 1.
For at fastsætte eller tilpasse det antal 
medlemsstater, der er nævnt i punkt ii), 
kan Kommissionen vedtage en delegeret 
retsakt i henhold til artikel 72 a.

Or. en

Begrundelse

The criteria are based on the targeted and consistent application and use, of these type of 
products across the EU (number of Member States to be specified), as well as their positive 
contribution to human and animal safety protection. Annex VI lays down the principles for the 
evaluation of dossiers for biocidal products to ensure a harmonised high level of protection 
for humans and the environment. This involves detailed risk assessment of products during 
their use. Should a risk be identified, personal protective equipment would need to be 
specified. Absence of PPE is therefore an indication of limited risk.

Ændringsforslag 346
Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Ni måneder er for lang en frist for agenturets udarbejdelse og fremlæggelse af sin udtalelse 
om godkendelse af et biocidholdigt produkt, også fordi agenturet baserer sin udtalelse på en 
vurdering, som allerede er foretaget af den kompetente vurderingsmyndighed.



PE439.891v01-00 12/89 AM\810555DA.doc

DA

Ændringsforslag 347
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan efter anmodning fra 
en medlemsstat træffe afgørelse om, at
EF-godkendelsen ikke skal finde 
anvendelse på denne medlemsstats 
område for et biocidholdigt produkt af 
produkttype 15, 17 eller 23 i bilag V, når 
en sådan anmodning er begrundet i 
hensynet til beskyttelse af mennesker, dyr 
og miljøet, beskyttelse af nationale skatte 
af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk 
værdi eller beskyttelse af industriel og 
kommerciel ejendomsret.

Medlemsstaten underretter Kommissionen 
om, hvorvidt den begrænser eller forbyder 
EF-godkendelsen for et biocidholdigt 
produkt af produkttype 15, 17 eller 23 i 
bilag V på denne medlemsstats område. 
Dette skal være begrundet i hensynet til 
beskyttelse af enten:

a) mennesker, især udsatte grupper, eller

b) miljøet, især sårbare økosystemer, eller
c) dyr, eller
d) planter, eller
e) nationale skatte af kunstnerisk, historisk 
eller arkæologisk værdi, eller
f) beskyttelse af industriel og kommerciel 
ejendomsret.

Or. en

Ændringsforslag 348
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan efter anmodning fra 
en medlemsstat træffe afgørelse om, at 
visse betingelser i EF-godkendelsen bør 
tilpasses de forskellige lokale forhold i 
denne medlemsstat, jf. artikel 29.

Medlemsstaterne underretter
Kommissionen om, hvorvidt den har 
truffet afgørelse om, at EF-godkendelsen 
bør tilpasses de forskellige lokale forhold i 
denne medlemsstat, jf. artikel 29.
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Or. en

Ændringsforslag 349
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Såfremt en medlemsstats bekymring 
med hensyn til menneskers og dyrs 
sundhed eller miljøet ikke kan fjernes ved 
hjælp af de i tredje afsnit omhandlede 
risikobegrænsende foranstaltninger, kan 
en medlemsstat nægte at tillade et biocid 
inden for sit territorium, såfremt 
medlemsstaten som følge af særlige 
omstændigheder med hensyn til miljø 
eller brug har begrundede årsager til at 
antage, at det pågældende biocid stadig 
udgør en uantagelig risiko for 
menneskers eller dyrs sundhed eller for 
miljøet.

Or. nl

Begrundelse

En medlemsstat skal ved en ansøgning i henhold til proceduren for EF-godkendelse have 
mulighed for at nægte en tilladelse, såfremt der er begrundede årsager til at frygte, at 
anvendelsen af et biocid medfører risici for mennesker og miljø i den pågældende 
medlemsstat som følge af specifikke nationale forhold i medlemsstaten, f.eks. klimatologiske 
forhold eller hydromorfologi. Dette er analogt med bestemmelsen i forordningen om 
markedsføringstilladelse til plantebeskyttelsesmidler.
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Ændringsforslag 350
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I kraft af fællesskabsretten kan der 
pålægges passende vilkår med hensyn til 
efterlevelsen af de i artikel 15 omhandlede 
forskrifter samt andre risikobegrænsende 
foranstaltninger begrundet i særlige 
forhold ved brugen.

Or. nl

Begrundelse

Supplerende risikobegrænsende foranstaltninger for menneske og miljø med hensyn til 
anvendelsen af biocider på grundlag af særlige forhold i medlemsstaten.

Ændringsforslag 351
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette stykke bliver overflødigt, hvis ændringsforslaget til artikel 33 bliver vedtaget.
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Ændringsforslag 352
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 353
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Medmindre der er nye data, der skal evalueres, er det ikke nødvendigt med 18 måneder til at 
forny en godkendelse af et produkt. 12 måneder vil være en mere passende tidsramme.
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Ændringsforslag 354
Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

12 måneder er en passende periode til godkendelsens fornyelse.

Ændringsforslag 355
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ny viden eller nye oplysninger om 
aktivstoffets eller det biocidholdige 
produkts indvirkning på mennesker og 
miljøet;

a) ny viden eller nye oplysninger om 
aktivstoffets eller det biocidholdige 
produkts indvirkning på mennesker og 
miljøet, navnlig hvad angår udsatte 
grupper;

Or. en

Ændringsforslag 356
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de artikel 16 omhandlede krav ikke er a) de artikel 16 omhandlede krav ikke er 
opfyldt eller i henhold til EU-standarder 
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opfyldt; for beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet, især oprettet i overensstemmelse 
med direktiv 2008/56/EF, direktiv 
2006/118/EF, direktiv 2000/60/EF, 
direktiv 98/83/EF og direktiv 96/61/EF;

Or. en

Ændringsforslag 357
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) såfremt der er tegn på, at efterlevelsen 
af målsætningerne i artikel 4, stk. 1, litra 
a), punkt iv, og litra b), punkt i, samt af 
artikel 7, stk. 2 og stk. 3, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme 
for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger ikke er sikret.

Or. nl

Begrundelse

Analogt med ordførerens ændringsforslag nr. 39. Foruden en revision af optagelsen af et 
virksomt stof i bilag I skal en indikation (på grundlag af praktiske målinger) af, at 
målsætningerne i vandrammedirektivet kommer i fare, være en anledning til at inddrage eller 
ændre godkendelsen af et biocid.

Ændringsforslag 358
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Et ændringsforslag til en eksisterende
godkendelse bør henhøre under én af de 
følgende kategorier af ændringer:
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a) "Administrativ ændring"
b) "Mindre ændring"
c) "Større ændring"
som defineret i artikel 3 ua (ny), ub (ny) 
og uc (ny);

Or. en

Begrundelse

Den lovgivningsmæssige tekst bør klart skitsere hovedprincipperne, som skal anvendes ved 
ændring af godkendelserne, selv om procedurens detaljer kan specificeres i 
gennemførelsesforanstaltningerne. Det er især nødvendigt at præcisere, hvilke typer 
ændringer der kan foretages til eksisterende produktgodkendelser.

Ændringsforslag 359
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Et ændringsforslag til en eksisterende
godkendelse bør henhøre under én af de 
følgende kategorier af ændringer:
a) "Administrativ ændring"
b) "Mindre ændring"
c) "Større ændring"
som defineret i artikel 3 a (ny), b (ny) og c
(ny);

Or. en

Begrundelse

Den lovgivningsmæssige tekst bør klart skitsere hovedprincipperne, som skal anvendes ved 
ændring af godkendelserne, selv om procedurens detaljer kan fastsættes i 
gennemførelsesforanstaltningerne. Det er især nødvendigt at præcisere, hvilke typer 
ændringer der kan foretages til eksisterende produktgodkendelser.
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Ændringsforslag 360
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 42 - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsesforanstaltninger Detaljerede procedurer vedrørende 
tilbagekaldelse og ændringsforslag

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse mellem komitologiordningen og det nye system af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF.

Ændringsforslag 361
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager
gennemførelsesforanstaltninger til 
præcisering af de kriterier og procedurer, 
der gælder ved tilbagekaldelse af en 
godkendelse eller ændring af de vilkår og 
betingelser, der er knyttet til en 
godkendelse, jf. artikel 39-41, herunder en 
tvistbilæggelsesordning.

For at sikre, at procedurerne for 
tilbagekaldelse og ændringsforslag 
fungerer gnidningsløst, vedtager
Kommissionen yderligere detaljerede 
foranstaltninger til præcisering af de 
kriterier og procedurer, der gælder ved 
tilbagekaldelse af en godkendelse eller 
ændring af de vilkår og betingelser, der er 
knyttet til en godkendelse, jf. artikel 39-41, 
herunder en tvistbilæggelsesordning ved 
hjælp af delegerede retsakter i henhold til
artikel 71 a og underlagt bestemmelserne 
i artikel 71 b og artikel 71 c.

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse mellem komitologiordningen og det nye system af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF.



PE439.891v01-00 20/89 AM\810555DA.doc

DA

Ændringsforslag 362
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betingelserne og procedurerne, der 
henvises til i denne artikels stk. 1, baseres 
på, men er ikke begrænset til følgende 
principper:
a) en forenklet underretningsprocedure 
skal anvendes til administrative 
ændringer af godkendelsen;
b) en afkortet evalueringsperiode skal 
fastsættes til mindre ændringer af 
godkendelsen;
c) i tilfælde af større ændringer bør 
evalueringsperioden stå i rimeligt forhold 
til omfanget af den foreslåede ændring.

Or. en

Begrundelse

Den lovgivningsmæssige tekst bør klart skitsere hovedprincipperne, som skal anvendes ved 
ændring af godkendelserne, selv om procedurens detaljer kan fastsættes i 
gennemførelsesforanstaltningerne. Det er især nødvendigt at præcisere, at forskellige typer af 
procedurer for ændringsforslag bør anvendes, afhængigt af omfanget og betydningen af de 
planlagte ændringer (administrativ, mindre eller større) af det biocidholdige produkt 
(sammenlignet med den oprindelige godkendelse).

Ændringsforslag 363
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Betingelserne og procedurerne, der 
henvises til i denne artikels stk. 1, baseres 
på, men er ikke begrænset til følgende 
principper:
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a) en forenklet underretningsprocedure 
skal anvendes til administrative 
ændringer af godkendelsen;
b) en afkortet evalueringsperiode skal 
fastsættes til mindre ændringer af 
godkendelsen;
c) i tilfælde af større ændringer bør 
evalueringsperioden stå i rimeligt forhold 
til omfanget af den foreslåede ændring.

Or. en

Begrundelse

Teksten bør klart skitsere hovedprincipperne, som skal anvendes ved ændring af 
godkendelserne. Det er især nødvendigt at præcisere, at forskellige typer af procedurer for 
ændringsforslag bør anvendes, afhængigt af omfanget og betydningen af de planlagte 
ændringer (administrativ, mindre eller større) af det biocidholdige produkt (sammenlignet 
med den oprindelige godkendelse). Den forenklede evalueringsprocedure vil tillade, at der 
foretages mindre ændringer uden at kræve en tung og tidskrævende administrativ procedure 
af den kompetente myndighed.

Ændringsforslag 364
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse mellem komitologiordningen og det nye system af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF.
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Ændringsforslag 365
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre en passende balance mellem frihandel med varer og et sikkert marked skal denne 
artikel om parallelhandel begrænses til identiske produkter baseret på samme specifikation 
og indhold af aktivstoffer og hjælpestoffer.

Ændringsforslag 366
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

For at sikre en passende balance mellem frihandel med varer og et sikkert marked skal denne 
artikel om parallelhandel begrænses til identiske produkter baseret på samme specifikation 
og indhold af aktivstoffer og hjælpestoffer.

Ændringsforslag 367
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En tilladelse til parallelhandel udstedes 
senest to måneder fra indgivelse af en 
ansøgning. Den kompetente myndighed i 
indførselsmedlemsstaten kan fra den 
kompetente myndighed i 
oprindelsesmedlemsstaten kræve 
supplerende oplysninger, der er 
nødvendige for at bestemme, om produktet 
i det væsentlige er identisk med 
referenceproduktet. Den kompetente 
myndighed i oprindelsesmedlemsstaten 
fremlægger de oplysninger, der anmodes 
om, senest en måned efter at have 
modtaget anmodningen herom.

2. En tilladelse til parallelhandel udstedes 
senest to måneder fra indgivelse af en 
ansøgning. Den kompetente myndighed i 
indførselsmedlemsstaten kan fra den 
kompetente myndighed i 
oprindelsesmedlemsstaten kræve 
supplerende oplysninger, der er 
nødvendige for at bestemme, om produktet 
er identisk med referenceproduktet. Den 
kompetente myndighed i 
oprindelsesmedlemsstaten fremlægger de 
oplysninger, der anmodes om, senest en 
måned efter at have modtaget 
anmodningen herom.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en passende balance mellem frihandel med varer og et sikkert marked skal denne 
artikel om parallelhandel begrænses til identiske produkter baseret på samme specifikation 
og indhold af aktivstoffer og hjælpestoffer.

Ændringsforslag 368
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

værende identisk med referenceproduktet, 
hvis alle de følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

For at sikre en passende balance mellem frihandel med varer og et sikkert marked skal denne 
artikel om parallelhandel begrænses til identiske produkter baseret på samme specifikation 
og indhold af aktivstoffer og hjælpestoffer.

Ændringsforslag 369
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Betingelserne skal være kumulative.

Ændringsforslag 370
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) det er blevet fremstillet af samme 
selskab eller af en tilknyttet virksomhed
eller under autorisation i 
overensstemmelse med den samme
fremstillingsproces;
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Or. en

Begrundelse

For at sikre en passende balance mellem frihandel med varer og et sikkert marked skal denne 
artikel om parallelhandel begrænses til identiske produkter baseret på samme specifikation 
og indhold af aktivstoffer og hjælpestoffer.

Ændringsforslag 371
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) det er et identisk produkt, hvad angår 
specifikation og indhold af aktivstoffer og
i formuleringstype;

Or. en

Begrundelse

For at sikre en passende balance mellem frihandel med varer og et sikkert marked skal denne 
artikel om parallelhandel begrænses til identiske produkter baseret på samme specifikation 
og indhold af aktivstoffer og hjælpestoffer.

Ændringsforslag 372
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt, at produktet er det samme eller tilsvarende, hvad angår ikke-
aktivstoffer. Det er ligeledes tilfældet for aktivstoffer.
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Ændringsforslag 373
Tiziano Motti

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) det er enten det samme eller tilsvarende 
produkt, hvad angår produktets potentielle 
umiddelbare eller forsinkede negative 
virkninger på menneskers, navnlig børns,
eller dyrs sundhed eller miljøet;

Or. it

Begrundelse

Denne præcisering er hensigtsmæssig for at understrege, at børn har en lavere 
tolerancetærskel over for skadelige produkter end voksne, som man i forslaget til forordning 
ønsker at basere parametrene for tolerabel skadelighed på. Eftersom børn ofte - og uden at 
vide det - befinder sig på steder, som bliver sprøjtet med biocider og pesticider, har det 
konsekvenser, der direkte eller indirekte kan tilskrives de skadelige stoffer på kort eller lang 
sigt.

Ændringsforslag 374
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) det er enten det samme eller tilsvarende 
produkt, hvad angår de tilstedeværende 
hjælpestoffer og emballagestørrelse, 
-materiale eller -form i forhold til 
produktets potentielle negative virkninger 
på menneskers eller dyrs sundhed eller 
miljøet;

Or. en

Begrundelse

For at sikre en passende balance mellem frihandel med varer og et sikkert marked skal denne 
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artikel om parallelhandel begrænses til identiske produkter baseret på samme specifikation 
og indhold af aktivstoffer og hjælpestoffer.

Ændringsforslag 375
Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) navn og adresse på 
godkendelsesindehaveren i 
oprindelsesmedlemsstaten;

c) navn og adresse på 
godkendelsesindehaveren i 
oprindelsesmedlemsstaten og en 
dataadgangstilladelse fra 
godkendelsesindehaveren i henhold til 
artikel 50;

Or. it

Begrundelse

Ansøgningen om tilladelse til parallelhandel skal også indeholde oplysninger om 
dataadgangstilladelsen i henhold til bestemmelserne i forordningens artikel 50.

Ændringsforslag 376
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 15 og 16 kan en 
kompetent myndighed for en periode på 
indtil ni måneder midlertidigt tillade 
markedsføring af et biocidholdigt produkt, 
der ikke opfylder bestemmelserne i denne 
forordning, med henblik på begrænset og 
kontrolleret anvendelse, hvis det skønnes 
nødvendigt på grund af en fare for 
menneskers sundhed eller miljøet, som 
ikke kan bekæmpes på anden vis.

1. Uanset artikel 15 og 16 kan en 
kompetent myndighed for en periode på 
indtil fire måneder midlertidigt tillade 
markedsføring af et biocidholdigt produkt, 
der ikke opfylder bestemmelserne i denne 
forordning, med henblik på begrænset og 
kontrolleret anvendelse, hvis alle de 
følgende betingelser er opfyldt:

a) det skønnes nødvendigt på grund af en 
fare for menneskers sundhed eller miljøet, 
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som ikke kan bekæmpes på anden vis og

b) de berørte aktivstoffer er godkendt til at 
blive optaget i bilag I eller evalueret i 
henhold til denne forordnings artikel 4, 
og et fuldt dossier er stillet til rådighed
c) hvis de relevante aktivstoffer er 
klassificeret som afskårede eller 
substitutionsrelevante stoffer, iværksættes 
og gennemføres en obligatorisk 
substitutionsplan af ansøger eller 
kompetent myndighed for at erstatte de 
relevante aktiver med ikke-farlige 
kemikalier eller ikke-kemiske alternativer 
inden for to år efter godkendelse og
d) ansøgning om produktet er begrænset 
til erhvervsmæssige brugere, som er 
certificerede i henhold til krav om 
integreret skadedyrskontrol, og 
anvendelsen heraf er behørigt overvåget.

Or. en

Ændringsforslag 377
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 15 og 16 kan en 
kompetent myndighed for en periode på 
indtil ni måneder midlertidigt tillade 
markedsføring af et biocidholdigt produkt, 
der ikke opfylder bestemmelserne i denne 
forordning, med henblik på begrænset og 
kontrolleret anvendelse, hvis det skønnes 
nødvendigt på grund af en fare for 
menneskers sundhed eller miljøet, som
ikke kan bekæmpes på anden vis.

1. Uanset artikel 15 og 16 kan en 
kompetent myndighed for en periode på 
indtil ni måneder midlertidigt tillade 
markedsføring af et biocidholdigt produkt, 
der ikke opfylder bestemmelserne i denne 
forordning, med henblik på begrænset og 
kontrolleret anvendelse, hvis det skønnes 
nødvendigt på grund af en fare for 
menneskers sundhed eller miljøet, som 
ikke kan bekæmpes på anden vis, som 
udgør en lavere risiko.

Or. en
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Begrundelse

Den risiko, som aktivstoffer, der er godkendt under "Undtagelser fra kravene", udgør, skal så 
vidt muligt kontrolleres.

Ændringsforslag 378
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder og 
Kommissionen kan uanset artikel 16, stk. 
1, litra a), og indtil et aktivstof optages i 
bilag I, tillade, at et biocidholdigt produkt, 
der indeholder et nyt aktivstof, som ikke 
er optaget i bilag I, bliver markedsført i en 
periode på indtil tre år.
En sådan godkendelse gives kun, hvis den 
kompetente vurderingsmyndighed, efter at 
have vurderet dossiererne i 
overensstemmelse med artikel 8, har 
afgivet en anbefaling om at optage det nye 
aktivstof i bilag I, og hvis den kompetente 
myndighed, der modtog ansøgningen om 
midlertidig godkendelse, eller agenturet, 
såfremt det drejer sig om en EF-
godkendelse, finder, at det biocidholdige 
produkt kan forventes at opfylde 
betingelserne i artikel 16, stk. 1, litra c) og 
d).
De kompetente myndigheder eller 
Kommissionen fører de i artikel 23, stk. 5, 
anførte oplysninger ind i EF-registret 
over biocidholdige produkter.
Hvis Kommissionen træffer afgørelse om 
ikke at optage aktivstoffet i bilag I, 
tilbagekalder den kompetente myndighed, 
der meddelte den i første afsnit 
omhandlede godkendelse, eller
Kommissionen denne godkendelse.

udgår
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Hvis Kommissionen endnu ikke har 
truffet afgørelse om optagelse af et 
aktivstof i bilag I, når treårsperioden 
udløber, kan den kompetente myndighed, 
der meddelte midlertidig godkendelse, 
eller Kommissionen forny den 
midlertidige godkendelse for en yderligere 
periode på indtil et år, forudsat at der er 
grund til at antage, at aktivstoffet vil 
opfylde de i artikel 4 omhandlede krav. 
Kompetente myndigheder, der fornyer en 
midlertidig godkendelse, skal give de 
øvrige kompetente myndigheder og i givet 
fald Kommissionen meddelelse herom.

Or. en

Ændringsforslag 379
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Kravet til en national godkendelse udgør en betydelig hindring for innovation, da det 
indebærer en meget lang ventetid, før undersøgelsen kan gennemføres. Det foreslås i stedet, 
at sideløbende med at behovet for en forudgående evaluering af en kompetent myndighed 
opretholdes, fastsættes en periode på 30 dage til vurdering af, hvorvidt den/det foreslåede 
undersøgelse/forsøg giver anledning til bekymring og for at redegøre for dens holdning.
Endelig, når en undersøgelse gennemføres i en enkelt medlemsstat, tjener det ikke noget klart 
formål at underrette Kommissionen og de andre kompetente myndigheder, og det indebærer 
ingen fordele.

Ændringsforslag 380
Tiziano Motti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Denne præcisering er hensigtsmæssig for at understrege, at børn har en lavere 
tolerancetærskel over for skadelige produkter end voksne, som man i forslaget til forordning 
ønsker at basere parametrene for tolerabel skadelighed på. Eftersom børn ofte - og uden at 
vide det - befinder sig på steder, som bliver sprøjtet med biocider og pesticider, har det 
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konsekvenser, der direkte eller indirekte kan tilskrives de skadelige stoffer på kort eller lang 
sigt.

Ændringsforslag 381
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

I henhold til forslaget for at kunne fortsætte med et forsøg eller en undersøgelse i forbindelse 
med F&U kræver et ikke-godkendt biocidholdigt produkt, som kan indebære udsætning af 
produktet i miljøet, en national godkendelse, før undersøgelsen/forsøget kan udføres. Dette 
udgør klart en betydelig hindring for innovation, da det indebærer en meget lang ventetid, før 
undersøgelsen kan gennemføres. Således bør der, sideløbende med at behovet for en 
forudgående evaluering af en kompetent myndighed opretholdes, fastsættes en periode på 30 
dage til vurdering af, hvorvidt den/det foreslåede undersøgelse/forsøg giver anledning til 
bekymring.
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Ændringsforslag 382
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

I Kommissionens forslag kræves der en forhåndstilladelse fra de nationale myndigheder for at 
foretage en test med henblik på forskning og udvikling, hvis denne test forudsætter, at et ikke 
godkendt biocidholdigt produkt slippes ud i miljøet. Denne forsinkelse kan udgøre en barriere 
for innovationen. Det foreslås i stedet at fastsætte en periode på 14 dage, inden for hvilken 
den kompetente myndighed bedømmer, om den foreslåede test giver anledning til nogen 
betænkeligheder, og afgiver sin udtalelse.

Ændringsforslag 383
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af produkt- og procesorienteret 
forskning og udvikling skal den person, 

udgår
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der agter at foretage forsøg eller 
undersøgelser, fremlægge de i andet 
afsnit anførte oplysninger for den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor markedsføringen finder sted, inden 
det biocidholdige produkt eller aktivstoffet 
markedsføres.

Or. en

Begrundelse

In the Commission’s proposal, in order to proceed with an experiment or test for the purposes 
of research and development, an unauthorised biocidal product which may involve release of 
the product into to the environment requires a national authorisation before the 
test/experiment can be done. This clearly constitutes a significant barrier to innovation, as it 
implies a very long waiting period before the test can be carried out. It is proposed instead, 
whilst maintaining the need for a prior evaluation by the competent authority, that a 15-day 
period is set to for it to assess if the proposed test/experiment raises any concerns, and to 
issue its opinion.

Ændringsforslag 384
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

I henhold til forslaget for at kunne fortsætte med et forsøg eller en undersøgelse i forbindelse 
med forskning og udvikling kræver et ikke-godkendt biocidholdigt produkt, som kan indebære 
udsætning af produktet i miljøet, en national godkendelse, før undersøgelsen/forsøget kan 
udføres. Dette udgør klart en betydelig hindring for innovation, da det indebærer en meget 
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lang ventetid, før testen kan gennemføres. Således bør der, sideløbende med at behovet for en 
forudgående evaluering af en kompetent myndighed opretholdes, fastsættes en periode på 30 
dage til vurdering af hvorvidt den/det foreslåede test/forsøg giver anledning til bekymring.

Ændringsforslag 385
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 386
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Et ikke-godkendt biocidholdigt produkt 
eller et aktivstof, som udelukkende er 
beregnet til anvendelse i et biocidholdigt 
produkt, må ikke markedsføres med 
henblik på forsøg eller undersøgelser, som 
kan indebære eller føre til, at det 
pågældende biocidholdige produkt eller 
stof udsættes i miljøet, medmindre den 
kompetente myndighed har vurderet de 
data, der er blevet fremlagt af den person, 
der agter at markedsføre dette produkt, og 
har afgivet en positiv udtalelse herom, som 
fastsætter eventuelt yderligere betingelser. 
Hvis der ikke foreligger en udtalelse fra 
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der må behandles, samt eventuelt 
yderligere betingelser. Den kompetente 
myndighed giver omgående 
Kommissionen og alle de øvrige 
kompetente myndigheder meddelelse om 
den nationale godkendelse.

den kompetente myndighed inden for 30 
dage efter meddelelse af de krævede 
oplysninger i henhold til stk. 1, kan det 
biocidholdige produkt eller det aktive stof 
markedsføres med henblik på det 
meddelte forsøg eller den meddelte test.

Or. fr

Begrundelse

I Kommissionens forslag kræves der en forhåndstilladelse fra de nationale myndigheder for at 
foretage en test med henblik på forskning og udvikling, hvis denne test forudsætter, at et ikke 
godkendt biocidholdigt produkt slippes ud i miljøet. Denne forsinkelse kan udgøre en barriere 
for innovationen. Det foreslås i stedet at fastsætte en periode på 14 dage, inden for hvilken 
den kompetente myndighed bedømmer, om den foreslåede test giver anledning til nogen 
betænkeligheder, og afgiver sin udtalelse.

Ændringsforslag 387
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Et ikke-godkendt biocidholdigt produkt 
eller et aktivstof, som udelukkende er 
beregnet til anvendelse i et biocidholdigt 
produkt, må ikke markedsføres med 
henblik på forsøg eller undersøgelser, som 
kan indebære eller føre til, at det 
pågældende biocidholdige produkt eller 
stof udsættes i miljøet, medmindre den 
kompetente myndighed har vurderet de 
data, der er blevet fremlagt af den person, 
der agter at markedsføre dette produkt, og 
har meddelt positiv udtalelse til dette 
formål, samt stillet eventuelt yderligere 
betingelser. På grund af manglen på en 
udtalelse fra den kompetente myndighed 
inden for en periode på 30 dage efter 
meddelelsen om de oplysninger, der 
kræves i stk. 1, kan det biocidholdige 
produkt blive markedsført i forbindelse 
med det meddelte forsøg eller den 
meddelte undersøgelse.
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Or. en

Begrundelse

Kravet til en national godkendelse udgør en betydelig hindring for innovation, da det 
indebærer en meget lang ventetid, før undersøgelsen kan gennemføres. Det foreslås i stedet, 
at sideløbende med at behovet for en forudgående evaluering af en kompetent myndighed 
opretholdes, fastsættes en periode på 30 dage til vurdering af, hvorvidt den/det foreslåede 
undersøgelse/forsøg giver anledning til bekymring og for at redegøre for dens holdning.
Endelig, når en undersøgelse gennemføres i en enkelt medlemsstat, tjener det ikke noget klart 
formål at underrette Kommissionen og de andre kompetente myndigheder, og det indebærer 
ingen fordele.

Ændringsforslag 388
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Et ikke-godkendt biocidholdigt produkt 
eller et aktivstof, som udelukkende er 
beregnet til anvendelse i et biocidholdigt 
produkt, må ikke markedsføres med 
henblik på forsøg eller undersøgelser, som 
kan indebære eller føre til, at det 
pågældende biocidholdige produkt eller 
stof udsættes i miljøet, medmindre den 
kompetente myndighed har vurderet de 
data, der er blevet fremlagt af den person, 
der agter at markedsføre dette produkt, og
har meddelt positiv udtalelse til dette 
formål, samt stillet eventuelt yderligere 
betingelser. På grund af manglen på en 
udtalelse fra den kompetente myndighed 
inden for en periode på 30 dage efter 
meddelelsen om de oplysninger, der 
kræves i stk. 1, kan det biocidholdige 
produkt blive markedsført i forbindelse 
med det meddelte forsøg eller den 
meddelte undersøgelse.

Or. en

Begrundelse

I henhold til forslaget for at kunne fortsætte med et forsøg eller en undersøgelse i forbindelse 
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med forskning og udvikling kræver et ikke-godkendt biocidholdigt produkt, som kan indebære 
udsætning af produktet i miljøet, en national godkendelse, før undersøgelsen/forsøget kan 
udføres. Dette udgør klart en betydelig hindring for innovation, da det indebærer en meget 
lang ventetid, før undersøgelsen kan gennemføres. Således bør der, sideløbende med at 
behovet for en forudgående evaluering af en kompetent myndighed opretholdes, fastsættes en 
periode på 30 dage til vurdering af, hvorvidt den/det foreslåede undersøgelse/forsøg giver 
anledning til bekymring.

Ændringsforslag 389
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Reglerne om gennemførelse af undersøgelser/forsøg i en anden medlemsstat end den, hvor det 
biocidholdige produkt markedsføres, bør være de samme som reglerne i stk. 1 i samme 
artikel.
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Ændringsforslag 390
Tiziano Motti

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Denne præcisering er hensigtsmæssig for at understrege, at børn har en lavere 
tolerancetærskel over for skadelige produkter end voksne, som man i forslaget til forordning 
ønsker at basere parametrene for tolerabel skadelighed på. Eftersom børn ofte - og uden at 
vide det - befinder sig på steder, som bliver sprøjtet med biocider og pesticider, har det 
konsekvenser, der direkte eller indirekte kan tilskrives de skadelige stoffer på kort eller lang 
sigt.

Ændringsforslag 391
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager foranstaltninger 
med henblik på at præcisere de samlede 
maksimummængder af aktivstoffer eller 
biocidholdige produkter, der må slippes ud 
ved forsøg, og de minimumdata, der skal 

4. For at tilskynde til forskning og 
udvikling af aktivstoffer og biocidholdige 
produkter vedtager Kommissionen ved 
hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 71 a og i 



PE439.891v01-00 40/89 AM\810555DA.doc

DA

indgives i henhold til stk. 2. henhold til bestemmelserne i artikel 71 b 
og 71 c foranstaltninger med henblik på at 
præcisere de samlede maksimummængder 
af aktivstoffer eller biocidholdige 
produkter, der må slippes ud ved forsøg, og 
de minimumdata, der skal indgives i 
henhold til stk. 2.

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse mellem komitologiordningen og det nye system af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF.

Ændringsforslag 392
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse mellem komitologiordningen og det nye system af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF.

Ændringsforslag 393
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandlede genstande eller materialer, 1. Behandlede genstande eller materialer, 
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der indeholder et eller flere biocidholdige
produkter, må ikke markedsføres, 
medmindre de(t) biocidholdige 
produkt(er), der anvendes til behandling af 
materialer eller genstande, er godkendt(e) 
til denne anvendelse i Fællesskabet eller i 
mindst én medlemsstat.

der indeholder et eller flere aktivstoffer, 
må ikke markedsføres, medmindre 
aktivstoffet/aktivstofferne, der anvendes til 
behandling af materialer eller genstande, er 
anført i bilag I (positivlisten over 
aktivstoffer), og stammer fra en kilde, der 
støttes af den navngivne ansøger, som 
ligeledes er anført i bilag I om optagelse 
af aktivstoffet og er godkendt(e) til denne 
anvendelse i Fællesskabet eller i mindst én 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at udelukkende aktivstoffer, som er anført på positivlisten i bilag I, 
anvendes til behandlede genstande og materialer. Mange genstande er fremstillet uden for 
EU, og derfor er de ikke-aktive bestanddele i det biocidholdige produkt ikke godkendt i EU.
Eftersom det ikke er hensigten, at disse ikke-aktive bestanddele skal frigives under normale 
eller med rimelighed forventede anvendelsesforhold, er der ingen grund til at gøre 
godkendelsen af hele det formulerede biocidholdige produkt til et lovkrav for behandlede 
genstande, der kommer ind i EU.

Ændringsforslag 394
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandlede genstande eller materialer, 
der indeholder et eller flere biocidholdige 
produkter, må ikke markedsføres, 
medmindre de(t) biocidholdige 
produkt(er), der anvendes til behandling af 
materialer eller genstande, er godkendt(e) 
til denne anvendelse i Fællesskabet eller i 
mindst én medlemsstat.

1. Behandlede genstande eller materialer, 
der indeholder et eller flere biocidholdige 
produkter, må ikke markedsføres, 
medmindre de(t) biocidholdige 
produkt(er), der anvendes til behandling af 
materialer eller genstande, er godkendt(e) 
til denne anvendelse i Fællesskabet eller i 
mindst én medlemsstat, eller hvis det 
biocidholdige produkt findes i disse 
genstande i en koncentration på mindre 
end 0,01 % vægtprocent. I givet fald kan 
udvalget for biocidholdige produkter 
foreslå forskellige grænser for specifikke
biocidholdige produkt(er) eller grupper af 
biocidholdige produkter.
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Or. en

Begrundelse

Nogle biocidholdige produkter, som ikke er godkendt i EU, anvendes gerne i lande uden for 
EU: krydskontaminering af genstande kan derfor ikke fuldstændigt udelukkes. En generel 
grænse for disse biocidholdige produkter må fastsættes med mulighed for, at udvalget for 
biocidholdige produkter kan fastsætte en anden, hvis det findes nødvendigt.

Ændringsforslag 395
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandlede genstande eller materialer, 
der indeholder et eller flere biocidholdige 
produkter, må ikke markedsføres, 
medmindre de(t) biocidholdige 
produkt(er), der anvendes til behandling af 
materialer eller genstande, er godkendt(e) 
til denne anvendelse i Fællesskabet eller i 
mindst én medlemsstat.

1. Behandlede genstande eller materialer, 
der indeholder et eller flere biocidholdige 
produkter, må ikke markedsføres, 
medmindre de(t) biocidholdige 
produkt(er), der anvendes til behandling af 
materialer eller genstande, er godkendt(e) 
til denne anvendelse i Fællesskabet eller i 
mindst én medlemsstat eller hvis det 
biocidholdige produkt findes i disse 
genstande i transit i en koncentration på 
mindre end 0,01 % vægtprocent.

Or. en

Begrundelse

Nogle biocidholdige produkter, som ikke er godkendt i EU, anvendes gerne i lande uden for 
EU: krydskontaminering af genstande kan derfor ikke fuldstændigt udelukkes. En generel 
grænse for disse biocidholdige produkter må fastsættes.

Ændringsforslag 396
Esther De Lange

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandlede genstande eller materialer, 1. Behandlede genstande eller materialer, 



AM\810555DA.doc 43/89 PE439.891v01-00

DA

der indeholder et eller flere biocidholdige 
produkter, må ikke markedsføres, 
medmindre de(t) biocidholdige 
produkt(er), der anvendes til behandling af 
materialer eller genstande, er godkendt(e) 
til denne anvendelse i Fællesskabet eller i 
mindst én medlemsstat.

der indeholder et eller flere biocidholdige 
produkter, må ikke markedsføres, 
medmindre aktivstofferne, der anvendes til 
behandling af materialer eller genstande, er 
godkendt(e) til denne anvendelse i 
Fællesskabet.

Or. en

Ændringsforslag 397
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) navnet, der anvendes, hvor det er 
muligt, den fælles nomenklatur (f.eks. 
INCI), på alle aktivstoffer, der er anvendt 
til at behandle genstanden eller materialet, 
eller som er indeholdt i genstanden eller 
materialet, i givet fald for alle aktivstoffer, 
som forventes at blive frigivet fra den 
behandlede genstand under normale eller 
med rimelighed forventede 
anvendelsesforhold, medmindre der 
allerede findes mærkningskrav eller 
alternative metoder til at imødekomme 
oplysningskravene i den sektorspecifikke
lovgivning;

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne om mærkning for behandlede genstande og materialer bør ikke føre til 
unødvendige oplysningskrav og bør ikke overlappe med de eksisterende krav i den 
sektorspecifikke lovgivning. Den eksisterende sektorspecifikke lovgivning og dens 
oplysningskrav (f.eks. om mærkning) bør altid tages i betragtning. Eksempelvis skal produkter 
til offentligheden ifølge forordningen om vaske- og rengøringsmidler mærkes med INCI-
betegnelsen for konserveringsmidler, og meddeles til SDS for interinstitutionelle og 
industrielle produkter. Supplerende mærkningskrav er derfor unødvendige.
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Ændringsforslag 398
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) ordene "behandlet med biocider" fulgt 
af navnet på alle aktivstoffer, der er 
anvendt til at behandle genstanden eller 
materialet, eller som er indeholdt i 
genstanden eller materialet; navnene på 
alle nanomaterialer skal efterfølges af 
ordet "nano" i parentes;

Or. en

Begrundelse

Eftersom forbrugere ikke nødvendigvis er bekendt med navnene på biocider, skal det tydeligt 
fremgå af mærkningen, at genstanden er behandlet med biocider, før navnene på 
aktivstofferne angives. Nanomaterialer bør mærkes tilsvarende det allerede vedtagne for 
kosmetik.

Ændringsforslag 399
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) navnet, der anvendes, hvor det er 
muligt, den fælles nomenklatur (f.eks. 
INCI), på alle aktivstoffer, der er anvendt 
til at behandle genstanden eller materialet, 
eller som er indeholdt i genstanden eller 
materialet, i givet fald for alle aktivstoffer, 
som forventes at blive frigivet fra den 
behandlede genstand under normale eller 
med rimelighed forventede 
anvendelsesforhold, medmindre der 
allerede findes mærkningskrav eller 
alternative metoder til at imødekomme 
oplysningskravene i den sektorspecifikke 
lovgivning;
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Or. en

Begrundelse

The labelling provisions for treated articles and materials should not lead to requirements for 
unnecessary information and should not overlap with existing requirements under sectoral 
legislation. Existing sectoral legislation and their information requirements (e.g. labelling, 
Safety Data Sheets) should always be taken into consideration. For example under the 
Detergent Regulation, the INCI name of the preservative must be labelled on products for the 
general public and reported in the SDS for Institutional and Industrial products. Hence any 
additional labelling requirements are unnecessary.

Ændringsforslag 400
Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa. angivelsen "behandlet med 
biocidholdige produkter"

Or. fr

Begrundelse

Deklarationen på behandlede produkter skal udtrykkeligt anføre, at produktet er blevet 
behandlet med biocidholdige produkter. Det drejer sig om en væsentlig oplysning til 
forbrugeren.

Ændringsforslag 401
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) i givet fald de biocide egenskaber, der 
overføres til de behandlede genstande eller 
materialer, hvis det biocidholdige produkt 
skal komme i direkte kontakt med 
mennesker og miljøet;

Or. en
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Begrundelse

Disse mærkningskrav bør udelukkende gælde genstande, som er behandlet med et 
biocidholdigt produkt, der kan komme i kontakt med mennesker og miljøet, eftersom kun disse 
kan være farlige.

Ændringsforslag 402
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) de biocide egenskaber, der overføres til 
de behandlede materialer eller produkter, 
såfremt det indeholdte biocidholdige 
produkt skulle blive frigjort under 
normale og med rimelighed forudseelige 
anvendelsesbetingelser;

Or. de

Begrundelse

For produkter med ekstern biocid virkning skal der gælde strengere regler. Her er der brug 
for en præcisering af ordlyden i artikel 47.

Ændringsforslag 403
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Yderligere risiko- og advarselssætninger, der anføres i godkendelsen for det biocidholdige 
produkt, vil være vildledende oplysninger at sætte på mærkningen af det behandlede 
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materiale. Materialet behandles ikke nødvendigvis på samme måde som det biocidholdige 
produkt, der blev anvendt i det behandlede materiale, og derfor er risiko- og 
advarselssætningerne ikke relevante for selve det behandlede materiale.

Ændringsforslag 404
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) godkendelsesnummeret for alle 
biocidholdige produkter, der er anvendt til 
at behandle genstandene eller 
materialerne, eller som er indeholdt i 
genstandene eller materialerne;

udgår

Or. en

Begrundelse

Optagelse af godkendelsesnummeret har ingen fordele for forbrugersikkerheden. Tværtimod 
vil der opstå en lang liste med godkendelsesnumre, eftersom det ikke er ualmindeligt at have 
flere leverandører af et aktivstof. Dette vil skabe forvirring blandt forbrugerne. Med henblik 
på de kompetente myndigheders håndhævelse kan godkendelsesnummeret fås på anden måde.

Ændringsforslag 405
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) godkendelsesnummeret for alle 
biocidholdige produkter, der er anvendt til 
at behandle genstandene eller 
materialerne, eller som er indeholdt i 
genstandene eller materialerne;

udgår

Or. it

Begrundelse

Godkendelsesnummeret er ikke med til at give forbrugeren oplysninger om produktet.
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Ændringsforslag 406
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) udelukkende for behandlede genstande 
og i givet fald enhver faresætning eller 
sikkerhedssætning, der er fastsat i 
godkendelsen af det biocidholdige produkt.

Or. en

Begrundelse

Optagelse på produktmærkatet af et biocidholdigt produkts godkendelsesnummer, der 
anvendes i forbindelse med genstanden, vil give oplysning om modtager/leverandørforhold, 
og vil endvidere klart begrænse fabrikantens fleksibilitet til at skifte fra en leverandør til en 
anden, da en ændring vil kræve en ændring af mærkatets udformning. Optagelse af 
godkendelsesnummeret har desuden ingen fordele for forbrugersikkerheden. Tværtimod vil 
der opstå en lang liste med godkendelsesnumre, eftersom det ikke er ualmindeligt at have 
flere leverandører af et aktivstof. Dette vil skabe forvirring blandt forbrugerne.

Ændringsforslag 407
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) enhver faresætning eller 
sikkerhedssætning, der er fastsat i 
godkendelsen af det biocidholdige produkt,
såfremt det indeholdte biocidholdige 
produkt skulle blive frigjort under 
normale og med rimelighed forudseelige 
anvendelsesbetingelser.

Or. de

Begrundelse

For produkter med ekstern biocid virkning skal der gælde strengere regler. Her er der brug 
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for en præcisering af ordlyden i artikel 47.

Ændringsforslag 408
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) enhver faresætning eller 
sikkerhedssætning, der er fastsat i 
godkendelsen af det biocidholdige produkt, 
hvis det biocidholdige produkt skal 
komme i direkte kontakt med mennesker 
og miljøet.

Or. en

Begrundelse

Disse mærkningskrav bør udelukkende gælde genstande, som er behandlet med et 
biocidholdigt produkt, der kan komme i kontakt med mennesker og miljøet, eftersom kun disse 
kan være farlige.

Ændringsforslag 409
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) enhver faresætning eller 
sikkerhedssætning, der er fastsat i 
godkendelsen af det biocidholdige produkt, 
hvis det er relevant, og for aktivstoffer, 
der er beregnet på at blive frigivet under 
de behandlede genstande og materialers 
normale eller forudseelige 
brugsbetingelser.

Or. it
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Begrundelse

Oplysninger om det biocidholdige produkt og om aktivstoffet giver ikke forbrugeren nogen 
sikkerhedsoplysninger, såfremt aktivstoffet ikke er beregnet på at blive frigivet fra de 
behandlede genstande eller materialer.

Ændringsforslag 410
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) enhver faresætning eller 
sikkerhedssætning, der er fastsat i 
godkendelsen af det biocidholdige produkt, 
især hvad angår udsatte grupper.

Or. en

Ændringsforslag 411
Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Mærkningen skal være klart synlig, 
letlæselig, af passende holdbarhed og trykt 
på genstanden eller materialet.

Or. it

Ændringsforslag 412
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Når det er nødvendigt på grund af den 
behandlede artikels eller det behandlede 
materiales størrelse eller funktion, skal 
mærkningen være påtrykt emballagen, i 
brugsvejledningen eller på garantien for 
den behandlede artikel eller det behandlede 
materiale. Hvis det drejer sig om 
behandlede materialer eller genstande, 
der ikke fremstilles inden for rammerne 
af en serieproduktion, men designes og 
udføres efter særskilt ordre, kan 
producenten indgå aftale med kunden om 
andre former for information.

Or. de

Begrundelse

Ved specialfremstillinger og meget små serier først og fremmest inden for byggeriet kan der 
uden problemer individuelt forhandles andre former for mærkning med ordregiveren.

Ændringsforslag 413
Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Mærkningen skal være påtrykt 
emballagen, i brugsvejledningen og på 
garantien for den behandlede artikel eller 
det behandlede materiale.

Or. fr

Begrundelse

Mærkningen skal være klar, læselig og lettilgængelig for forbrugeren.
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Ændringsforslag 414
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den ansvarlige for markedsføringen 
af behandlede genstande eller materialer 
skal være i besiddelse af et certifikat 
udstedt af godkendelsesindehaveren, som 
gives for alle biocidholdige produkter, der 
er blevet anvendt til behandlingen, eller 
som indgår i genstandene eller 
materialerne.

Or. it

Begrundelse

Også den, der markedsfører genstande eller materialer, som er behandlet med biocidholdige 
produkter, skal være i besiddelse af et certifikat, der attesterer alle de biocidholdige 
produkter, som er blevet anvendt i genstandene og materialerne.

Ændringsforslag 415
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilbagekaldelsen af en 
dataadgangstilladelse inden den normale 
udløbsdato påvirker ikke gyldigheden af
en godkendelse, der meddeles på grundlag 
af den pågældende dataadgangstilladelse.

2. Tilbagekaldelsen af en 
dataadgangstilladelse inden den normale 
udløbsdato gør med øjeblikkelig virkning
en godkendelse, der udstedes på grundlag 
af den pågældende dataadgangstilladelse, 
ugyldig, medmindre indehaveren af 
tilladelsen inden for fire måneder 
indsender en anden dataadgangstilladelse 
for et tilsvarende aktivt stof.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag ville legalisere frihjulskørsel, da den virksomhed, som modtager en 
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dataadgangstilladelse uden videre kan skifte over til en anden leverandør. Dataejeren/-
abonnenten ville så ikke være i stand til at få sine omkostninger ind igen. 
Dataadgangstilladelser stilles normalt omkostningsfrit til rådighed og er knyttet til en 
leverandøraftale. Muligheden for at tilbagekalde dataadgangstilladelser, når en aftale 
brydes, er et middel til at beskytte dataejerens investeringer.

Ændringsforslag 416
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilbagekaldelsen af en 
dataadgangstilladelse inden den normale 
udløbsdato påvirker ikke gyldigheden af 
en godkendelse, der meddeles på grundlag 
af den pågældende dataadgangstilladelse.

2. Tilbagekaldelsen af en 
dataadgangstilladelse inden den normale 
udløbsdato gør den godkendelse ugyldig, 
der meddeles på grundlag af den 
pågældende dataadgangstilladelse, 
medmindre godkendelsesindehaveren 
fremsender en anden 
dataadgangstilladelse for et tilsvarende 
aktivstof senest 4 måneder efter.

Or. it

Begrundelse

Dataadgangstilladelser fremsendes normalt omkostningsfrit og er knyttet til leveringsaftaler.
Den lette tilbagekaldelse af dataadgangstilladelser, såfremt aftalerne ikke overholdes, f.eks. 
med en alternativ levering, er ensbetydende med at beskytte en informationshavers 
investeringer. For at beskytte brugeren indføres der en periode, inden for hvilken det er 
muligt at bevare produktgodkendelsens gyldighed med henblik på at opnå en ny 
dataadgangstilladelse.

Ændringsforslag 417
Tiziano Motti

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at undgå dyreforsøg må forsøg med 
hvirveldyr i forbindelse med denne 
forordning kun udføres som en sidste 

1. Da det er nødvendigt at undgå 
dyreforsøg, må forsøg med hvirveldyr i 
forbindelse med denne forordning kun 
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løsningsmulighed. Forsøg med hvirveldyr 
må ikke gentages i forbindelse med denne 
forordning.

udføres som en sidste løsningsmulighed og 
kun, hvis der ikke eksisterer alternative 
løsninger, som ikke har indvirkning på 
menneskers og dyrs natur. Forsøg med 
hvirveldyr må ikke gentages i forbindelse 
med denne forordning.

Or. it

Begrundelse

Forordningen tager sigte på en bæredygtig tilgang til biocidholdige produkters sikkerhed og 
deres forenelighed med mennesker, dyr og miljøet.

Ændringsforslag 418
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hvis der ikke kan indgås en aftale senest 
to måneder efter indgivelse af en 
anmodning i henhold til artikel 51, stk. 2, 
giver både dataejeren og den potentielle 
ansøger omgående agenturet og dataejeren 
meddelelse herom. Agenturet skal senest to 
måneder efter at have fået meddelelse om, 
at det ikke har været muligt at indgå en 
aftale, give den potentielle ansøger ret til at 
henvise til de forsøg eller undersøgelser, 
der omfatter forsøg med hvirveldyr. Både 
dataejeren og den potentielle ansøger vil 
underordne sig en juridisk bindende 
voldgiftsaftale. Voldgiften gennemføres i 
henhold til reglerne fra en anerkendt, 
uafhængig voldgiftsinstans, som er 
bestemt af dataejer efter at have hørt den 
potentielle ansøger. En voldgift skal 
påbegyndes og afsluttes straks, og under 
alle omstændigheder afsluttes inden for 
en periode på seks måneder, efter 
parterne har meddelt agenturet, at der 
ikke kan opnås enighed. Den andel af alle 
omkostningerne, der er forbundet med 
generering og anvendelse af oplysninger, 



AM\810555DA.doc 55/89 PE439.891v01-00

DA

som den potentielle ansøger skal betale til 
dataejeren, fastsættes ved voldgift.

Or. en

Begrundelse

Dataejere og potentielle ansøgere har en lang baggrund med vellykkede forhandlinger om 
datakompensation. Nationale domstole har kun få erfaringer på dette område netop fordi, at 
disse sager i de fleste tilfælde bliver løst direkte mellem parterne. Anerkendte, uafhængige 
voldgiftsinstanser vil være bedre egnede til at løse diskussioner i situationer, hvor en aftale 
ikke kan opnås.

Ændringsforslag 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Inden fire år efter denne forordnings
ikrafttrædelse skal der udarbejdes og 
gennemføres handlingsplaner på 
nationalt plan for at støtte bæredygtig 
anvendelse af biocidholdige produkter.
Disse handlingsplaner skal evalueres 
hvert tredje år.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal udvikle bæredygtige foranstaltninger til anvendelsesfasen.

Ændringsforslag 420
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder skal hvert 
tredje år fra og med 2013 fremlægge en 
beretning til Kommissionen om 

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

denne forordning på deres respektive 
områder. Gennemførelsesrapporterne skal 
offentliggøres årligt på Kommissionens 
relevante websted. Beretningen skal 
indeholde:

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsesrapporter ajourføres så vidt muligt, og bedste praksis formidles jævnligt til 
medlemsstaterne. 

Ændringsforslag 421
Csaba Sándor Tabajdi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) data om eventuelle tilfælde af 
forgiftninger med biocidholdige produkter
og de foranstaltninger, der er truffet for a 
nedsætte risikoen for fremtidige sager.

Or. en

Begrundelse

Bedste praksis bør formidles mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 422
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) data om eventuelle tilfælde af 
forgiftninger med biocidholdige produkter, 
især hvad angår udsatte grupper.

Or. en
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Ændringsforslag 423
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest 2 år efter nærværende 
forordnings ikrafttrædelsesdato, 
fremlægger Kommissionen en rapport om 
evalueringen af risiciene for menneskers 
sundhed og for miljøet som følge af 
anvendelsen af nanomaterialer i 
biocidholdige produkter, således at der 
eventuelt kan træffes passende 
foranstaltninger med hensyn til disse.

Or. fr

Begrundelse

Stoffer indeholdende nanomaterialer falder inden for det område, forordningen gælder for. 
Men virkningen af disse stoffer på sundhed og miljø er i dag stort set ukendt. Det er af
afgørende betydning hurtigt at iværksætte forskning med henblik på at bedømme denne 
virkning, så man eventuelt kan træffe særlige forholdsregler.

Ændringsforslag 424
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Senest 5 år efter nærværende 
forordnings ikrafttræden udarbejder 
Kommissionen en rapport om virkningen 
af biocidspredning i miljøet. 
Kommissionen forelægger denne rapport 
for Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. fr
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Begrundelse

Talrige biocider anvendes ikke i lukkede systemer, men frit i miljøet, som f.eks. i spildevand. 
De forhåndenværende data på dette område er utilstrækkelige. Det er nødvendigt at 
gennemføre en indgående undersøgelse af miljøpåvirkningen.

Ændringsforslag 425
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Senest 2 år efter nærværende 
forordnings ikrafttræden foreslår 
Kommissionen en ændring af 
forordningen med henblik på at indføre 
en simplificeret evalueringsprocedure for 
stoffer bestående af naturlige 
planteekstrakter, hvis toksikologiske profil 
ikke vækker bekymring for den 
menneskelige sundhed.

Or. fr

Ændringsforslag 426
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it
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Ændringsforslag 427
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 428
Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) producenterne af aktivstofferne 
(navne og adresser samt 
produktionsanlæggenes beliggenhed)
db) beliggenheden af et biocidholdigt 
produkts produktionsanlæg
dc) godkendelsens udstedelsesdato og 
dens udløbsdato
dd) dosering og brugsanvisning.

Or. it

Begrundelse

Blandt de oplysninger, der anses for at være fortrolige, fordi de er kommercielt følsomme, 
skal også tilføjes godkendelsens udstedelsesdato og dens udløbsdata, dosering og 
brugsanvisning samt beliggenheden af et biocidholdigt produkts produktionsanlæg.
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Ændringsforslag 429
Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en øjeblikkelig indsats er vigtig for at 
beskytte menneskers sundhed eller 
sikkerhed eller miljøet, kan agenturet eller 
de kompetente myndigheder dog 
videregive de i dette stykke omhandlede 
oplysninger.

Hvis en øjeblikkelig indsats er vigtig for at 
beskytte menneskers sundhed eller 
sikkerhed eller miljøet, træffer agenturet 
eller de kompetente myndigheder de 
nødvendige foranstaltninger for at
videregive de i dette stykke omhandlede 
oplysninger.

Or. fr

Begrundelse

Det er bydende nødvendigt at garantere gennemsigtigheden i nødstilfælde for at beskytte 
menneskers eller miljøets sikkerhed.

Ændringsforslag 430
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der gives vederlagsfri og offentlig 
adgang til nedenstående oplysninger om 
aktivstoffer, som de kompetente 
myndigheder, agenturet eller i givet fald 
Kommissionen er i besiddelse af:

1. Der gives vederlagsfri og offentlig 
adgang til en enkelt database, i et 
struktureret format i det mindste på 
Kommissionens relevante websted med
nedenstående oplysninger om aktivstoffer, 
som de kompetente myndigheder, 
agenturet eller i givet fald Kommissionen 
er i besiddelse af:

Or. en

Begrundelse

Oplysninger om biocidholdige produkter offentliggøres på en struktureret, praktisk måde på 
internettet, først og fremmest på det af Kommissionens websteder som omhandler 
biocidholdige produkter. 
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Ændringsforslag 431
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) en klar henvisning, hvis aktivstoffet 
klassificeres som persistent, 
bioakkumulerende og giftigt eller meget 
persistent og meget bioakkumulerende i 
henhold til bilag XIII i forordning (EF) 
nr. 1907/2006 eller som 
hormonforstyrrende stof, eller hvis det er 
klassificeret i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1272/2008 som ét af 
følgende: kræftfremkaldende, mutagent, 
neurotoksisk, immunotoksisk, 
reproduktionstoksisk, sensibiliserende.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en henvisning til en klassificering af visse biocidholdige produkter 
ifølge den gældende fællesskabslovgivning.

Ændringsforslag 432
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvis påkrævet i henhold til bilag II eller 
III til denne forordning, de analysemetoder, 
der gør det muligt at spore et farligt stof 
efter dets indførelse i miljøet og at 
bestemme menneskers direkte eksponering 
for dette stof.

h) hvis påkrævet i henhold til bilag II eller 
III til denne forordning, de analysemetoder, 
der gør det muligt at spore et farligt stof 
efter dets indførelse i miljøet (herunder 
vandressourcer og drikkevand) og at 
bestemme menneskers direkte eksponering 
for dette stof.

Or. en
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Begrundelse

For at gøre det klart at der ligeledes bør være analysemetoder til rådighed til analyse af vand 
og drikkevand.

Ændringsforslag 433
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Der stilles gratis en fortegnelse til 
rådighed for offentligheden, i hvilken 
biocidholdige produkter, der er tilladt i 
henhold til artikel 16, stk. 3, opføres med 
oplysning om producenten af hvert enkelt 
produkt.

Or. de

Begrundelse

Slutbrugeren skal gives mulighed for at skelne mellem et biocidholdige produkter med lavt 
risikopotentiale og et med højere risikopotentiale, så han kan orientere sin købsbeslutning 
derefter.

Ændringsforslag 434
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Producenter, importører og 
erhvervsmæssige brugere af biocidholdige 
produkter skal føre registre over de 
biocidholdige produkter, de fremstiller, 
markedsfører eller anvender, der går 
mindst tre år tilbage. De stiller efter 
anmodning herom de relevante oplysninger 
i disse registre til rådighed for den 
kompetente myndighed.

1. Producenter, importører og 
erhvervsmæssige brugere af biocidholdige 
produkter skal føre registre over de 
biocidholdige produkter, de anvender,
indeholdende biocidens navn, 
anvendelsestidspunkt og –dosis, området,
genstandene og materialerne, hvor 
biocidet blev anvendt, der går mindst tre år 
tilbage.
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De stiller efter anmodning herom de 
relevante oplysninger i disse registre til 
rådighed for den kompetente myndighed.
Tredjeparter såsom 
drikkevandsindustrien, detailhandlere 
eller borgere kan anmode om adgang til 
disse oplysninger ved at henvende sig til 
den kompetente myndighed.
Producenter af biocidholdige produkter 
skal efter anmodning fra de kompetente 
myndigheder foretage overvågning efter 
godkendelsen. De skal underrette de 
kompetente myndigheder om de relevante 
resultater.

Or. en

Begrundelse

Denne tilgang er ligeledes blevet indarbejdet i forordningen om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler (1107/2009): Artikel 67 Registrering, stk. 1-3, og bør ligeledes indgå 
i den nye biocidforordning .

Ændringsforslag 435
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Producenter, importører og 
erhvervsmæssige brugere af biocidholdige 
produkter skal føre registre over de 
biocidholdige produkter, de fremstiller, 
markedsfører eller anvender, der går 
mindst tre år tilbage. De stiller efter 
anmodning herom de relevante oplysninger 
i disse registre til rådighed for den 
kompetente myndighed.

1. Producenter, importører og 
erhvervsmæssige brugere af biocidholdige 
produkter skal føre registre over de 
biocidholdige produkter, de fremstiller, 
markedsfører eller anvender, der går 
mindst ti år tilbage. De stiller efter 
anmodning herom de relevante oplysninger 
i disse registre til rådighed for den 
kompetente myndighed.

Or. fr

Begrundelse

De førte registere skal gå tilstrækkelig langt tilbage til at garantere, at de kan kontrolleres af 
de kompetente myndigheder. Den foreslåede varighed på 10 år er den, der er foreskrevet i 
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REACH-forordningen.

Ændringsforslag 436
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Såfremt et biocidholdigt produkt er et lavrisikoprodukt, skal det være muligt at angive i 
mærkningen, at produktet tilhører denne kategori.

Ændringsforslag 437
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Mærkningen må ikke være vildledende, 
og den må ikke i noget tilfælde indeholde 
angivelser som "ikke giftig", "uskadelig" 
eller lignende. Mærkningen 
"biocidholdigt lavrisikoprodukt" må kun 
anvendes på produkter, som er tilladt i 
henhold til artikel 16, stk. 3. Herudover 
skal mærkningen tydeligt og med 
uudslettelig tekst oplyse følgende:

Or. de
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Begrundelse

Slutbrugeren skal have mulighed for at skelne mellem et biocidholdigt produkt med lavt 
risikopotentiale og et med højere risikopotentiale, så han kan orientere sin købsbeslutning 
derefter.

Ændringsforslag 438
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) eventuelt, hvis produktet indeholder 
nanomaterialer og eventuelle særlige 
risici

Or. fr

Begrundelse

Virkningen af nanomaterialer på sundhed og miljø er i dag stort set ukendt. Det er nødvendigt 
at sikre forbrugeren korrekte oplysninger.

Ændringsforslag 439
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) alle nanomaterialer skal efterfølges 
af ordet "nano" i parentes;

Or. en

Begrundelse

Nanomaterialer i biocidholdige produkter bør mærkes klart i overensstemmelse hermed.
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Ændringsforslag 440
Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) brugsanvisning og dosering, angivet på 
en klar og forståelig måde for brugeren, 
for hver af de anvendelsesformer, som 
godkendelsen dækker;

Or. it

Begrundelse

Dosering angivet i metriske enheder er ikke forståelig for ikke-erhvervsmæssige brugere og er 
derfor svær at forstå for forbrugeren. Doseringen bør derimod være angivet i mærkningen på 
en klar og hensigtsmæssig måde for slutbrugeren.

Ændringsforslag 441
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) såfremt der er vedlagt en brochure, 
sætningen "Læs først vedlagte 
brugsanvisning";

g) såfremt der er vedlagt en brochure, 
sætningen "Læs først vedlagte 
brugsanvisning" og i givet fald advarsler 
for udsatte grupper;

Or. en

Begrundelse

Bedre retningslinjer på mærkningen af biocidholdige produkter til udsatte grupper bør 
indføres.



AM\810555DA.doc 67/89 PE439.891v01-00

DA

Ændringsforslag 442
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – litra m a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ma) i påkommende tilfælde mærkningen 
med "biocidholdigt lavrisikoprodukt" for 
produkter, der er tilladt i henhold til 
artikel 16, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Slutbrugeren bør have mulighed for at skelne mellem et biocidholdigt produkt med lavt 
risikopotentiale og et med højere risikopotentiale, så han kan orientere sin købsbeslutning 
derefter.

Ændringsforslag 443
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Etiketterne på biocidholdige produkter, 
der markedsføres på medlemsstaternes
område, mærkes på det eller de nationale 
sprog i det land, hvor produktet 
markedsføres.

Or. fr

Begrundelse

Forbrugerne såvel som myndighedernes kontrollanter skal have adgang til oplysningerne på 
deres modersmål.
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Ændringsforslag 444
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan i henhold til den i 
artikel 72, stk. 2, omhandlede procedure
vedtage detaljerede regler for, hvilke typer 
oplysninger der skal indføres i EF-registret 
over biocidholdige produkter og de hertil 
knyttede procedurer.

5. Med henblik på at sikre et
velfungerende EF-register over 
biocidholdige produkter kan
Kommissionen ved hjælp af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 71 a og i 
henhold til betingelserne i artikel 71 b og 
artikel 71 c vedtage detaljerede regler for, 
hvilke typer oplysninger der skal indføres i 
EF-registret over biocidholdige produkter 
og de hertil knyttede procedurer.

Or. en

Begrundelse

Et velfungerende EF-register over biocidholdige produkter i hele EU kræver, at der ved hjælp 
af delegerede retsakter etableres detaljerede foranstaltninger, der vedrører EF-registrets 
drift.

Ændringsforslag 445
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it
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Begrundelse

Såfremt et biocidholdigt produkt er et lavrisikoprodukt, skal det være muligt at skrive i 
annoncerne, at produktet tilhører denne kategori.

Amendment 446
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Annoncering for biocidholdige 
produkter må ikke henvise til produktet på 
en måde, som er vildledende med hensyn 
til produktets risici for mennesker eller 
miljøet. Annoncering for et biocidholdigt 
produkt må under ingen omstændigheder 
indeholde angivelser som "biocidholdigt 
lavrisikoprodukt", "ikke giftig", 
"uskadelig" eller lignende. Annoncering 
med angivelsen "biocidholdigt 
lavrisikoprodukt" må kun ske for 
produkter, der er tilladt i henhold til 
artikel 16, stk. 3.

Or.de

Begrundelse

Slutbrugeren bør have mulighed for at skelne mellem et biocidholdigt produkt med lavt 
risikopotentiale og et med højere risikopotentiale, så han kan orientere sin købsbeslutning 
derefter.

Ændringsforslag 447
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) i givet fald forslag til grænser for 
specifikke biocidholdige produkter eller 
grupper af biocidholdige produkter i 
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transit.

Or. en

Begrundelse

Nogle biocidholdige produkter, som ikke er godkendt i EU, anvendes gerne i lande uden for 
EU: krydskontaminering af genstande kan derfor ikke fuldstændigt udelukkes. Agenturet skal 
være i stand til, hvis det er nødvendigt, at fravige den generelle 0,01 %-grænse for 
behandlede genstande i transit, der henvises til i artikel 47, stk. 1.

Ændringsforslag 448
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) stille vejledning og hjælpemidler til 
rådighed i anvendelsesfasen, især:
- foranstaltninger for integreret 
skadedyrskontrol af nærmere angivne 
skadedyr;
- overvågning af anvendelsen af det 
biocidholdige produkt;
- bedste praksis for anvendelse af 
biocidholdige produkter for at begrænse 
sådanne produkter til et nødvendigt 
minimum;
- skadedyrskontrol i følsomme områder 
såsom skoler, arbejdspladser, børnehaver, 
offentlige områder, søer, kanaler, 
flodbredder, geriatriske plejecentre;
- teknisk udstyr til anvendelse af 
biocidholdige produkter og tilsyn heraf.

Or. en
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Ændringsforslag 449
Dagmar Roth-Behrendt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) der fastsættes et nedsat gebyr for små og 
mellemstore virksomheder som defineret i 
forordning 2003/361/EF om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder; dette berører på ingen 
måde den bedømmende kompetente 
myndigheds ansvar for at gennemføre en 
omhyggelig bedømmelse i henhold til 
denne forordning

Or. de

Begrundelse

Gebyrer bør stå i forhold til det påkrævede arbejde, der er blevet udført på en rimelig og 
effektiv måde. Derfor er et årligt gebyr uden begrundelse ikke acceptabelt, og der bør kun 
forlanges gebyrer, når det virkelig er nødvendigt.

Ændringsforslag 450
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) der fastsættes et nedsat gebyr for små og 
mellemstore virksomheder som defineret i 
forordning 2003/361/EF om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder. Dette skal på ingen måde 
ændre den kompetente 
vurderingsmyndigheds ansvar for at 
gennemføre en grundig evaluering i 
henhold til denne forordning

Or. en
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Begrundelse

Et årligt gebyr bør ikke gælde uden begrundelse, og et fuldt høringsprogram bør 
gennemføres, før sådanne foranstaltninger indføres. Det accepteres, at Kommissionen og 
medlemsstaterne skal kunne dække sine omkostninger, men gebyrerne bør ikke være en 
handelshindring udelukkende af økonomiske årsager, da biocidholdige produkter er nøglen til 
alle områder af folkesundheden.

Ændringsforslag 451
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) når der ansøges om godkendelse, 
tager afgiftsstrukturen i betragtning, at 
det pågældende produkt opfylder 
kriterierne for et lavrisikoprodukt

Or. fr

Begrundelse

Afgiftsstrukturen kan gøre det muligt at fremme produktionen af produkter med lav risiko.

Ændringsforslag 452
Dagmar Roth-Behrendt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Gebyrer bør stå i forhold til det påkrævede arbejde, der er blevet udført på en rimelig og 
effektiv måde. Derfor er et årligt gebyr uden begrundelse ikke acceptabelt, og der bør kun 
forlanges gebyrer, når det virkelig er nødvendigt.
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Ændringsforslag 453
Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) gebyret skal kun erlægges, når det reelt 
er nødvendigt

Or. it

Begrundelse

Man kan ikke på forhånd fastlægge, der skal betales et årligt gebyr. Dette gebyr skal kun 
betales, hvis det reelt er nødvendigt.

Ændringsforslag 454
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) gebyret opkræves udelukkende, når det 
effektivt er påkrævet

Or. en

Begrundelse

Et årligt gebyr bør ikke gælde uden begrundelse, og et fuldt høringsprogram bør 
gennemføres, før sådanne foranstaltninger indføres. Det accepteres, at Kommissionen og 
medlemsstaterne skal kunne dække deres omkostninger, men gebyrerne bør ikke være en 
handelshindring udelukkende af økonomiske årsager, eftersom biocidholdige produkter er 
nøglen til alle områder af folkesundheden.
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Ændringsforslag 455
Dagmar Roth-Behrendt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) strukturen og størrelsen af gebyrerne 
skal tage hensyn til de opgaver, som 
agenturet og den kompetente myndighed 
skal udføre i henhold til denne forordning, 
og fastsættes således, at gebyrindtægterne 
sammen med andre kilder til agenturets 
indtægter i henhold til denne forordning er 
tilstrækkelige til at dække omkostningerne 
ved de tjenester, der leveres.

e) der forlanges kun gebyrer, når det rent 
faktisk er nødvendigt. Strukturen og 
størrelsen af gebyrerne skal tage hensyn til 
de opgaver, som agenturet og den 
kompetente myndighed skal udføre i 
henhold til denne forordning, og fastsættes 
således, at gebyrindtægterne sammen med 
andre kilder til agenturets indtægter i 
henhold til denne forordning er 
tilstrækkelige til at dække omkostningerne 
ved de tjenester, der leveres.

Or. de

Begrundelse

Gebyrer bør stå i forhold til det påkrævede arbejde, der er blevet udført på en rimelig og 
effektiv måde. Derfor er et årligt gebyr uden begrundelse ikke acceptabelt, og der bør kun 
forlanges gebyrer, når det virkelig er nødvendigt.

Ændringsforslag 456
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) gebyrerne må ikke overstige 45.000 
euro.

Or. de

Begrundelse

De fastsatte gebyrer skal bevæge sig inden for rammerne af de gebyrstørrelser, der til enhver 
tid er sædvanlige Europa.
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Ændringsforslag 457
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 71 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 71 a
Udøvelse af delegering

1. Beføjelserne til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til artikel 6, stk. 4, 
artikel 8, stk. 5, artikel 12, stk. 5, artikel 
13, stk. 1, artikel 14, artikel 19, stk. 3, 
artikel 21, stk. 5, artikel 42, artikel 46, stk. 
4, artikel 60, stk. 5, artikel 70, stk. 1, 
artikel 73 og artikel 77, stk. 1, skal gives 
til Kommissionen for en periode på fem år 
efter dette direktivs ikrafttrædelse.
Kommissionen aflægger rapport 
vedrørende de delegerede beføjelser senest 
seks måneder inden udgangen af 
femårsperioden. Overdragelsen af 
beføjelser forlænges automatisk for 
perioder af identisk varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet og Rådet ophæver 
den i henhold til artikel 71 b.
2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, skal den samtidig 
underrette Europa-Parlamentet og Rådet.
3. Kommissionens beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter er underlagt 
bestemmelserne i artikel 71 b og 71 c.

Or. en

Begrundelse

I henhold til bestemmelserne i artikel 290 i TEUF skal detaljerede bestemmelser om 
delegeringen af beføjelser fastsættes i forordningen.
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Ændringsforslag 458
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 71 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 71 b
Ophævelse af delegering

1. Delegeringen af beføjelser i henhold til 
artikel 6, stk. 4, artikel 8, stk. 5, artikel 12, 
stk. 5, artikel 13, stk. 1, artikel 14, artikel 
19, stk. 3, artikel 21, stk. 5, artikel 42, 
artikel 46, stk. 4, artikel 60, stk. 5, artikel 
70, stk. 1, artikel 73, og artikel 77, stk. 1 
kan til enhver tid ophæves af Europa-
Parlamentet eller Rådet.
2. Den institution, der har indledt en 
intern procedure med henblik på en 
eventuel beslutning om ophævelse af 
delegering af beføjelser, skal bestræbe sig 
på at underrette den anden institution og 
Kommissionen inden for en rimelig frist,
før den endelige beslutning tages, med 
angivelse af hvilke delegerede beføjelser 
der vil blive ophævet og mulige grunde til 
en ophævelse.
3. Beslutningen om ophævelse bringer 
delegeringen af de i beslutningen angivne 
beføjelser til ophør. Den træder i kraft 
med umiddelbar virkning eller på en 
senere dato, som angives i beslutningen.
Den påvirker ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
kraft. Den offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

I henhold til bestemmelserne i artikel 290 i TEUF skal detaljerede bestemmelser om 
delegeringen af beføjelser fastsættes i forordningen.
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Ændringsforslag 459
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 71 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 71 c
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden for en frist på tre måneder regnet 
fra datoen for underretningen.
Fristen kan forlænges med en måned på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af denne periode har 
gjort indsigelse over for den delegerede 
retsakt, offentliggøres den i Den 
Europæiske Unions Tidende, og træder i 
kraft på den deri anførte dato.
3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod en delegeret retsakt, 
træder denne ikke i kraft. Den institution, 
der gør indsigelse mod den delegerede 
retsakt, anfører begrundelsen herfor.

Or. en

Begrundelse

I henhold til bestemmelserne i artikel 290 i TEUF skal detaljerede bestemmelser om 
delegeringen af beføjelser fastsættes i forordningen.

Ændringsforslag 460
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når der henvises til dette stykke, udgår
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anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og 
artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. 
dennes artikel 8.

Or. en

Begrundelse

På grund af overensstemmelse mellem komitologiordningen og det nye system af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF gælder forskriftsproceduren med kontrol ikke for 
gennemførelsen af forordningen.

Ændringsforslag 461
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan tilpasse bilagene til 
den videnskabelige og tekniske udvikling.

For at tage hensyn til den tekniske 
udvikling kan Kommissionen tilpasse ved 
hjælp af delegerede retsakter i henhold til 
artikel 71 a og underlagt bestemmelserne 
i artikel 71 b og artikel 71 c bilagene til 
den videnskabelige og tekniske udvikling.

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse mellem komitologiordningen og det nye system af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF.

Ændringsforslag 462
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan tilpasse bilagene til 
den videnskabelige og tekniske udvikling.

Kommissionen tilpasser bilagene til den 
videnskabelige og tekniske udvikling.
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Or. de

Ændringsforslag 463
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse mellem komitologiordningen og det nye system af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF.

Ændringsforslag 464
Tiziano Motti

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat baseret på nye data 
har berettiget grund til at mene, at et 
biocidholdigt produkt, selv om kravene i 
denne forordning er opfyldt, udgør en 
alvorlig risiko for menneskers eller dyrs 
sundhed eller miljøet, kan den træffe 
passende foreløbige foranstaltninger. 
Medlemsstaten giver omgående 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
meddelelse herom, idet den begrunder sin 
afgørelse med henvisning til de nye data.

Hvis en medlemsstat baseret på nye data 
har berettiget grund til at mene, at et 
biocidholdigt produkt, selv om kravene i 
denne forordning er opfyldt, udgør en 
alvorlig umiddelbar eller forsinket risiko 
for menneskers, navnlig børns, eller dyrs 
sundhed eller miljøet, kan den træffe 
passende foreløbige foranstaltninger. 
Medlemsstaten giver omgående 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
meddelelse herom, idet den begrunder sin 
afgørelse med henvisning til de nye data.

Or. it
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Begrundelse

Denne præcisering er hensigtsmæssig for at understrege, at børn har en lavere 
tolerancetærskel over for skadelige produkter end voksne, som man i forslaget til forordning 
ønsker at basere parametrene for tolerabel skadelighed på. Eftersom børn ofte - og uden at 
vide det - befinder sig på steder, som bliver sprøjtet med biocider og pesticider, har det 
konsekvenser, der direkte eller indirekte kan tilskrives de skadelige stoffer på kort eller lang 
sigt.

Ændringsforslag 465
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat baseret på nye data 
har berettiget grund til at mene, at et 
biocidholdigt produkt, selv om kravene i 
denne forordning er opfyldt, udgør en 
alvorlig risiko for menneskers eller dyrs 
sundhed eller miljøet, kan den træffe 
passende foreløbige foranstaltninger. 
Medlemsstaten giver omgående 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
meddelelse herom, idet den begrunder sin 
afgørelse med henvisning til de nye data.

Hvis en medlemsstat baseret på nye data 
har berettiget grund til at mene, at et 
biocidholdigt produkt, selv om kravene i 
denne forordning er opfyldt, udgør en 
alvorlig risiko for menneskers eller dyrs 
sundhed eller miljøet, især for udsatte 
grupper og risiko for ikke at nå 
kvalitetsstandarderne i direktiv 
2000/60/EF, kan den træffe passende 
foreløbige foranstaltninger. Medlemsstaten 
giver omgående Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater meddelelse herom, 
idet den begrunder sin afgørelse.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af subsidiaritetsprincippet og forsigtighedsprincippet sikres. Medlemsstaterne 
skal gennemføre en sekundær EU-lovgivning såsom vandrammedirektivet. Med hensyn til den 
nyligt vedtagne forordning om plantebeskyttelsesmidler har medlemsstaterne passende 
råderum til at kunne beskytte sine borgere og sårbare økosystemer.
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Ændringsforslag 466
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal efter den i artikel 72, 
stk. 3, omhandlede procedure enten 
godkende de foreløbige foranstaltninger i 
en periode, der er nærmere angivet i 
afgørelsen, eller kræve, at medlemsstaten 
ophæver den foreløbige foranstaltning.

udgår

Or. en

Begrundelse

I henhold til den nyligt vedtagne EF-traktats artikel 193 kan medlemsstaterne opretholde eller 
indføre strengere beskyttelsesforanstaltninger til forbedring af miljøkvaliteten og beskyttelsen 
af menneskers sundhed.

Ændringsforslag 467
Christa Klaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fortsætter 
arbejdsprogrammet for systematisk 
undersøgelse af alle eksisterende 
aktivstoffer, der blev påbegyndt i henhold 
til artikel 16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF, og 
færdiggør det inden 14. maj 2014. 
Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesbestemmelser med henblik 
på at gennemføre arbejdsprogrammet og 
præcisere de rettigheder og forpligtelser, 
der gælder for de kompetente myndigheder 
og deltagerne i programmet. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter den i artikel 72, stk. 4, 
omhandlede forskriftsprocedure med 

1. Kommissionen fortsætter 
arbejdsprogrammet for systematisk 
undersøgelse af alle eksisterende 
aktivstoffer, der blev påbegyndt i henhold 
til artikel 16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF, og 
færdiggør det inden 14. maj 2014. For at 
sikre en smidig overgang kan 
Kommissionen vedtage ved hjælp af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
71 a og underlagt bestemmelserne i 
artikel 71 b og artikel 71 c
gennemførelsesbestemmelser med henblik 
på at gennemføre arbejdsprogrammet og 
præcisere de rettigheder og forpligtelser, 
der gælder for de kompetente myndigheder 
og deltagerne i programmet og afhængig 
af arbejdsprogrammets udvikling tage en 
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kontrol. beslutning om at forlænge varigheden af 
arbejdsprogrammet for en fastsat periode.

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse mellem komitologiordningen og det nye system af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF.

Ændringsforslag 468
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan afhængig af, hvordan 
arbejdsprogrammet skrider frem, forny 
dets varighed i en bestemt periode. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter den i artikel 72, stk. 4, omhandlede 
forskriftsprocedure med kontrol.

udgår

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse mellem komitologiordningen og det nye system af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF.

Ændringsforslag 469
Christa Klaß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen træffer i løbet af 
arbejdsprogrammet og i henhold til 
proceduren i artikel 72, stk. 4, afgørelse 
om, at et aktivstof skal optages i bilag I til 

For at gøre fremskridt med 
arbejdsprogrammet træffer 
Kommissionen ved hjælp af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 71 a og 



AM\810555DA.doc 83/89 PE439.891v01-00

DA

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

underlagt bestemmelserne i artikel 71 b 
og artikel 71 c afgørelse om, at et aktivstof
skal optages i bilag I til denne forordning, 
samt betingelserne herfor, eller den kan i 
tilfælde, hvor de i artikel 4 omhandlede 
krav ikke er opfyldt, eller de krævede 
oplysninger og data ikke er forelagt inden 
for den fastsatte frist, træffe afgørelse om, 
at det pågældende aktivstof ikke optages i 
bilag I til denne forordning. Det præciseres 
i denne afgørelse, hvornår optagelsen i 
bilag I træder i kraft.

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse mellem komitologiordningen og det nye system af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF.

Ændringsforslag 470
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Den lovgivningsmæssige tekst skal klart fastlægge de anvendte tidsfrister. Der er tidligere af 
de kompetente myndigheder opnået enighed om to år.

Ændringsforslag 471
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Biocidholdige produkter, for hvilke 
medlemsstatens kompetente myndighed 
har afvist en ansøgning om godkendelse, 
indgivet i henhold til stk. 3, eller har truffet 
afgørelse om ikke at meddele godkendelse, 
må ikke længere markedsføres seks 
måneder efter et sådan afslag eller en sådan 
afgørelse.

4. Biocidholdige produkter, for hvilke 
medlemsstatens kompetente myndighed 
har afvist en ansøgning om godkendelse, 
indgivet i henhold til stk. 3, eller har truffet 
afgørelse om ikke at meddele godkendelse, 
må ikke længere markedsføres seks 
måneder efter et sådan afslag eller en sådan 
afgørelse. Bortskaffelse, opbevaring og 
anvendelse af eksisterende lagre af 
biocidholdige produkter, for hvilke 
medlemsstatens kompetente myndighed 
har afvist en ansøgning om godkendelse, 
indgivet i henhold til stk. 3, eller har 
truffet afgørelse om ikke at meddele 
godkendelse, er tilladt indtil 18 måneder 
efter den dato, hvor optagelsen træder i 
kraft.

Or. en

Begrundelse

Tidsplaner for bortskaffelse, opbevaring og anvendelse af eksisterende lagre af biocidholdige 
produkter bør stemme overens i hele artiklen.
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Ændringsforslag 472
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 81

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Uanset artikel 47 kan behandlede artikler 
og materialer, der indeholder biocidholdige 
produkter, som ikke er godkendt i 
Fællesskabet eller i det mindste en 
medlemsstat, og som var tilgængelige på 
markedet den (…) [EUT: her indsættes den 
i artikel 85, første afsnit, omhandlede 
dato], fortsat markedsføres indtil den dato, 
hvor der træffes afgørelse om at godkende 
disse biocidholdige produkter, såfremt 
ansøgningen om godkendelse er indgivet 
senest den 1. januar 2013. Hvis der gives 
afslag på at meddele godkendelse til at 
markedsføre et biocidholdigt produkt, må 
behandlede genstande og materialer, der 
indeholder sådanne biocidholdige 
produkter, ikke markedsføres seks måneder 
efter denne afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 473
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 81

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 47 kan behandlede artikler
og materialer, der indeholder biocidholdige 
produkter, som ikke er godkendt i 
Fællesskabet eller i det mindste en 
medlemsstat, og som var tilgængelige på 
markedet den (…) [EUT: her indsættes den 
i artikel 85, første afsnit, omhandlede 
dato], fortsat markedsføres indtil den dato, 
hvor der træffes afgørelse om at godkende 
disse biocidholdige produkter, såfremt 

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

ansøgningen om godkendelse er indgivet 
senest den 1. januar 2017. Hvis der gives 
afslag på at meddele godkendelse til at 
markedsføre et biocidholdigt produkt, må 
behandlede genstande og materialer, der 
indeholder sådanne biocidholdige 
produkter, ikke markedsføres 12 måneder 
efter denne afgørelse.

Or. de

Begrundelse

Den fastsatte frist skal forlænges af hensyn til importørernes forretningscyklusser. 
Forhandlere bestiller deres varer indtil 18 måneder, inden de står på hylderne. En frist på 12 
måneder ville sikre importørerne den nødvendige retssikkerhed.

Ændringsforslag 474
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Bortskaffelse, opbevaring og 
anvendelse af eksisterende lagre af 
biocidholdige produkter, som ikke er 
godkendt af den kompetente myndighed 
eller Kommissionen til den relevante 
anvendelse, er tilladt indtil 12 måneder 
efter datoen for beslutningen omhandlet i 
artikel 80, første afsnit eller 12 måneder 
efter datoen i samme artikels andet afsnit 
afhængig af, hvad der kommer først.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen af dette afsnit taget fra artikel 80 sikrer konsekvente foranstaltninger for de nye 
produkter, som henhører under anvendelsesområdet for forordningen om biocidholdige 
produkter.
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Ændringsforslag 475
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 82

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 82
Overgangsforanstaltninger for materialer 
bestemt til at komme i berøring med 
fødevarer
1. Ansøgninger om godkendelse af 
biocidholdige produkter, der er materialer 
bestemt til at komme i berøring med 
fødevarer, og som var tilgængelige på 
markedet den (…) [EUT: her indsættes 
den i artikel 85, første afsnit, omhandlede 
dato], indgives senest den 1. januar 2017.
Materialer bestemt til at komme i berøring 
med fødevarer, som var tilgængelige på 
markedet den (…) [EUT: her indsættes 
den i artikel 85, første afsnit, omhandlede 
dato], og for hvilke en ansøgning er blevet 
indgivet i henhold til stk. 1, kan fortsat 
markedsføres indtil den dato, hvor der 
træffes afgørelse om at meddele eller ikke 
meddele godkendelse. Hvis der gives 
afslag på at meddele godkendelse til at 
markedsføre sådanne biocidholdige 
produkter, må disse biocidholdige 
produkter ikke markedsføres seks 
måneder efter denne afgørelse.
Materialer bestemt til at komme i berøring 
med fødevarer, som var tilgængelige på 
markedet den (…) [EUT: her indsættes 
den i artikel 85, første afsnit, omhandlede 
dato], og for hvilke der ikke er indgivet en 
ansøgning i henhold til stk. 1, kan fortsat 
markedsføres indtil seks måneder efter 
den i stk. 1 omhandlede dato.
2. Bortskaffelse, oplagring og anvendelse 
af eksisterende beholdninger af 
biocidholdige produkter, der ikke er 
godkendt til den pågældende anvendelse 
af den kompetente myndighed eller 
Kommissionen, tillades indtil 12 måneder 

udgår



PE439.891v01-00 88/89 AM\810555DA.doc

DA

efter den i stk. 1, andet afsnit, 
omhandlede afgørelse eller 12 måneder 
efter den i stk. 1, tredje afsnit, 
omhandlede dato, alt efter hvilken dato, 
der er den seneste.

Or. fr

Begrundelse

Med forordning (EF) nr. 1935/2004 fastsættes der allerede regler for materialer, som 
kommer i kontakt med fødevarer. Denne forordning dækker muligvis ikke alle aspekter af 
evalueringen af sådanne materialer og deres brug, men nye begrænsninger skal gennemføres 
ved hjælp af en ændring af selve lovgivningen om materialer, der er i kontakt med fødevarer, 
og i forordningen om biocidholdige produkter, så der undgås en dublering af regler og 
evalueringer.

Ændringsforslag 476
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 82

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 82
Overgangsforanstaltninger for materialer 
bestemt til at komme i berøring med 
fødevarer

udgår

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



AM\810555DA.doc 89/89 PE439.891v01-00

DA

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

Or. en

Begrundelse

Materialer bestemt til kontakt med fødevarer bør ikke være omfattet af forslaget, eftersom 
dette vil føre til dobbeltregulering og –vurdering. Materialer bestemt til kontakt med 
fødevarer er allerede reguleret af rammeforordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer 
bestemt til kontakt med fødevarer. Foretages der ændringer til reglerne for materialer 
bestemt til kontakt med fødevarer, bør de revideres ved hjælp af lovgivningen for kontakt med 
fødevarer og ikke ved at udvide anvendelsesområdet for forordningen om biocidholdige 
produkter. 


