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Amendement 331
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er mag geen communautaire toelating 
worden verleend voor biociden die 
werkzame stoffen bevatten die onder 
artikel 5 of 9 vallen.

Or.en

Amendement 332
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Voor alle biociden waarvan de 
gebruikspatronen en -omstandigheden in 
wezen vergelijkbaar zijn, kan een 
communautaire toelating worden verleend.

a) biociden die een of meer nieuwe 
werkzame stoffen bevatten;
b) biociden met een gering risico.

Een communautaire toelating vergt het 
aannemen van maatregelen voor 
duurzaam gebruik waar dit passend is met 
het oog op eenzelfde beschermingsniveau 
voor de gezondheid van de mens en voor 
het milieu in de hele EU. Deze 
maatregelen kunnen afhankelijk van de 
productsoort variëren.

Or.en

Motivering

De meeste lidstaten kennen momenteel geen toelatingssysteem voor biociden. Het is daarom 
rationeel te overwegen dat het passender is om de toelatingsprocedure direct op EU-niveau te 
brengen om zeker te stellen dat alle Europese burgers gelijk zijn wat betreft volksgezondheid en 
milieubescherming. Bovendien zullen de meeste bestaande werkzame stoffen dan geëvalueerd 
zijn. Tenslotte moet de biocidenindustrie gestimuleerd worden om te innoveren. Dit vereist een 
vereenvoudigde procedure met kortere termijnen als teken van betere regelgeving.
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Amendement 333
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or.en

Amendement 334
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or.nl

Motivering

Het accepteren van de productie categorieeën door de Gemeenschap, die overal toegepast 
kunnen worden, dienen dezelfde restricties en condities te hebben in de gehele Gemeenschap. Dit 
betekent dat er geen uitzonderingen mogelijk zijn per regio of lidstaat, er is alleen dus de 
mogelijkheid om het product wel of niet op de markt te plaatsen. Eventuele noodzakelijke 
uitzonderingen in verband met milieu, mens of dier, zijn hierdoor niet mogelijk. 

Amendement 335
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or.en
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Amendement 336
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) biociden die een of meer nieuwe 
werkzame stoffen bevatten, mits er in alle 
lidstaten behoefte is aan een dergelijk 
product en er geen niet-chemische 
alternatieven zijn;

Or.en

Motivering

Communautaire toelating voor biociden die nieuwe werkzame stoffen bevatten moet alleen 
worden verleend indien er in alle lidstaten behoefte is aan een dergelijk product en er geen niet-
chemische alternatieven zijn. Als een communautaire toelating mogelijk was voor alle nieuwe 
werkzame stoffen of zelfs voor alle werkzame stoffen, zou men niet meer gemotiveerd zijn om 
meer producten met een gering risico te ontwikkelen. 

Amendement 337
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) biociden met een gering risico. Schrappen

Or.en

Amendement 338
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) biociden die bedoeld zijn voor 
gebruik door consumenten in een 
huishoudelijke omgeving of door 
professionele gebruikers, volgens 
gebruiksvoorwaarden en -aanwijzingen 
die gelijkaardig zijn binnen de Europese 
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Unie en die voldoen aan de criteria van 
artikel 33 bis (nieuw).

Or.en

Motivering

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. 

Amendement 339
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or.en

Amendement 340
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aansluitend op het in artikel 54, lid 4, 
bedoelde rapport van de Commissie over 

Schrappen
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de uitvoering van deze verordening en in 
het licht van de met de communautaire 
toelatingen opgedane ervaring kan de 
Commissie andere categorieën biociden 
aan lid 1 toevoegen.
Die maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen door deze aan te 
vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 72, lid 4, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or.en

Motivering

De meeste lidstaten kennen momenteel geen toelatingssysteem voor biociden. Het is daarom 
rationeel te overwegen dat het passender is om de toelatingsprocedure direct op EU-niveau te 
brengen om zeker te stellen dat alle Europese burgers gelijk zijn wat betreft volksgezondheid en 
milieubescherming. Bovendien zullen de meeste bestaande werkzame stoffen dan geëvalueerd 
zijn. Tenslotte moet de biocidenindustrie gestimuleerd worden om te innoveren. Dit vereist een 
vereenvoudigde procedure met kortere termijnen als teken van betere regelgeving.

Amendement 341
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or.en
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Motivering

Om de comitologieprocedure aan te passen aan het nieuwe stelsel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 290 VWEU.

Amendement 342
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or.nl

Motivering

Het accepteren van de productie categorieeën door de Gemeenschap, die overal toegepast 
kunnen worden, dienen dezelfde restricties en condities te hebben in de gehele Gemeenschap. Dit 
betekent dat er geen uitzonderingen mogelijk zijn per regio of lidstaat, er is alleen dus de 
mogelijkheid om het product wel of niet op de markt te plaatsen. Eventuele noodzakelijke 
uitzonderingen in verband met milieu, mens of dier, zijn hierdoor niet mogelijk. 

Amendement 343
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aansluitend op het in artikel 54, lid 4, 
bedoelde rapport van de Commissie over 
de uitvoering van deze verordening en in 

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

het licht van de met de communautaire 
toelatingen opgedane ervaring kan de 
Commissie het Europees Parlement en de 
Raad voorstellen andere categorieën 
biociden aan lid 1 toe te voegen. Het 
Europees Parlement en de Raad nemen 
overeenkomstig artikel 294 van het 
Verdrag een beslissing.

Or.fr

Motivering

Door de uitbreiding van de communautaire procedure met andere productcategorieën wordt de 
huidige verordening in aanzienlijke mate gewijzigd. Hiervoor dient de gewone 
wetgevingsprocedure te worden toegepast, waarbij de bevoegdheden van het Europees 
Parlement en de Raad dienen te worden gerespecteerd.

Amendement 344
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or.fr

Motivering

Door de uitbreiding van de communautaire procedure met andere productcategorieën wordt de 
huidige verordening in aanzienlijke mate gewijzigd. Hiervoor dient de gewone 
wetgevingsprocedure te worden toegepast, waarbij de bevoegdheden van het Europees 
Parlement en de Raad dienen te worden gerespecteerd.

Amendement 345
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 33, lid 1, letter b 
bis wordt een product als biocide met 
gelijkaardige gebruiksvoorwaarden 
beschouwd indien aan alle onderstaande 
criteria wordt voldaan. Het biocide:
(i) heeft gelijkaardige 
gebruiksvoorwaarden in de hele Europese 
Unie, volgens de gebruiksaanwijzingen;
(ii) is al in ten minste [x] lidstaten op de 
markt gebracht of men is voornemens dit 
binnen twee jaar na verlening van de 
toelating in ten minste (x) lidstaten op de 
markt te brengen ;
(iii) vereist volgens de 
gebruiksvoorwaarden volgens bijlage VI 
geen persoonlijke beschermingsmiddelen 
en voldoet bij gebruik volgens de normale 
en voorgestelde gebruiksvoorwaarden aan 
de vereisten van artikel 16, lid 1.
Ten einde het aantal in lid (ii) genoemde 
lidstaten te definiëren of aan te passen, 
mag de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststellen in overeenstemming 
met artikel 72 bis.

Or.en

Motivering

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. 

Amendement 346
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or.it

Motivering

De periode van negen maanden waarbinnen het agentschap zijn advies opstelt over de toelating 
van het biocide, is te lang, mede omdat het agentschap voor het opstellen van zijn advies uitgaat 
van een reeds door de bevoegde beoordelingsautoriteit uitgevoerde beoordeling.

Amendement 347
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van een lidstaat kan de 
Commissie besluiten dat een 
communautaire toelating voor een product 
dat onder productsoort 15, 17 of 23 van 
bijlage V valt, niet geldt op het 
grondgebied van die lidstaat, op 
voorwaarde dat bedoeld verzoek kan 
worden gerechtvaardigd om redenen in 
samenhang met de bescherming van de 
gezondheid van mensen, dieren of planten, 
de bescherming van nationaal artistiek, 
historisch of archeologisch bezit of de 
bescherming van industriële en 
commerciële eigendom.

De lidstaat stelt de Commissie in kennis 
van het besluit een communautaire 
toelating voor een product dat onder 
productsoort 15, 17 of 23 van bijlage V 
valt binnen het grondgebied van de 
lidstaat in kwestie te beperken of te 
verbieden. Dit moet worden 
gerechtvaardigd om redenen in samenhang 
met de bescherming van hetzij
a) de gezondheid van mensen, met name 
kwetsbare groepen, of
b) het milieu, met name kwetsbare 
ecosystemen, of

c) dieren, of

d) planten, of
e) nationaal artistiek, historisch of 
archeologisch bezit, of
f) de bescherming van industriële en 
commerciële eigendom.

Or. en
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Amendement 348
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van een lidstaat kan de 
Commissie besluiten dat bepaalde aan de 
communautaire toelating verbonden 
voorwaarden overeenkomstig artikel 29 
aan de bijzondere plaatselijke 
omstandigheden in die lidstaat worden 
aangepast.

De lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte als besloten wordt dat de 
communautaire toelating overeenkomstig 
artikel 29 aan de bijzondere plaatselijke 
omstandigheden in die lidstaat wordt 
aangepast.

Or. en

Amendement 349
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bezorgdheid van een lidstaat in 
verband met de gezondheid van mens en 
dier of het milieu niet kan worden 
weggenomen door de in de derde alinea 
bedoelde risicobeperkende maatregelen, 
kan een lidstaat weigeren een toelating 
voor een biocide op zijn grondgebied te 
verlenen indien die lidstaat, als gevolg van 
specifieke omstandigheden in verband 
met milieu of gebruik, gegronde redenen 
heeft om aan te nemen dat de betrokken 
biocide nog steeds een onaanvaardbaar 
risico vormt voor de gezondheid van mens 
of dier, of voor het milieu.

Or.nl

Motivering

Een lidstaat dient bij een aanvraag via de procedure van communautaire toelating de 
mogelijkheid te hebben om een toelating te weigeren indien er gegronde redenen zijn te vrezen 
dat de toepassing van een biocide risico’s oplevert voor mens en milieu in de betreffende 
lidstaat, als gevolg van specifieke nationale omstandigheden in die lidstaat, zoals bv. 
klimatologische omstandigheden of hydromorfologie. Dit is analoog aan de bepaling aan de 
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verordening betreffende de markttoelating van gewasbeschermingsmiddelen. 

Amendement 350
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Krachtens het Gemeenschapsrecht 
kunnen passende voorwaarden worden 
opgelegd wat de naleving van de in artikel 
15 bedoelde voorschriften betreft, alsmede 
andere risicobeperkende maatregelen die 
voortvloeien uit specifieke 
gebruiksomstandigheden.

Or.nl

Motivering

Aanvullende risicobeperkende maatregelen voor mens en milieu wat betreft het gebruik van 
biociden op basis van de specifieke omstandigheden in een lidstaat. 

Amendement 351
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or.en
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Motivering

Dit lid wordt overbodig als het amendement op artikel 33 wordt vastgesteld.

Amendement 352
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 353
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De houder van een communautaire 
toelating of zijn vertegenwoordiger dient 
ten minste 12 maanden voor het 
verstrijken ervan een aanvraag tot 
verlenging van die toelating in bij het 
agentschap.

Or.en

Motivering

Tenzij er nieuwe gegevens beoordeeld moeten worden, is 18 maanden niet nodig voor het 
verlengen van de toelating van een biocide. 12 maanden zou een geschikter tijdskader zijn. 
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Amendement 354
Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De houder van een communautaire 
toelating of zijn vertegenwoordiger dient 
ten minste 12 maanden voor het 
verstrijken ervan een aanvraag tot 
verlenging van die toelating in bij het 
agentschap.

Or.it

Motivering

Voor de verlenging van een toelating is 12 maanden een geschikte periode.

Amendement 355
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) nieuwe kennis of informatie betreffende 
de effecten van de werkzame stof of het 
biocide op de mens of het milieu;

a) nieuwe kennis of informatie betreffende 
de effecten van de werkzame stof of het 
biocide op de mens of het milieu, met 
name de effecten met betrekking tot 
kwetsbare groepen;

Or.en

Amendement 356
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) er wordt niet of niet meer voldaan aan de 
eisen van artikel 16;

a) er wordt niet of niet meer voldaan aan de 
eisen van artikel 16 of aan de eisen 
ingevolge communautaire normen voor 
de bescherming van de volksgezondheid 
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en het milieu, met name zoals vastgesteld 
overeenkomstig Richtlijn 2008/56/EG, 
Richtlijn 2006/118/EG, Richtlijn 
2000/60/EG en Richtlijnen 98/83/EG en 
96/61/EG;

Or. en

Amendement 357
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) indien er aanwijzingen zijn dat de 
naleving van de doelstellingen van artikel 
4, lid 1, onder a), punt iv, en onder b), 
punt i, alsmede van artikel 7, leden 2 en 3, 
van Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid niet is 
gewaarborgd.

Or.nl

Motivering

Analoog aan het amendement 39 van de rapporteur. Naast een herziening van opname van een 
werkzame stof in Bijlage I moet tevens een aanwijzing (uit praktijkmetingen) dat de 
doelstellingen van de kaderrichtlijn water in gevaar komen een aanleiding zijn tot intrekking of 
wijziging van een toelating van een biocide. 

Amendement 358
Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een wijziging van een bestaande 
toelating moet onder een van de volgende 
categorieën wijzigingen vallen
a) 'Administratieve wijziging'
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b) 'Kleine wijziging'
c) 'Grote wijziging'
zoals gedefinieerd in artikel 3 onder u bis, 
onder u ter en onder u quater.

Or.en

Motivering

De wetstekst moet duidelijk de belangrijkste beginselen beschrijven die moeten worden toegepast 
bij het aanbrengen van wijzigingen aan toelatingen, hoewel de details van de procedures nader 
kunnen worden omschreven in de uitvoeringsmaatregelen. Het is met name nodig nauwkeurig 
aan te geven welke soorten wijzigingen kunnen worden aangebracht aan bestaande 
producttoelatingen. 

Amendement 359
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een wijziging van een bestaande 
toelating moet onder een van de volgende 
categorieën veranderingen vallen;
a) 'Administratieve wijziging'
b) 'Kleine wijziging'
c) 'Grote wijziging'
zoals gedefinieerd in artikel 3 bis, ter en 
quater.

Or.en

Motivering

De wetstekst moet duidelijk de belangrijkste beginselen beschrijven die moeten worden toegepast 
bij het aanbrengen van wijzigingen aan toelatingen, hoewel de details van de procedures nader 
kunnen worden omschreven in de uitvoeringsmaatregelen. Het is met name nodig nauwkeurig 
aan te geven welke soorten wijzigingen kunnen worden aangebracht aan bestaande 
producttoelatingen.
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Amendement 360
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoeringsmaatregelen Gedetailleerde procedures voor intrekking 
en wijzigingen

Or.en

Motivering

Om de comitologieprocedure aan te passen aan het nieuwe stelsel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 290 VWEU.

Amendement 361
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie neemt
uitvoeringsmaatregelen aan ter 
specificering van de criteria en procedures 
in samenhang met de intrekking van 
toelatingen of de wijziging van de aan een 
toelating verbonden voorwaarden 
overeenkomstig de artikelen 39 tot en met 
41, met inbegrip van een 
geschillenbeslechtingsmechanisme.

Ten einde zeker te stellen dat de 
procedures voor intrekking en wijzigingen 
goed functioneren, neemt de Commissie 
verdere gedetailleerde maatregelen aan ter 
specificering van de criteria en procedures 
in samenhang met de intrekking van 
toelatingen of de wijziging van de aan een 
toelating verbonden voorwaarden 
overeenkomstig de artikelen 39 tot en met 
41, met inbegrip van een 
geschillenbeslechtingsmechanisme door 
middel van gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 71 bis en 
onder de voorwaarden van artikelen 71 
ter en 71 quater.

Or.en

Motivering

Om de comitologieprocedure aan te passen aan het nieuwe stelsel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 290 VWEU.
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Amendement 362
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De criteria en de procedures zoals bedoeld 
in lid 1 van dit artikel moeten worden 
gebaseerd op, maar niet beperkt tot, de 
volgende beginselen:
a) er wordt een vereenvoudigde 
kennisgevingsprocedure toegepast voor 
administratieve wijzigingen aan de 
toelating;
b) er wordt een verkorte 
beoordelingsperiode vastgesteld voor 
kleine wijzigingen aan de toelating;
c) in het geval van grote wijzigingen is de 
beoordelingsperiode proportioneel aan de 
omvang van de voorgestelde wijziging.

Or.en

Motivering

De wetstekst moet duidelijk de belangrijkste beginselen beschrijven die moeten worden toegepast 
bij het aanbrengen van wijzigingen aan toelatingen, hoewel de details van de procedures nader 
kunnen worden omschreven in de uitvoeringsmaatregelen. Het is met name noodzakelijk te 
vermelden dat bepaalde soorten wijzigingsprocedures moeten worden toegepast, afhankelijk van 
de mate en omvang van de verwachte wijzigingen (administratief, klein of groot) aan het biocide 
(in vergelijking met de originele toelating).

Amendement 363
Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De criteria en de procedures zoals 
bedoeld in lid 1 van dit artikel worden 
gebaseerd op, maar niet beperkt tot, de 
volgende beginselen:
a) er moet een vereenvoudigde 
kennisgevingsprocedure worden toegepast 
voor administratieve wijzigingen aan de 
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toelating;
b) er wordt een verkorte 
beoordelingsperiode vastgesteld voor 
kleine wijzigingen aan de toelating;
c) in het geval van grote wijzigingen is de 
beoordelingsperiode proportioneel aan de 
omvang van de voorgestelde wijziging.

Or.en

Motivering
De tekst moet duidelijk de belangrijkste grondslagen beschrijven die moeten worden toegepast 
bij het aanbrengen van wijzigingen aan toelatingen. Het is met name noodzakelijk te vermelden 
dat bepaalde wijzigingsprocedures moeten worden toegepast, afhankelijk van de mate en 
omvang van de verwachte wijzigingen (administratief, klein of groot) aan het biocide (in 
vergelijking met de originele toelating). De vereenvoudigde beoordelingsprocedure zou het 
mogelijk maken kleine wijzigingen door te voeren zonder dat hiervoor een lastige en tijdrovende 
administratieve procedure door de bevoegde autoriteit vereist is. 

Amendement 364
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or.en

Motivering

Om de comitologieprocedure aan te passen aan het nieuwe stelsel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 290 VWEU.

Amendement 365
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or.en

Motivering

Om een passende balans te vinden tussen de vrije handel in goederen en een veilige markt zou 
dit artikel inzake parallelhandel beperkt moeten worden tot identieke producten op basis van 
dezelfde specificatie en inhoud van werkzame stoffen en hulpstoffen.

Amendement 366
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or.en

Motivering

Om een passende balans te vinden tussen de vrije handel in goederen en een veilige markt zou 
dit artikel inzake parallelhandel beperkt moeten worden tot identieke producten op basis van 
dezelfde specificatie en inhoud van werkzame stoffen en hulpstoffen.
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Amendement 367
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een vergunning voor parallelhandel 
wordt verleend binnen een termijn van 
twee maanden na de indiening van de 
aanvraag. De bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van binnenkomst kan de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken die 
nodig is om vast te stellen of het product in 
wezen identiek is aan het referentieproduct. 
De bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
oorsprong verstrekt de verlangde 
informatie binnen een maand na ontvangst 
van de aanvraag.

2. Een vergunning voor parallelhandel 
wordt verleend binnen een termijn van 
twee maanden na de indiening van de 
aanvraag. De bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van binnenkomst kan de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken die 
nodig is om vast te stellen of het product 
identiek is aan het referentieproduct. De 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
oorsprong verstrekt de verlangde 
informatie binnen een maand na ontvangst 
van de aanvraag.

Or.en

Motivering

Om een passende balans te vinden tussen de vrije handel in goederen en een veilige markt zou 
dit artikel inzake parallelhandel beperkt moeten worden tot identieke producten op basis van 
dezelfde specificatie en inhoud van werkzame stoffen en hulpstoffen.

Amendement 368
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or.en

Motivering

Om een passende balans te vinden tussen de vrije handel in goederen en een veilige markt zou 
dit artikel inzake parallelhandel beperkt moeten worden tot identieke producten op basis van 
dezelfde specificatie en inhoud van werkzame stoffen en hulpstoffen.
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Amendement 369
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or.en

Motivering

De voorwaarden moeten cumulatief zijn. 

Amendement 370
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) het is vervaardigd door dezelfde 
onderneming of een gelieerde 
onderneming of onder licentie conform 
hetzelfde productieproces;

Or.en

Motivering

Om een passende balans te vinden tussen de vrije handel in goederen en een veilige markt zou 
dit artikel inzake parallelhandel beperkt moeten worden tot identieke producten op basis van 
dezelfde specificatie en inhoud van werkzame stoffen en hulpstoffen.

Amendement 371
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) het is identiek wat betreft de specificatie 
en inhoud van de werkzame stoffen en het 
soort formulering;

Or.en

Motivering

Om een passende balans te vinden tussen de vrije handel in goederen en een veilige markt zou 
dit artikel inzake parallelhandel beperkt moeten worden tot identieke producten op basis van 
dezelfde specificatie en inhoud van werkzame stoffen en hulpstoffen.

Amendement 372
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or.en

Motivering

Het is niet voldoende dat het product gelijk of gelijkend is wat betreft de niet-werkzame stoffen. 
Dit moet ook het geval zijn voor de werkzame stof. 

Amendement 373
Tiziano Motti

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) qua productveiligheid is het gelijk of 
gelijkwaardig wat betreft de mogelijke 
schadelijke gevolgen op korte of op lange 
termijn voor de gezondheid van mens, met 
name van kinderen, en dier en voor het 
milieu.
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Or.it

Motivering

Met deze vermelding wordt er duidelijk op gewezen dat kinderen schadelijke producten minder 
goed verdragen dan volwassenen, terwijl de parameters voor de tolerantie van schadelijke 
stoffen in de verordening uitgaan van volwassenen. Aangezien kinderen zich vaak zonder het te 
weten op plaatsen bevinden waar met biociden en pesticiden wordt bespoten en zij onmiddellijk 
of op lange termijn directe of indirecte gevolgen ondervinden van de schadelijke stoffen.

Amendement 374
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) qua productveiligheid is het gelijk of 
gelijkwaardig met betrekking tot de 
hulpstoffen die erin aanwezig zijn en 
verpakkingsformaat, -materiaal of -vorm,
wat betreft de mogelijke schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid van mens en 
dier en voor het milieu.

Or.en

Motivering

Om een passende balans te vinden tussen de vrije handel in goederen en een veilige markt zou 
dit artikel inzake parallelhandel beperkt moeten worden tot identieke producten op basis van 
dezelfde specificatie en inhoud van werkzame stoffen en hulpstoffen.

Amendement 375
Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) naam en adres van de houder van de 
toelating in de lidstaat van oorsprong en 
een verklaring van toegang volgens 
artikel 50 van de houder van de toelating;

Or.it
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Motivering

De aanvraag voor een vergunning van parallelhandel moet ook gegevens met betrekking tot de 
verklaring van toegang omvatten, zoals bepaald in artikel 50 van de verordening.

Amendement 376
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van de artikelen 15 en 16 
kan een bevoegde autoriteit voor een 
periode van ten hoogste negen maanden
toelaten dat een biocide dat niet aan de 
bepalingen van deze verordening voldoet, 
op de markt wordt gebracht voor een 
beperkt en gecontroleerd gebruik, indien 
die maatregel noodzakelijk is wegens een 
niet op andere wijze te bestrijden gevaar 
voor de volksgezondheid of het milieu.

1. In afwijking van de artikelen 15 en 16 
kan een bevoegde autoriteit voor een 
periode van ten hoogste vier maanden
toelaten dat een biocide dat niet aan de 
bepalingen van deze verordening voldoet, 
op de markt wordt gebracht voor een 
beperkt en gecontroleerd gebruik, indien 
aan alle volgende voorwaarden is 
voldaan:

a) die maatregel is noodzakelijk wegens 
een niet op andere wijze te bestrijden 
gevaar voor de volksgezondheid of het 
milieu en

b) de desbetreffende werkzame stoffen 
worden goedgekeurd voor opname in 
bijlage I of beoordeeld overeenkomstig 
artikel 4 van deze verordening en er wordt 
voorzien in een volledig dossier
c) indien de desbetreffende werkzame 
stoffen worden ingedeeld als geïsoleerde 
stof of als in aanmerking komend voor 
vervanging, wordt er een verplicht 
vervangingsplan opgesteld en ten uitvoer 
gelegd door de aanvrager of de bevoegde 
autoriteit teneinde de desbetreffende 
stoffen binnen 2 jaar na goedkeuring te 
vervangen door niet-gevaarlijke 
chemische of niet-chemische 
alternatieven en
d) de toepassing van het product is 
beperkt tot professionele gebruikers die 
gecertificeerd zijn krachtens de vereisten 
voor geïntegreerd plaagbeheer en er wordt 
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passend toezicht uitgeoefend op het 
gebruik.

Or. en

Amendement 377
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van de artikelen 15 en 16 
kan een bevoegde autoriteit voor een 
periode van ten hoogste negen maanden 
toelaten dat een biocide dat niet aan de 
bepalingen van deze verordening voldoet, 
op de markt wordt gebracht voor een 
beperkt en gecontroleerd gebruik, indien 
die maatregel noodzakelijk is wegens een
niet op andere wijze te bestrijden gevaar 
voor de volksgezondheid of het milieu.

1. In afwijking van de artikelen 15 en 16 
kan een bevoegde autoriteit voor een 
periode van ten hoogste negen maanden 
toelaten dat een biocide dat niet aan de 
bepalingen van deze verordening voldoet, 
op de markt wordt gebracht voor een 
beperkt en gecontroleerd gebruik, indien 
die maatregel noodzakelijk is wegens een 
gevaar voor de volksgezondheid of het 
milieu dat niet te bestrijden is op een 
andere wijze die een geringer risico met 
zich meebrengt.

Or.en

Motivering

Het risico dat verbonden is aan een werkzame stof die is toegelaten onder "Afwijkingen van de 
eisen" moet zoveel mogelijk gecontroleerd zijn. 

Amendement 378
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In afwijking van artikel 16, lid 1, 
onder a), en totdat een werkzame stof in 
bijlage I wordt opgenomen, kunnen de 
bevoegde autoriteiten en de Commissie 
voor een periode van ten hoogste drie jaar 
het op de markt brengen van een biocide 
dat een nieuwe, niet in bijlage I 
opgenomen werkzame stof bevat, toelaten.

Schrappen



PE439.891v02-00 28/85 AM\810555NL.doc

NL

Deze toelating mag alleen worden 
verleend indien de beoordelende bevoegde 
autoriteit, na de dossiers overeenkomstig 
artikel 8 te hebben beoordeeld, een 
aanbeveling tot opneming van de nieuwe 
werkzame stof in bijlage I heeft gedaan en 
indien de bevoegde autoriteit die de 
aanvraag tot voorlopige toelating heeft 
ontvangen, of, in het geval van een 
communautaire toelating, het agentschap, 
van mening is dat het biocide naar 
verwachting zal voldoen aan artikel 16, lid 
1, onder c) en d).
De bevoegde autoriteit of de Commissie 
neemt de in artikel 23, lid 5, bedoelde 
informatie over de toelating op in het 
communautair register voor biociden.
Indien de Commissie besluit de werkzame 
stof niet in bijlage I op te nemen, trekt de 
bevoegde autoriteit die de in de eerste 
alinea bedoelde toelating verleende, of de 
Commissie, die toelating in.
Wanneer de Commissie bij het verstrijken 
van de periode van drie jaar nog geen 
besluit over de opneming van de 
werkzame stof in bijlage I heeft genomen, 
kan de bevoegde autoriteit die de 
voorlopige toelating heeft verleend, of de 
Commissie, de voorlopige toelating voor 
een periode van ten hoogste een jaar 
verlengen mits er goede redenen zijn om 
aan te nemen dat de werkzame stof aan de 
eisen van artikel 4 zal voldoen. Een 
bevoegde autoriteit die een voorlopige 
toelating verlengt, stelt de andere 
bevoegde autoriteiten en indien passend 
de Commissie van deze maatregel in 
kennis.

Or. en

Amendement 379
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or.en

Motivering

De vereiste voor nationale toelating vormt een aanmerkelijke belemmering voor innovatie, 
aangezien dit een zeer lange wachttijd impliceert voordat de test kan worden uitgevoerd. In 
plaats daarvan wordt voorgesteld vast te houden aan de noodzaak van beoordeling vooraf door 
de bevoegde autoriteit, maar daarbij een periode van 30 dagen vast te stellen waarbinnen de 
bevoegde autoriteit beoordeelt of de voorgestelde proef of het voorgestelde experiment reden tot 
bezorgdheid geeft en een advies uitbrengt. Tenslotte dient, in het geval een proef in slechts één 
lidstaat wordt uitgevoerd, het in kennis stellen van de Commissie en de overige bevoegde 
autoriteiten geen duidelijk doel en levert dit geen voordelen op.

Amendement 380
Tiziano Motti

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

kennis. Die persoon moet een register 
opstellen en bijhouden met bijzonderheden 
over de identiteit van het biocide of de 
werkzame stof, gegevens over de 
etikettering, de verstrekte hoeveelheden en 
de namen en adressen van degenen die het 
biocide of de werkzame stof ontvangen, en 
voorts een dossier samenstellen met alle 
beschikbare gegevens omtrent de 
mogelijke effecten op korte of op lange 
termijn op de gezondheid van mens, met 
name kinderen, en dier en op het milieu. 
De betrokken persoon stelt deze informatie 
op verzoek ter beschikking van de 
bevoegde autoriteit.

Or.it

Motivering

Met deze vermelding wordt er duidelijk op gewezen dat kinderen schadelijke producten minder 
goed verdragen dan volwassenen, terwijl de parameters voor de tolerantie van schadelijke 
stoffen in de verordening uitgaan van volwassenen. Aangezien kinderen zich vaak zonder het te 
weten op plaatsen bevinden waar met biociden en pesticiden wordt bespoten en zij onmiddellijk 
of op lange termijn directe of indirecte gevolgen ondervinden van de schadelijke stoffen.

Amendement 381
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

mens en dier en op het milieu. De 
betrokken persoon stelt deze informatie op 
verzoek ter beschikking van de bevoegde 
autoriteit.

Or.en

Motivering

Volgens het voorstel is, teneinde een experiment of proef te kunnen gaan uitvoeren in het kader 
van O&O, nationale toelating vereist voor een niet-toegelaten biocide waarbij of waardoor het 
biocide in het milieu kan terechtkomen voordat de proef of het experiment kan worden 
uitgevoerd. Dit vormt duidelijk een aanmerkelijke belemmering voor innovatie, aangezien dit een 
zeer lange wachttijd impliceert voordat de test kan worden uitgevoerd. Derhalve moet weliswaar 
worden vastgehouden aan de noodzaak van beoordeling vooraf door de bevoegde autoriteit, 
maar daarbij moet een periode van 30 dagen worden vastgesteld waarbinnen wordt beoordeeld 
of de voorgestelde proef of het voorgestelde experiment reden tot bezorgdheid geeft.

Amendement 382
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or.fr
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Motivering

In het Commissievoorstel geldt dat voor het uitvoeren van een proef voor onderzoek en 
ontwikkeling in geval van een niet-toegelaten biocide waarbij het noodzakelijk is dat het biocide 
in het milieu terechtkomt, voorafgaand toelating door de lidstaat vereist is. De hiervoor vereiste 
termijn kan een belemmering vormen voor innovatie. Er wordt voorgesteld deze termijn te 
vervangen door een periode van twee weken waarin de autoriteit beoordeelt of de voorgestelde 
proef enige twijfel oproept en zijn advies uitbrengt.

Amendement 383
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or.en

Motivering

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. 

Amendement 384
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 – alinea 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or.en

Motivering

Volgens het voorstel is, teneinde een experiment of proef te kunnen gaan uitvoeren in het kader 
van O&O, nationale toelating vereist voor een niet-toegelaten biocide waarbij of waardoor het 
biocide in het milieu kan terechtkomen voordat de proef of het experiment kan worden 
uitgevoerd. Dit vormt duidelijk een aanmerkelijke belemmering voor innovatie, aangezien dit een 
zeer lange wachttijd impliceert voordat de test kan worden uitgevoerd. Derhalve moet weliswaar 
worden vastgehouden aan de noodzaak van beoordeling vooraf door de bevoegde autoriteit, 
maar daarbij moet een periode van 30 dagen worden vastgesteld waarbinnen wordt beoordeeld 
of de voorgestelde proef of het voorgestelde experiment reden tot bezorgdheid geeft. 

Amendement 385
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or.fr
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Amendement 386
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Een niet-toegelaten biocide of een 
uitsluitend voor gebruik in een biocide 
bestemde werkzame stof mag niet op de 
markt worden gebracht voor experimenten 
of proeven waarbij of waardoor het biocide 
in het milieu kan terechtkomen, tenzij de 
bevoegde autoriteit de informatie die is 
ingediend door de persoon die in het op de 
markt brengen van het product 
geïnteresseerd is, heeft beoordeeld en 
daarvoor een positief advies heeft 
uitgebracht, waarbij eventueel nadere 
voorwaarden worden opgelegd. Indien de
bevoegde autoriteit niet binnen 30 dagen 
na kennisgeving van de in lid 1 vereiste 
gegevens uitbrengt, moet het biocide of de 
werkzame stof op de markt worden 
gebracht voor het aangekondigde 
experiment of de aangekondigde proef.

Or.fr

Motivering

In het Commissievoorstel geldt dat voor het uitvoeren van een proef voor onderzoek en 
ontwikkeling in geval van een niet-toegelaten biocide waarbij het noodzakelijk is dat het biocide 
in het milieu terechtkomt, voorafgaand toelating door de lidstaat vereist is. De hiervoor vereiste 
termijn kan een belemmering vormen voor innovatie. Er wordt voorgesteld deze termijn te 
vervangen door een periode van twee weken waarin de autoriteit beoordeelt of de voorgestelde 
proef enige twijfel oproept en zijn advies uitbrengt.

Amendement 387
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een niet-toegelaten biocide of een 
uitsluitend voor gebruik in een biocide 

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

bestemde werkzame stof mag niet op de 
markt worden gebracht voor experimenten 
of proeven waarbij of waardoor het biocide 
in het milieu kan terechtkomen, tenzij de 
bevoegde autoriteit de informatie die is 
ingediend door de persoon die in het op de 
markt brengen van het product 
geïnteresseerd is, heeft beoordeeld en 
daarvoor een positief advies heeft verleend, 
waarbij eventueel nadere voorwaarden 
worden opgelegd. Bij ontstentenis van 
advies van de bevoegde autoriteit binnen 
30 dagen na het ter kennis brengen van 
de informatie zoals vereist in lid 1, mag de 
biocide of werkzame stof op de markt 
worden gebracht in het kader van het 
experiment of de proef waarvan de 
informatie ter kennis is gebracht.

Or.en

Motivering

De vereiste voor nationale toelating vormt een aanmerkelijke belemmering voor innovatie, 
aangezien dit een zeer lange wachttijd impliceert voordat de test kan worden uitgevoerd. In 
plaats daarvan wordt voorgesteld vast te houden aan de noodzaak van beoordeling vooraf door 
de bevoegde autoriteit, maar daarbij een periode van 30 dagen vast te stellen waarbinnen de 
bevoegde autoriteit beoordeelt of de voorgestelde proef of het voorgestelde experiment reden tot 
bezorgdheid geeft en een advies uitbrengt. Tenslotte dient, in het geval een proef in slechts één 
lidstaat wordt uitgevoerd, het in kennis stellen van de Commissie en de overige bevoegde 
autoriteiten geen duidelijk doel en levert dit geen voordelen op. 

Amendement 388
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een niet-toegelaten biocide of een 
uitsluitend voor gebruik in een biocide 
bestemde werkzame stof mag niet op de 
markt worden gebracht voor experimenten 
of proeven waarbij of waardoor het biocide 
in het milieu kan terechtkomen, tenzij de 
bevoegde autoriteit de informatie die is 
ingediend door de persoon die in het op de 
markt brengen van het product 

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

geïnteresseerd is, heeft beoordeeld en 
daarvoor een positief advies heeft verleend, 
waarbij eventueel nadere voorwaarden 
worden opgelegd. Bij ontstentenis van 
advies van de bevoegde autoriteit binnen 
30 dagen na het ter kennis brengen van 
de informatie zoals vereist in lid 1, mag de 
biocide of werkzame stof op de markt 
worden gebracht in het kader van het 
experiment of de proef waarvan de 
informatie ter kennis is gebracht.

Or.en

Motivering

Volgens het voorstel is, teneinde een experiment of proef te kunnen gaan uitvoeren in het kader 
van O&O, nationale toelating vereist voor een niet-toegelaten biocide waarbij of waardoor het 
biocide in het milieu kan terechtkomen voordat de proef of het experiment kan worden 
uitgevoerd. Dit vormt duidelijk een aanmerkelijke belemmering voor innovatie, aangezien dit een 
zeer lange wachttijd impliceert voordat de test kan worden uitgevoerd. Derhalve moet weliswaar 
worden vastgehouden aan de noodzaak van beoordeling vooraf door de bevoegde autoriteit, 
maar daarbij moet een periode van 30 dagen worden vastgesteld waarbinnen wordt beoordeeld 
of de voorgestelde proef of het voorgestelde experiment reden tot bezorgdheid geeft.

Amendement 389
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or.en

Motivering

De regels inzake het uitvoeren van proeven/experimenten op het grondgebied van een lidstaat, 
niet zijnde de lidstaat waar de biociden op de markt worden gebracht, moeten hetzelfde zijn als 
de regels van lid 1 van dit artikel. 

Amendement 390
Tiziano Motti

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or.it

Motivering

Met deze vermelding wordt er duidelijk op gewezen dat kinderen schadelijke producten minder 
goed verdragen dan volwassenen, terwijl de parameters voor de tolerantie van schadelijke 
stoffen in de verordening uitgaan van volwassenen. Aangezien kinderen zich vaak zonder het te 
weten op plaatsen bevinden waar met biociden en pesticiden wordt bespoten en zij onmiddellijk 
of op lange termijn directe of indirecte gevolgen ondervinden van de schadelijke stoffen.
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Amendement 391
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 4 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Teneinde het onderzoek naar en de 
ontwikkeling van werkzame stoffen en 
biociden te stimuleren, stelt de Commissie
door middel van gedelegeerde 
handelingen in overeenstemming met 
artikel 71 bis en onder de voorwaarden 
van artikelen 71 ter en 71 quater
maatregelen vast ter specificatie van de 
algemeen toepasselijke 
maximumhoeveelheden werkzame stoffen 
of biociden die bij experimenten mogen 
vrijkomen alsook de minimuminformatie 
die overeenkomstig lid 2 moet worden 
verstrekt.

Or.en

Motivering

Om de comitologieprocedure aan te passen aan het nieuwe stelsel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 290 VWEU.

Amendement 392
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 4 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or.en

Motivering

Om de comitologieprocedure aan te passen aan het nieuwe stelsel van gedelegeerde handelingen 
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overeenkomstig artikel 290 VWEU.

Amendement 393
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behandelde materialen of voorwerpen 
die een of meer biociden bevatten, mogen 
alleen op de markt worden gebracht als 
het/de voor de behandeling van het 
materiaal of voorwerp gebruikte biocide(n) 
in de Gemeenschap of in ten minste één 
lidstaat voor die toepassing is/zijn 
toegestaan.

1. Behandelde materialen of voorwerpen 
die een of meer werkzame stoffen
bevatten, mogen alleen op de markt 
worden gebracht als de voor de 
behandeling van het materiaal of voorwerp 
gebruikte werkzame stof(fen) zijn 
opgenomen in bijlage I (de positieve lijst 
van werkzame stoffen) en afkomstig zijn 
van een bron die wordt ondersteund door 
de genoemde aanvrager die in de lijst is 
opgenomen naast de opneming in bijlage 
I voor de werkzame stof in kwestie.

Or.en

Motivering

Het is noodzakelijk erop toe te zien dat alleen werkzame stoffen die zijn opgenomen in de 
positieve lijst van bijlage I gebruikt worden in behandelde voorwerpen en materialen. Omdat 
veel voorwerpen buiten de EU worden vervaardigd is het niet-werkzame bestanddeel van het 
biocide niet toegelaten in de EU. Aangezien het niet de bedoeling is dat deze niet-werkzame 
bestanddelen vrijkomen bij normale of redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden, is er 
geen reden om de toelating van het totale geformuleerde biocide tot wettelijke vereiste te maken 
voor behandelde voorwerpen die de EU binnenkomen.

Amendement 394
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behandelde materialen of voorwerpen 
die een of meer biociden bevatten, mogen 
alleen op de markt worden gebracht als 
het/de voor de behandeling van het 
materiaal of voorwerp gebruikte biocide(n) 
in de Gemeenschap of in ten minste één 

1. Behandelde materialen of voorwerpen 
die een of meer biociden bevatten, mogen 
alleen op de markt worden gebracht als 
het/de voor de behandeling van het 
materiaal of voorwerp gebruikte biocide(n) 
in de Gemeenschap of in ten minste één 
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lidstaat voor die toepassing is/zijn 
toegestaan.

lidstaat voor die toepassing is/zijn 
toegestaan of indien het biocide in een 
concentratie van minder dan 0,01 
gewichtsprocent in die voorwerpen 
aanwezig is. Indien van toepassing kan 
het comité Biociden verschillende 
drempels voorstellen voor specifieke 
biociden of groepen biociden.

Or.en

Motivering

Omdat sommige biociden die niet zijn toegelaten in de EU vrij worden gebruikt in landen buiten 
de EU, kan kruisbesmetting van voorwerpen niet volledig worden uitgesloten. Er moet een 
algemene drempel worden vastgesteld voor deze biociden, met de mogelijkheid dat het comité 
Biociden zo nodig verschillende drempels vaststelt. 

Amendement 395
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behandelde materialen of voorwerpen 
die een of meer biociden bevatten, mogen 
alleen op de markt worden gebracht als 
het/de voor de behandeling van het 
materiaal of voorwerp gebruikte biocide(n) 
in de Gemeenschap of in ten minste één 
lidstaat voor die toepassing is/zijn 
toegestaan.

1. Behandelde materialen of voorwerpen 
die een of meer biociden bevatten, mogen 
alleen op de markt worden gebracht als 
het/de voor de behandeling van het 
materiaal of voorwerp gebruikte biocide(n) 
in de Gemeenschap of in ten minste één 
lidstaat voor die toepassing is/zijn 
toegestaan of indien het biocide in een 
concentratie van minder dan 0,01 
gewichtsprocent in die voorwerpen in 
doorvoer aanwezig is.

Or.en

Motivering

Omdat sommige biociden die niet zijn toegelaten in de EU vrij worden gebruikt in landen buiten 
de EU, kan kruisbesmetting van voorwerpen niet volledig worden uitgesloten. Er moet een 
algemene drempel worden vastgesteld voor deze biociden. 
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Amendement 396
Esther De Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behandelde materialen of voorwerpen 
die een of meer biociden bevatten, mogen 
alleen op de markt worden gebracht als 
het/de voor de behandeling van het 
materiaal of voorwerp gebruikte biocide(n) 
in de Gemeenschap of in ten minste één 
lidstaat voor die toepassing is/zijn 
toegestaan.

1. Behandelde materialen of voorwerpen 
die een of meer biociden bevatten, mogen 
alleen op de markt worden gebracht als de 
voor de behandeling van het materiaal of 
voorwerp gebruikte werkzame stoffen in 
de Gemeenschap voor die toepassing zijn 
toegestaan.

Or.en

Amendement 397
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de naam, waar mogelijk met 
gebruikmaking van gangbare 
nomenclatuur (bijv. INCI) van alle 
werkzame stoffen die voor de behandeling 
van het voorwerp of materiaal werden 
gebruikt of die in het voorwerp of 
materiaal zijn verwerkt, waar relevant en 
voor alle werkzame stoffen die bedoeld 
zijn om bij normale of te voorziene 
gebruiksomstandigheden vrij te komen uit 
het behandelde voorwerp of materiaal, 
tenzij er krachtens sectorspecifieke 
wetgeving al etiketteringsvoorschriften of 
alternatieve middelen bestaan om aan de 
informatievereisten te voldoen;

Or.en

Motivering

De etiketteringsvoorschriften voor behandelde voorwerpen en materialen mogen er niet toe 
leiden dat onnodige informatie vereist wordt en mogen de bestaande vereisten van sectorale 
wetgeving niet overlappen. Bestaande sectorale wetgeving en de daarin vervatte 
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informatievereisten (bijv. etikettering) moeten altijd in overweging worden genomen. Zo moet 
krachtens de Verordening betreffende detergentia de INCI-naam van het conserveringsmiddel op 
het etiket van producten voor het grote publiek en in het veiligheidsgegevensblad voor 
institutionele en industriële producten worden vermeld. Aanvullende etiketteringsvoorschriften 
zijn daarom niet nodig.

Amendement 398
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de woorden "behandeld met biociden", 
gevolgd door de naam van alle werkzame 
stoffen die voor de behandeling van het 
voorwerp of materiaal werden gebruikt of 
die in het voorwerp of materiaal zijn 
verwerkt; de namen van alle 
nanomaterialen moeten worden gevolgd 
door het woord "nano" tussen haakjes;

Or.en

Motivering

Aangezien consumenten niet altijd bekend zullen zijn met de namen van biociden, moet het etiket 
duidelijk aangeven dat de voorwerpen met biociden behandeld zijn alvorens de namen van de 
werkzame stoffen worden opgesomd. Nanomaterialen moeten als dusdanig op het etiket worden 
vermeld, zoals voor cosmetica al is vastgesteld. 

Amendement 399
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de naam, waar mogelijk met 
gebruikmaking van gangbare 
nomenclatuur (bijv. INCI) van alle 
werkzame stoffen die voor de behandeling 
van het voorwerp of materiaal werden 
gebruikt of die in het voorwerp of 
materiaal zijn verwerkt, waar relevant en 
voor alle werkzame stoffen die bedoeld 
zijn om bij normale of te voorziene 
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gebruiksomstandigheden vrij te komen uit 
het behandelde voorwerp of materiaal, 
tenzij er krachtens sectorspecifieke 
wetgeving al etiketteringsvoorschriften of 
alternatieve middelen bestaan om aan de 
informatievereisten te voldoen;

Or.en

Motivering

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.

Amendement 400
Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de vermelding "behandeld met 
biociden"

Or.fr

Motivering

Op de etiketten van behandelde producten dient expliciet te worden vermeld dat het product met 
biociden is behandeld. Dit is een essentieel onderdeel van de voorlichting aan de consument.

Amendement 401
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) indien relevant, de aan het behandelde 
voorwerp of materiaal toegeschreven 
biocidale eigenschappen indien het biocide 
bedoeld is voor direct contact met mensen 
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en het milieu;

Or.en

Motivering

Deze etiketteringsvoorschriften mogen alleen voorwerpen betreffen die behandeld zijn met een 
biocide dat in contact zou kunnen komen met mensen en het milieu, aangezien alleen deze 
voorwerpen echt gevaarlijk kunnen blijken te zijn. 

Amendement 402
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de aan de behandelde materialen of 
producten toegeschreven biocidale 
eigenschappen, indien het erin aanwezige 
biocide onder normale en redelijkerwijs te 
verwachten gebruikscondities moet 
vrijkomen;

Or. de

Motivering

Voor producten met een externe biocidewerking moeten strengere regels gelden. Hier is een 
wijziging van de formulering van artikel 47 nodig. 

Amendement 403
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or.en

Motivering

Als aanvullende gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen die gespecificeerd zijn in de 
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toelating voor het biocide op het etiket van het behandelde materiaal worden geplaatst, zou dit 
misleidende informatie zijn. Aangezien het materiaal niet op dezelfde manier hoeft te worden 
behandeld als het biocide dat in het behandelde materiaal is gebruikt, zijn de 
gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen niet relevant voor het behandelde materiaal 
op zich. 

Amendement 404
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het toelatingsnummer van alle biociden 
die voor de behandeling van het voorwerp 
of materiaal zijn gebruikt of die daarin 
zijn verwerkt;

Schrappen

Or.en

Motivering

De opneming van het toelatingsnummer heeft geen voordelen voor de consumentenveiligheid. Er 
zou juist een lange lijst van toelatingsnummers ontstaan, aangezien het niet ongebruikelijk is dat 
er meer leveranciers zijn van één werkzame stof. Dit zou tot verwarring leiden bij consumenten. 
In het kader van handhaving door bevoegde autoriteiten kan het toelatingsnummer langs andere 
weg worden verkregen. 

Amendement 405
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het toelatingsnummer van alle biociden 
die voor de behandeling van het voorwerp 
of materiaal zijn gebruikt of die daarin 
zijn verwerkt;

Schrappen

Or.it

Motivering

Het toelatingsnummer draagt niet bij aan de informatievoorziening aan de consument over het 
product.
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Amendement 406
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) alleen voor behandelde voorwerpen en, 
indien relevant, de eventueel in de 
toelating voor het biocide gespecificeerde 
gevarenaanduidingen en/of 
veiligheidsaanbevelingen.

Or.en

Motivering

Als het toelatingsnummer van het biocide dat gebruikt is om het voorwerp te behandelen wordt 
opgenomen op het productetiket, wordt de relatie tussen ontvanger en leverancier bekend 
gemaakt en wordt bovendien de flexibiliteit van een samensteller om naar een andere 
leverancier over te stappen duidelijk ingeperkt, aangezien elke verandering de noodzaak van een 
verandering aan het ontwerp zou vereisen. Bovendien heeft de opneming van het nummer van de 
toelating geen voordelen voor de consumentenveiligheid. Er zou juist een lange lijst van 
toelatingsnummers ontstaan, aangezien het niet ongebruikelijk is dat er meer leveranciers zijn 
van één werkzame stof. Dit zou tot verwarring leiden bij consumenten.

Amendement 407
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) de eventueel in de toelating voor het 
biocide gespecificeerde 
gevarenaanduidingen en/of 
veiligheidsaanbevelingen, indien het erin 
aanwezige biocide onder normale en 
redelijkerwijs te verwachten 
gebruikscondities moet vrijkomen.

Or. de

Motivering

Voor producten met een externe biocidewerking moeten strengere regels gelden. Hier is een 
wijziging van de formulering van artikel 47 nodig.
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Amendement 408
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) de eventueel in de toelating voor het 
biocide gespecificeerde 
gevarenaanduidingen en/of 
veiligheidsaanbevelingen indien het 
biocide bedoeld is voor direct contact met 
mensen en het milieu.

Or.en

Motivering

Deze etiketteringsvoorschriften mogen alleen voorwerpen betreffen die behandeld zijn met een 
biocide dat in contact zou kunnen komen met mensen en het milieu, aangezien alleen deze 
voorwerpen echt gevaarlijk kunnen blijken te zijn.

Amendement 409
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) de eventueel in de toelating voor het 
biocide gespecificeerde 
gevarenaanduidingen en/of 
veiligheidsaanbevelingen, indien dit 
relevant is en voor de werkzame stoffen 
die onder normale 
gebruiksomstandigheden worden 
afgegeven of in de verwerkte artikelen en 
materialen aanwezig kunnen zijn.

Or.it

Motivering

Informatie over het biocide en over de werkzame stof biedt de consument geen informatie over 
veiligheid in gevallen waarin de werkzame stof niet door het behandeld artikel of materiaal zou 
moeten worden afgegeven.
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Amendement 410
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) de eventueel in de toelating voor het 
biocide gespecificeerde 
gevarenaanduidingen en/of 
veiligheidsaanbevelingen, met name met 
betrekking tot kwetsbare groepen.

Or.en

Amendement 411
Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De etikettering moet goed zichtbaar, 
gemakkelijk leesbaar en voldoende 
duurzaam zijn, en moet op het artikel of 
materiaal worden gedrukt.

Or.it

Amendement 412
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Als zulks wegens de grootte of de 
gebruikswijze van het behandelde 
voorwerp of materiaal noodzakelijk is, 
mogen de op het etiket te vermelden 
gegevens op de verpakking, de 
gebruiksaanwijzing of de waarborg van het 
behandelde voorwerp of materiaal worden 
afgedrukt. Bij behandelde materialen of 
voorwerpen die niet in het kader van 
serieproductie maar op basis van een 
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specifieke opdracht zijn ontworpen en 
gerealiseerd, kan de fabrikant met de 
klant andere informatievormen 
overeenkomen.

Or. de

Motivering

Bij speciaal vervaardigde producten en zeer kleine series, met name op het gebied van de bouw, 
kunnen andere vormen van het etiket zonder problemen individueel met de opdrachtgever 
worden overeengekomen. 

Amendement 413
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De op het etiket te vermelden gegevens 
mogen op de verpakking, de 
gebruiksaanwijzing en de waarborg van het 
behandelde voorwerp of materiaal worden 
afgedrukt.

Or.fr

Motivering

De op het etiket te vermelden gegevens moeten duidelijk, leesbaar en eenvoudig te vinden te zijn 
voor de consument.

Amendement 414
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voor het op de markt brengen van 
behandelde artikels of materialen 
verantwoordelijke persoon dient in het 
bezit te zijn van een certificatie die door 
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de houder van de toelating is afgegeven 
voor alle biociden die voor de behandeling 
zijn gebruikt of die in de artikels of 
materialen zijn verwerkt.

Or.it

Motivering

Ook bedrijven die met biociden behandelde artikels of materialen op de markt brengen, moeten 
in het bezit zijn van een certificatie voor alle biociden die in het artikel of materiaal zijn 
gebruikt.

Amendement 415
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De herroeping van een verklaring van 
toegang vóór het verstrijken van de 
geldigheidsduur ervan heeft geen gevolgen 
voor de geldigheid van toelatingen die op 
basis van die verklaring van toegang zijn 
verleend.

2. De herroeping van een verklaring van 
toegang vóór het verstrijken van de 
geldigheidsduur ervan maakt toelatingen 
die op basis van die verklaring van toegang 
zijn opgesteld met onmiddellijke ingang 
ongeldig, tenzij binnen vier maanden een 
andere verklaring van toegang voor een 
equivalente werkzame stof door de houder 
van de toelating wordt ingediend.

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie zou profiteren mogelijk kunnen maken, aangezien de 
onderneming die een verklaring van toegang krijgt zonder problemen kan overstappen naar een 
andere toeleverancier. De eigenaar van de gegevens/deelnemer zou dan niet in staat zijn zijn 
kosten terug te verdienen. Verklaringen van toegang worden normaliter kosteloos ter 
beschikking gesteld en houden verband met een leverovereenkomst. De mogelijkheid 
verklaringen van toegang in te trekken als een overeenkomst geschonden wordt, is een middel 
om de investeringen van de eigenaar van de gegevens te beschermen. 

Amendement 416
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De herroeping van een verklaring van 
toegang vóór het verstrijken van de 
geldigheidsduur ervan heeft geen gevolgen 
voor de geldigheid van toelatingen die op 
basis van die verklaring van toegang zijn 
verleend.

2. De herroeping van een verklaring van 
toegang vóór het verstrijken van de 
geldigheidsduur ervan maakt toelatingen 
die op basis van die verklaring van toegang 
zijn verleend ongeldig, tenzij de houder 
van de toelating binnen vier maanden een 
andere verklaring van toegang afgeeft 
voor een gelijkwaardige werkzame stof.

Or.it

Motivering

Een verklaring van toegang wordt normaal kosteloos verstrekt in het kader van een 
leveringsovereenkomst. De mogelijkheid om een verklaring van toegang te herroepen wanneer 
een overeenkomst verbroken wordt, bijvoorbeeld wegens een alternatieve levering, is een manier 
om de investeringen van de eigenaar van de informatie te beschermen. Om de gebruiker te 
beschermen is voorzien in een periode waarbinnen de toelating voor het product geldig blijft om 
een nieuwe verklaring van toegang te kunnen verkrijgen.

Amendement 417
Tiziano Motti

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om dierproeven te vermijden, worden 
proeven op gewervelde dieren voor de 
toepassing van deze verordening alleen in 
laatste instantie uitgevoerd. Het herhalen 
van proeven op gewervelde dieren voor de 
toepassing van deze verordening is 
verboden.

1. Aangezien dierproeven moeten worden
vermeden, worden proeven op gewervelde 
dieren voor de toepassing van deze 
verordening alleen in laatste instantie 
uitgevoerd en indien er geen alternatieve 
oplossingen beschikbaar zijn die geen 
invloed hebben op mens of dier. Het 
herhalen van proeven op gewervelde dieren 
voor de toepassing van deze verordening is 
verboden.

Or.it

Motivering

Met de verordening wordt een duurzame aanpak nagestreefd met betrekking tot de veiligheid van 
biociden en de bescherming van mens, dier en milieu.
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Amendement 418
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Indien geen schikking wordt bereikt 
binnen twee maanden na de indiening van 
het verzoek overeenkomstig artikel 51, lid 
2, stellen zowel de eigenaar van de
informatie als de kandidaat-aanvrager het 
agentschap en de eigenaar van de 
informatie daarvan onverwijld in kennis. 
Binnen twee maanden na ontvangst van de 
kennisgeving dat geen schikking werd 
bereikt, verleent het agentschap de 
kandidaat-aanvrager toestemming om 
gebruik te maken van de proeven of studies 
waarbij gewervelde dieren werden 
gebruikt. Zowel de eigenaar van de
informatie als de kandidaat-aanvrager 
stemmen in met bindende arbitrage. De 
arbitrage vindt plaats volgens de regels 
van een erkend onafhankelijk arbitrage-
instituut dat wordt gekozen door de 
eigenaar van de informatie na overleg met 
de kandidaat-aanvrager. Arbitrage wordt 
snel aangevangen en afgesloten en wordt 
in ieder geval binnen 6 maanden nadat 
partijen het agentschap op de hoogte 
hebben gebracht van het feit dat zij er niet 
in slagen overeenstemming te bereiken, 
afgesloten. Een arbitrage bepaalt welk 
aandeel in de totale kosten die verband 
houden met het genereren en gebruiken 
van de informatie de kandidaat-aanvrager 
aan de eigenaar van de gegevens dient te 
betalen.

Or.en

Motivering

Eigenaren van informatie en kandidaat-aanvragers onderhandelen al lang met succes over 
voorwaarden voor vergoedingen voor informatie. Nationale rechters hebben weinig ervaring in 
dit opzicht. Dit is met name omdat dergelijke zaken in de meeste gevallen rechtstreeks door 
partijen worden afgehandeld. Erkende onafhankelijke arbitrage-instanties zouden beter in staat 
zijn oplossingen te bieden in de situaties waar men niet tot overeenstemming kan komen. 
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Amendement 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Binnen 4 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
worden er plannen van aanpak op 
nationaal niveau vastgesteld en ten 
uitvoer gelegd ten einde het duurzame 
gebruik van biociden te ondersteunen. De 
plannen van aanpak worden om de drie 
jaar opnieuw bezien.

Or.en

Motivering

Lidstaten moeten duurzame maatregelen ontwikkelen voor de gebruiksfase. 

Amendement 420
Csaba Sándor Tabajdi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Ieder jaar, en zulks voor het eerst in 
2013, dienen de bevoegde autoriteiten bij 
de Commissie een rapport in over de 
uitvoering van deze verordening op hun 
grondgebied. De rapporten over de 
uitvoering worden jaarlijks gepubliceerd 
op de desbetreffende website van de 
Commissie. Dat rapport bevat:

Or.en

Motivering

Rapporten over de uitvoering van deze verordeningen moeten zo actueel mogelijk zijn en 
informatie over beste praktijken moet regelmatig tussen lidstaten worden uitgewisseld. 
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Amendement 421
Csaba Sándor Tabajdi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) informatie over eventuele gevallen van 
vergiftiging waarbij biociden zijn 
betrokken, en de maatregelen die zijn 
getroffen om het risico van toekomstige 
gevallen te verminderen.

Or.en

Motivering

Informatie over beste praktijken moet tussen lidstaten worden uitgewisseld. 

Amendement 422
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) informatie over eventuele gevallen van 
vergiftiging waarbij biociden zijn 
betrokken, met name met betrekking tot 
kwetsbare groepen.

Or.en

Amendement 423
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uiterlijk 2 jaar na inwerkingtreding 
van deze verordening presenteert de 
Commissie een verslag over de risico’s 
van het gebruik van nanomaterialen in 
biociden voor de menselijke gezondheid 
en het milieu, en over de specifieke 
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maatregelen die zij met het oog hierop 
beoogt te nemen.

Or.fr

Motivering

Stoffen waarin nanomaterialen zijn verwerkt, vallen binnen het toepassingsgebied van de 
verordening. De effecten van deze stoffen op de menselijke gezondheid en het milieu zijn echter 
nog grotendeels onbekend. Het is van levensbelang spoedig onderzoeken in te stellen voor het 
beoordelen van deze effecten om eventueel specifieke maatregelen te overwegen.

Amendement 424
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 4 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De Commissie stelt binnen 5 jaar na 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening een verslag op over de 
effecten van de verspreiding van biociden 
in het milieu. De Commissie zendt dit 
verslag toe aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or.fr

Motivering

Veel biociden worden niet in gesloten systemen gebruikt, maar komen in het milieu terecht, zoals 
bijvoorbeeld in het afvalwater. Hierover zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. Het is 
noodzakelijk dat een grondig onderzoek wordt uitgevoerd naar de milieueffecten.

Amendement 425
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 4 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie een herziening van de 
verordening voor om een vereenvoudigde 
beoordelingsprocedure in te voeren voor 
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stoffen bestaande uit natuurlijke 
plantenextracten waarvan het 
toxicologisch profiel niet verontrustend is 
voor de menselijke gezondheid.

Or.fr

Amendement 426
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Openbaarmaking van de volgende 
informatie wordt geacht de bescherming 
van de commerciële belangen van de 
betrokkene in gevaar te brengen, en is 
derhalve niet toegestaan:

Or.it

Amendement 427
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 428
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2 – letters d bis- d quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de fabrikanten van werkzame 
stoffen (namen en adressen, ook van de 
productielocaties);



AM\810555NL.doc 57/85 PE439.891v02-00

NL

d ter) de adresgegevens van de 
productielocatie van een biocide;
d quater) de datum waarop een toelating 
is verleend en de einddatum ervan;
d quinquies) de doseringen en de 
gebruiksinstructies.

Or.it

Motivering

De datum waarop een toelating is verleend en de einddatum ervan, de doseringen en de 
gebruiksinstructies, alsmede de adresgegevens van de productielocatie van een biocide dienen 
eveneens als vertrouwelijke gegevens te worden beschouwd, omdat ze commercieel gevoelig zijn.

Amendement 429
Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer onmiddellijk optreden absoluut 
noodzakelijk is ter bescherming van de 
gezondheid van de mens, de veiligheid of 
het milieu, kan het agentschap of een 
bevoegde autoriteit de in dit lid bedoelde 
informatie evenwel bekendmaken.

Wanneer onmiddellijk optreden absoluut 
noodzakelijk is ter bescherming van de 
gezondheid van de mens, de veiligheid of 
het milieu, neemt het agentschap of een 
bevoegde autoriteit de vereiste 
maatregelen om de in dit lid bedoelde 
informatie evenwel bekendmaken.

Or.fr

Motivering

Het is absoluut noodzakelijk voor de bescherming van de gezondheid en voor de veiligheid van 
mens en milieu dat in geval van spoed transparantie wordt gegarandeerd.

Amendement 430
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De volgende informatie over werkzame 
stoffen die door de bevoegde autoriteiten, 

1. De volgende informatie over werkzame 
stoffen die door de bevoegde autoriteiten, 
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het agentschap of, in voorkomend geval, de 
Commissie wordt bewaard, wordt 
kosteloos openbaar gemaakt:

het agentschap of, in voorkomend geval, de 
Commissie wordt bewaard, wordt 
kosteloos in één databank, in een 
gestructureerd formaat op in ieder geval 
de desbetreffende website van de 
Commissie openbaar gemaakt:

Or.en

Motivering

Informatie over biociden moet op gestructureerde wijze, dusdanig dat onderzoek mogelijk is, op 
internet worden gepubliceerd, ten eerste op de website van de Commissie inzake biociden. 

Amendement 431
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) een duidelijke vermelding indien de 
werkzame stof als persistent, 
bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer 
persistent en sterk bioaccumulerend 
(vPvB) overeenkomstig bijlage XIII van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 of als 
hormoonverstorende stof wordt 
aangemerkt of overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 is 
ingedeeld in een van de volgende 
categorieën: carcinogeen; mutageen; 
neurotoxisch; immunotoxisch; giftig voor 
de voortplanting; sensibiliserend.

Or.en

Motivering

Een vermelding met betrekking tot de indeling van bepaalde biociden volgens de vigerende 
communautaire wetgeving is noodzakelijk. 

Amendement 432
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1 – letter h 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de analysemethoden, indien 
overeenkomstig bijlage II of III vereist, 
waardoor een gevaarlijke stof kan worden 
opgespoord nadat zij in het milieu is
gebracht en waardoor de rechtstreekse 
blootstelling van de mens kan worden 
bepaald.

h) de analysemethoden, indien 
overeenkomstig bijlage II of III vereist, 
waardoor een gevaarlijke stof kan worden 
opgespoord nadat zij in het milieu (met 
inbegrip van waterbronnen en 
drinkwater) is gebracht en waardoor de 
rechtstreekse blootstelling van de mens kan 
worden bepaald.

Or.en

Motivering

Om duidelijk te maken dat er ook analysemethoden beschikbaar moeten zijn om water en 
drinkwater te analyseren. 

Amendement 433
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Er wordt kosteloos een register 
openbaar toegankelijk gemaakt waarin de 
volgens artikel 16, lid 3, toegelaten 
biociden met de desbetreffende fabrikant 
worden bijgehouden.

Or. de

Motivering

De eindgebruiker moet de mogelijkheid krijgen onderscheid te maken tussen een biocide dat een 
laag risico inhoudt en een biocide met een hoger risico om zijn koopbeslissing daarop af te 
kunnen stemmen.
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Amendement 434
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Producenten, importeurs en 
professionele gebruikers van biociden 
houden de gegevens betreffende de 
biociden die zij produceren, op de markt 
brengen of gebruiken gedurende ten 
minste drie jaar bij in een register. De 
relevante informatie in dit register stellen 
zij op verzoek ter beschikking van de 
bevoegde autoriteit.

(1) Producenten, importeurs en 
professionele gebruikers van biociden 
houden de gegevens betreffende de 
biociden die zij gebruiken, met daarin de
naam van het biocide, de toepassingstijd 
en -dosis, het gebied en de voorwerpen en 
materialen waar het biocide gebruikt is,
gedurende ten minste drie jaar bij in een 
register.
De relevante informatie in dit register 
stellen zij op verzoek ter beschikking van 
de bevoegde autoriteit. Derden zoals de 
drinkwaterindustrie, detailhandelaren of 
ingezetenen, kunnen om inzage van deze 
informatie verzoeken door zich tot de 
bevoegde autoriteit te richten.
Producenten van biociden oefenen na 
toelating op verzoek van de bevoegde 
autoriteiten toezicht uit. Zij stellen de 
bevoegde autoriteiten op de hoogte van de 
desbetreffende resultaten.

Or. en

Motivering

Deze aanpak is ook opgenomen in de verordening betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen (1107/2009) in artikel 67 Bijhouden van registers, leden 1 tot en 
met 3, en zou ook deel moeten uitmaken van de nieuwe biocideverordening

Amendement 435
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Producenten, importeurs en 
professionele gebruikers van biociden 
houden de gegevens betreffende de 

1. Producenten, importeurs en 
professionele gebruikers van biociden 
houden de gegevens betreffende de 
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biociden die zij produceren, op de markt 
brengen of gebruiken gedurende ten minste 
drie jaar bij in een register. De relevante 
informatie in dit register stellen zij op 
verzoek ter beschikking van de bevoegde 
autoriteit.

biociden die zij produceren, op de markt 
brengen of gebruiken gedurende ten minste 
tien jaar bij in een register. De relevante 
informatie in dit register stellen zij op 
verzoek ter beschikking van de bevoegde 
autoriteit.

Or.fr

Motivering

De periode waarin gegevens worden bijgehouden moet lang genoeg zijn om de controles van de 
bevoegde autoriteit te kunnen waarborgen. De voorgestelde periode van tien jaar is de periode 
die ook door de REACH-verordening wordt voorgeschreven.

Amendement 436
Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or.it

Motivering

In geval van een biocide met een gering risico kan op het etiket worden vermeld dat het product 
tot deze categorie behoort.

Amendement 437
Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een etiket mag niet misleidend zijn en in 
geen geval de vermeldingen ‘biocide met 
een gering risico’, ‘niet-giftig’, 

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

etiket ‘biocide met een gering risico’ is 
alleen toegestaan voor producten die zijn 
toegelaten volgens artikel 16, lid 3.
Bovendien moet op het etiket duidelijk 
leesbaar en onuitwisbaar de volgende 
informatie worden vermeld:

Or. de

Motivering

De eindgebruiker moet de mogelijkheid krijgen onderscheid te maken tussen een biocide dat een 
laag risico inhoudt en een biocide met een hoger risico om zijn koopbeslissing daarop af te 
kunnen stemmen.

Amendement 438
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) indien van toepassing, als het 
product nanomaterialen bevat en 
eventuele specifieke risico’s met zich 
meebrengt

Or.fr

Motivering

De effecten van nanomaterialen op de gezondheid en het milieu zijn nog grotendeels onbekend. 
Het is noodzakelijk dat de consument juist wordt geïnformeerd.

Amendement 439
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) alle nanomaterialen moeten worden 
gevolgd door het woord "nano" tussen 
haakjes;

Or.en
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Motivering

Nanomaterialen in biociden moeten duidelijk als dusdanig op het etiket vermeld worden. 

Amendement 440
Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) voor ieder in de toelatingsvoorwaarden 
vermeld gebruik, de gebruiksaanwijzing en 
de op een voor de gebruiker eenduidige en 
begrijpelijke wijze aangeduide dosering;

Or.it

Motivering

De in metrieke eenheden uitgedrukte dosering is voor niet-professionele gebruikers niet duidelijk 
en is derhalve moeilijk te begrijpen voor de consument. Het is echter vereist dat de dosering 
zodanig op het etiket wordt aangeduid, dat deze voor de eindgebruiker eenduidig en begrijpelijk 
is.

Amendement 441
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de zin „Voor gebruik de bijgevoegde 
gebruiksaanwijzing lezen”, indien een 
bijsluiter wordt bijgevoegd;

g) de zin „Voor gebruik de bijgevoegde 
gebruiksaanwijzing lezen”, indien een 
bijsluiter wordt bijgevoegd en waar van 
toepassing waarschuwingen voor 
kwetsbare groepen;

Or.en

Motivering

Er moeten betere richtsnoeren met betrekking tot de etiketten van biociden verstrekt worden voor 
kwetsbare groepen. 
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Amendement 442
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter m bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m bis) indien relevant, het etiket met 
‘biocide met een gering risico’ voor 
producten die zijn toegelaten volgens 
artikel 16, lid 3.

Or. de

Motivering

De eindgebruiker moet de mogelijkheid krijgen onderscheid te maken tussen biociden die een 
laag of hoger risico inhouden om zijn koopbeslissing daarop af te kunnen stemmen. 

Amendement 443
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De etiketten van op het grondgebied van 
de lidstaten op de markt gebrachte 
biociden worden gesteld in de 
landstaal/landstalen van het land waarin ze 
worden verhandeld. 

Or.fr

Motivering

Voor de consument en de functionarissen van de controleautoriteit moeten de gegevens in hun 
moedertaal beschikbaar zijn. 

Amendement 444
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan volgens de in artikel 
72, lid 2, bedoelde procedure nadere regels 
vaststellen betreffende het type informatie 
dat in het communautair register voor 
biociden wordt opgenomen en de 
procedures in dat verband. 

5. Teneinde de juiste werking van het 
communautair register voor biociden 
zeker te stellen, kan de Commissie door 
middel van gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 71 bis en 
onder de voorwaarden van artikelen 71 
ter en 71 quater nadere regels vaststellen 
betreffende het type informatie dat in het 
register wordt opgenomen en de 
procedures in dat verband.

Or.en

Motivering

Om de juiste werking van het communautair register voor biociden in de hele EU zeker te stellen 
is nodig dat nadere maatregelen in verband met het beheer van het register door middel van 
gedelegeerde handelingen worden vastgesteld. 

Amendement 445
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or.it

Motivering

In geval van een biocide met een gering risico kan in verkoopadvertenties bekend worden 
gemaakt dat het product tot deze categorie behoort.
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Amendement 446
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. In reclame voor biociden mag niet naar 
het product worden verwezen op een 
manier die misleidend is met betrekking tot 
de gevaren van het product voor de 
menselijke gezondheid of het milieu. In 
geen geval mogen in de reclame voor 
biociden vermeldingen als ‘biocide met een 
gering risico’, ‘niet-giftig’, ‘ongevaarlijk’ 
en dergelijke voorkomen. Reclame met de 
vermelding ‘biocide met een gering risico’ 
is alleen toegestaan voor producten die 
zijn toegelaten volgens artikel 16, lid 3.

Or. de

Motivering

De eindconsument moet de mogelijkheid krijgen onderscheid te maken tussen biociden die een 
laag of hoger risico inhouden om zijn koopbeslissing daarop af te kunnen stemmen.

Amendement 447
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 1 – alinea 1 – letter f bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) indien van toepassing, voorstellen
voor drempels voor specifieke biociden of 
groepen biociden in voorwerpen in 
doorvoer.

Or.en

Motivering

Omdat sommige biociden die niet zijn toegelaten in de EU vrij worden gebruikt in landen buiten 
de EU, kan kruisbesmetting van voorwerpen niet volledig worden uitgesloten. Het agentschap 
moet zo nodig in staat zijn af te wijken van de algemene drempel van 0,01% voor behandelde 
voorwerpen in doorvoer zoals genoemd in artikel 47, lid 1. 
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Amendement 448
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 2 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) terbeschikkingstelling van 
richtsnoeren en instrumenten voor de 
gebruiksfase, met name:
- maatregelen voor geïntegreerd 
plaagbeheer, voor nader vermeld 
ongedierte,
- toezicht op het gebruik van biociden,
- beste praktijk bij het gebruik van 
biociden om het gebruik van dergelijke 
producten tot de minimaal noodzakelijke 
dosering te beperken,
- plaagbeheer in gevoelige gebieden zoals 
scholen, werkplekken, crèches, openbare 
ruimten, oevers van meren, kanalen en 
rivieren, geriatrische zorgcentra,
- technische apparatuur voor de 
toepassing van biociden en de inspectie 
daarvan.

Or.en

Amendement 449
Dagmar Roth-Behrendt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor kleine en middelgrote 
ondernemingen in de zin van Aanbeveling 
2003/361/EG betreffende de definitie van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen [48] wordt een lagere 
vergoeding vastgesteld;

a) voor kleine en middelgrote 
ondernemingen in de zin van Aanbeveling 
2003/361/EG betreffende de definitie van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen [48] wordt een lagere 
vergoeding vastgesteld. Dit raakt in geen 
geval de verantwoordelijkheid van de 
beoordelende bevoegde instantie om een 
zorgvuldige beoordeling conform deze 
verordening uit te voeren;
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Or. de

Motivering

Vergoedingen moeten verband houden met de benodigde werkzaamheden die op passende en 
efficiënte wijze zijn uitgevoerd. Daarom is een jaarlijkse vergoeding zonder motivering niet 
aanvaardbaar en een vergoeding mag alleen gevraagd worden als dit echt nodig is. 

Amendement 450
Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor kleine en middelgrote 
ondernemingen in de zin van Aanbeveling 
2003/361/EG betreffende de definitie van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen [48] wordt een lagere 
vergoeding vastgesteld;

a) voor kleine en middelgrote 
ondernemingen in de zin van Aanbeveling 
2003/361/EG betreffende de definitie van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen [48] wordt een lagere 
vergoeding vastgesteld. Dit verandert niets 
aan de verantwoordelijkheid van de 
beoordelende bevoegde autoriteit om een 
grondige beoordeling uit te voeren 
overeenkomstig deze verordening;

Or.en

Motivering

Indien er geen motivering is mag er geen jaarlijkse vergoeding in rekening worden gebracht en 
moet er een volledig raadplegingsprogramma worden uitgevoerd alvorens dergelijke 
maatregelen in te voeren. Hoewel wordt aanvaard dat de Commissie en lidstaten hun kosten 
moeten kunnen dekken, mogen de vergoedingen geen zuiver economische handelsbelemmering 
opwerpen, aangezien biociden op alle vlakken van de volksgezondheid van essentieel belang 
zijn.

Amendement 451
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) in het systeem van vergoedingen 
wordt rekening gehouden met het feit dat 
het voor toelating ingediende product 
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voldoet aan de criteria voor biociden met 
een gering risico;

Or.fr

Motivering

Het systeem van vergoedingen kan ervoor zorgen dat de vervaardiging van producten met een 
gering risico wordt gestimuleerd.

Amendement 452
Dagmar Roth-Behrendt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Vergoedingen moeten verband houden met de benodigde werkzaamheden die op passende en 
efficiënte wijze zijn uitgevoerd. Daarom is een jaarlijkse vergoeding zonder motivering niet 
aanvaardbaar en een vergoeding mag alleen gevraagd worden als dit echt nodig is.

Amendement 453
Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) de vergoeding moet alleen betaald 
worden als dit daadwerkelijk vereist is; en

Or.it

Motivering

Er kan niet standaard een jaarlijkse vergoeding worden geëist. Dit moet enkel worden toegepast 
als het daadwerkelijk vereist is.
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Amendement 454
Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) de vergoeding wordt alleen in rekening 
gebracht als zij daadwerkelijk nodig is.

Or.en

Motivering

Indien er geen motivering is mag er geen jaarlijkse vergoeding in rekening worden gebracht en 
moet er een volledig raadplegingsprogramma worden uitgevoerd alvorens dergelijke 
maatregelen in te voeren. Hoewel wordt aanvaard dat de Commissie en lidstaten hun kosten 
moeten kunnen dekken, mogen de vergoedingen geen zuiver economische handelsbelemmering
opwerpen, aangezien biociden op alle vlakken van de volksgezondheid van essentieel belang 
zijn. 

Amendement 455
Dagmar Roth-Behrendt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de structuur en de hoogte van de 
vergoedingen worden zo bepaald dat 
rekening wordt gehouden met de in het 
kader van deze verordening aan het 
agentschap en de bevoegde autoriteiten 
opgelegde werklast, en de opbrengsten van 
die vergoedingen in combinatie met andere 
inkomstenbronnen van het Agentschap 
overeenkomstig deze verordening 
toereikend zijn om de kosten van de 
verrichte diensten te dekken.

e) de vergoedingen worden alleen 
verlangd als ze echt nodig zijn. De 
structuur en de hoogte van de 
vergoedingen worden zo bepaald dat 
rekening wordt gehouden met de in het 
kader van deze verordening aan het 
agentschap en de bevoegde autoriteiten 
opgelegde werklast, en de opbrengsten van 
die vergoedingen in combinatie met andere 
inkomstenbronnen van het Agentschap 
overeenkomstig deze verordening 
toereikend zijn om de kosten van de 
verrichte diensten te dekken.

Or. de

Motivering

Vergoedingen moeten verband houden met de benodigde werkzaamheden die op passende en 
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efficiënte wijze zijn uitgevoerd. Daarom is een jaarlijkse vergoeding zonder motivering niet 
aanvaardbaar en een vergoeding mag alleen gevraagd worden als dit echt nodig is.

Amendement 456
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 2 – letter e bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de vergoedingen mogen niet hoger 
zijn dan 45 000 euro.

Or. de

Motivering

Het vastgestelde verschil tussen de hoogste en laagste vergoedingen moet binnen de grenzen van 
het thans in Europa geldende verschil tussen de hoogste en laagste vergoedingen blijven. 

Amendement 457
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 71 bis
Uitoefening van de delegatie

1. De bevoegdheden om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen bedoeld in 
artikel 6, lid 4, artikel 8, lid 5, artikel 12, 
lid 5, artikel 13, lid 1, artikel 14, artikel 
19, lid 3, artikel 21, lid 5, artikel 42, 
artikel 46, lid 4, artikel 60, lid 5, artikel 
70, lid 1, artikel 73 en artikel 77, lid 1 
worden aan de Commissie verleend voor 
een termijn van 5 jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn. De 
Commissie stelt uiterlijk 6 maanden voor 
het einde van de termijn van 5 jaar een 
verslag op ten aanzien van de 
gedelegeerde bevoegdheden. De delegatie 
van bevoegdheden wordt automatisch 
verlengd voor termijnen van een gelijke 
duur, tenzij het Europees Parlement en de 
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Raad deze intrekken in overeenstemming 
met artikel 71 ter.
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad hiervan 
gelijktijdig in kennis.
3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie verleend onder de 
voorwaarden zoals vastgesteld in de 
artikelen 71 ter en 71 quater.

Or.en

Motivering

Ingevolge artikel 290 VWEU moeten uitdrukkelijke bepalingen inzake de delegatie van 
bevoegdheid in de verordening worden vastgesteld. 

Amendement 458
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 71 ter
Intrekking van de delegatie

1. De delegatie van bevoegdheden bedoeld 
in artikel 6, lid 4, artikel 8, lid 5, artikel 
12, lid 5, artikel 13, lid 1, artikel 14, 
artikel 19, lid 3, artikel 21, lid 5, artikel 
42, artikel 46, lid 4, artikel 60, lid 5, 
artikel 70, lid 1, artikel 73 en artikel 77, 
lid 1 kan te allen tijde worden ingetrokken 
door het Europees Parlement of de Raad.
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten over 
intrekking van de gedelegeerde 
bevoegdheden tracht de andere instelling 
en de Commissie op de hoogte te stellen 
binnen een redelijke termijn voordat het 
definitieve besluit wordt genomen en geeft 
daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden de intrekking zou kunnen 
betreffen en wat de redenen voor 
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intrekking kunnen zijn.
3. Het besluit tot intrekking maakt een 
eind aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit genoemd 
worden. Het besluit treedt met 
onmiddellijke ingang of op een latere, in 
het besluit vermelde datum in werking. 
Het besluit is niet van invloed op de 
geldigheid van de gedelegeerde 
handelingen die al in werking zijn 
getreden. Het besluit wordt gepubliceerd 
in het Publicatieblad van de Europese 
Unie.

Or.en

Motivering

Ingevolge artikel 290 VWEU moeten uitdrukkelijke bepalingen inzake de delegatie van 
bevoegdheid in de verordening worden vastgesteld.

Amendement 459
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 71 quater
Bezwaren tegen gedelegeerde 

handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan binnen een termijn van drie maanden 
na de datum van kennisgeving bezwaar 
aantekenen tegen een gedelegeerde 
handeling.
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad wordt deze termijn met één 
maand verlengd.
2. Indien na afloop van die termijn noch 
het Europees Parlement, noch de Raad 
bezwaar heeft aangetekend tegen de 
gedelegeerde handeling, wordt deze 
gepubliceerd in het Publicatieblad van de 
Europese Unie en treedt deze in werking 
op de daarin vermelde datum.
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3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar aantekent tegen een 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
aantekent vermeldt de redenen waarom zij 
bezwaar aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling.

Or.en

Motivering

Ingevolge artikel 290 VWEU moeten uitdrukkelijke bepalingen inzake de delegatie van 
bevoegdheid in de verordening worden vastgesteld.

Amendement 460
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn artikel 5 bis, leden 1, 2, 4 en 6, en 
artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van 
toepassing, met inachtneming van artikel 
8 van dat besluit.

Schrappen

Or.en

Motivering

Vanwege de aanpassing van de comitologieprocedure aan het nieuwe stelsel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 VWEU, is de regelgevingsprocedure met toetsing niet 
van toepassing op de tenuitvoerlegging van de verordening.

Amendement 461
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de bijlagen aanpassen 
aan de vooruitgang van wetenschap en 
techniek.

Ten einde rekening te houden met de 
technische vooruitgang kan de Commissie 
de bijlagen door middel van gedelegeerde 
handelingen in overeenstemming met 
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artikel 71 bis en onder de voorwaarden 
van artikelen 71 ter en 71 quater
aanpassen aan de vooruitgang van 
wetenschap en techniek.

Or.en

Motivering

Om de comitologieprocedure aan te passen aan het nieuwe stelsel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 290 VWEU.

Amendement 462
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de bijlagen aanpassen
aan de vooruitgang van wetenschap en 
techniek.

De Commissie past de bijlagen aan aan de 
vooruitgang van wetenschap en techniek.

Or. de

Amendement 463
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or.en

Motivering

Om de comitologieprocedure aan te passen aan het nieuwe stelsel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 290 VWEU.
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Amendement 464
Tiziano Motti

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een lidstaat op basis van nieuw 
bewijsmateriaal gegronde redenen heeft 
om aan te nemen dat een biocide, hoewel 
het aan de eisen van deze verordening 
voldoet, een ernstig risico oplevert voor de 
gezondheid van mensen of dieren of voor 
het milieu, kan hij passende voorlopige 
maatregelen nemen. De lidstaat stelt de 
Commissie en de overige lidstaten daarvan 
onverwijld in kennis, met vermelding van 
de op het nieuwe bewijsmateriaal 
steunende redenen voor zijn besluit.

Indien een lidstaat op basis van nieuw 
bewijsmateriaal gegronde redenen heeft 
om aan te nemen dat een biocide, hoewel 
het aan de eisen van deze verordening 
voldoet, een ernstig risico op korte of op 
lange termijn oplevert voor de gezondheid 
van mensen, met name voor kinderen, of 
dieren of voor het milieu, kan hij passende 
voorlopige maatregelen nemen. De lidstaat 
stelt de Commissie en de overige lidstaten 
daarvan onverwijld in kennis, met 
vermelding van de op het nieuwe 
bewijsmateriaal steunende redenen voor 
zijn besluit.

Or.it

Motivering

Met deze vermelding wordt er duidelijk op gewezen dat kinderen schadelijke producten minder 
goed verdragen dan volwassenen, terwijl de parameters voor de tolerantie van schadelijke 
stoffen in de verordening uitgaan van volwassenen. Aangezien kinderen zich vaak zonder het te 
weten op plaatsen bevinden waar met biociden en pesticiden wordt bespoten en zij onmiddellijk 
of op lange termijn directe of indirecte gevolgen ondervinden van de schadelijke stoffen.

Amendement 465
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een lidstaat op basis van nieuw 
bewijsmateriaal gegronde redenen heeft 
om aan te nemen dat een biocide, hoewel 
het aan de eisen van deze verordening 
voldoet, een ernstig risico oplevert voor de 
gezondheid van mensen of dieren of voor 
het milieu, kan hij passende voorlopige 
maatregelen nemen. De lidstaat stelt de 

Indien een lidstaat op basis van nieuw 
bewijsmateriaal gegronde redenen heeft 
om aan te nemen dat een biocide, hoewel 
het aan de eisen van deze verordening 
voldoet, een ernstig risico oplevert voor de 
gezondheid van mensen of dieren of voor 
het milieu, met name voor kwetsbare 
groepen en indien het risico bestaat dat de 
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Commissie en de overige lidstaten daarvan 
onverwijld in kennis, met vermelding van 
de op het nieuwe bewijsmateriaal 
steunende redenen voor zijn besluit.

kwaliteitsnormen van Richtlijn 
2000/60/EG niet worden gerealiseerd, kan 
hij passende voorlopige maatregelen 
nemen. De lidstaat stelt de Commissie en 
de overige lidstaten daarvan onverwijld in 
kennis, met vermelding van de redenen 
voor zijn besluit.

Or.en

Motivering

Ziet op de tenuitvoerlegging van het subsidiariteitsbeginsel en het voorzorgsbeginsel. Lidstaten 
moeten secundaire Europese wetgeving uitvoeren zoals de Kaderrichtlijn water. Met het oog op 
de onlangs vastgestelde verordening inzake gewasbeschermingsmiddelen hebben lidstaten 
passende manoeuvreerruimte om hun burgers en kwetsbare ecosystemen te beschermen.

Amendement 466
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de in artikel 72, lid 3, 
bedoelde procedure besluit de Commissie 
hetzij de voorlopige maatregel voor een in 
haar besluit vastgestelde termijn toe te 
laten, hetzij van de lidstaat te eisen dat hij 
de voorlopige maatregel herroept.

Schrappen

Or.en

Motivering

Volgens artikel 193 van het onlangs vastgestelde EU-Verdrag kunnen lidstaten strengere 
beschermende maatregelen voor het verbeteren van de kwaliteit van het milieu en de 
bescherming van de volksgezondheid aanhouden of introduceren. 

Amendement 467
Christa Klaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zet de uitvoering van het 1. De Commissie zet de uitvoering van het 
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overeenkomstig artikel 16, lid 2, van 
Richtlijn 98/8/EG aangevatte 
werkprogramma voor systematisch 
onderzoek van alle bestaande werkzame 
stoffen voort en rondt dit tegen 14 mei 
2014 af. De Commissie kan 
uitvoeringsmaatregelen aannemen om dat 
werkprogramma uit te voeren en de 
desbetreffende rechten en plichten van de 
bevoegde autoriteiten en de deelnemers aan 
het programma te specificeren. Die 
maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen door deze aan te 
vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 72, lid 4, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

overeenkomstig artikel 16, lid 2, van 
Richtlijn 98/8/EG aangevatte 
werkprogramma voor systematisch 
onderzoek van alle bestaande werkzame 
stoffen voort en rondt dit tegen 14 mei 
2014 af. Teneinde een vlotte overgang 
zeker te stellen, kan de Commissie, door 
middel van gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met artikel 71 bis en 
onder de voorwaarden van artikelen 71 
ter en 71 quater, uitvoeringsmaatregelen 
aannemen om dat werkprogramma uit te 
voeren en de desbetreffende rechten en 
plichten van de bevoegde autoriteiten en de 
deelnemers aan het programma te 
specificeren; en, afhankelijk van de 
vordering van het werkprogramma, een 
beslissing tot verlenging van het 
werkprogramma voor een bepaalde 
periode.

Or.en

Motivering

Om de comitologieprocedure aan te passen aan het nieuwe stelsel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 290 VWEU.

Amendement 468
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afhankelijk van de voortgang van het 
werkprogramma kan de Commissie de 
looptijd ervan met een bepaalde termijn 
verlengen. Die maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel 72, lid 4, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Or.en
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Motivering

Om de comitologieprocedure aan te passen aan het nieuwe stelsel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 290 VWEU.

Amendement 469
Christa Klaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om voortgang te boeken met het 
werkprogramma besluit de Commissie 
door middel van gedelegeerde 
handelingen in overeenstemming met 
artikel 71 bis en onder de voorwaarden 
van artikelen 71 ter en 71 quater dat een 
werkzame stof in bijlage I wordt 
opgenomen en onder welke voorwaarden, 
of, indien niet aan de eisen van artikel 4 
wordt voldaan of indien de vereiste 
informatie en gegevens niet binnen de 
gestelde termijn werden ingediend, dat de 
werkzame stof niet in bijlage I wordt 
opgenomen. In het besluit wordt 
gespecificeerd vanaf welke datum de 
opneming in bijlage I ingaat.

Or.en

Motivering

Om de comitologieprocedure aan te passen aan het nieuwe stelsel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 290 VWEU.

Amendement 470
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de loop van het werkprogramma besluit 
de Commissie volgens de procedure van 
artikel 72, lid 4, dat een werkzame stof in 
bijlage I wordt opgenomen en onder welke 

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

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

Or.en

Motivering

De wetstekst moet duidelijk de termijnen beschrijven die van toepassing zijn. De bevoegde 
autoriteiten zijn eerder twee jaar overeengekomen. 

Amendement 471
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Biociden waarvoor de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat een 
overeenkomstig lid 3 ingediende aanvraag 
tot toelating heeft afgewezen of waarvoor 
die autoriteit besloten heeft geen toelating 
te verlenen, mogen na het verstrijken van 
een termijn van zes maanden vanaf de 
datum van die afwijzing of dat besluit niet 
meer op de markt worden gebracht.

4. Biociden waarvoor de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat een 
overeenkomstig lid 3 ingediende aanvraag 
tot toelating heeft afgewezen of waarvoor 
die autoriteit besloten heeft geen toelating 
te verlenen, mogen na het verstrijken van 
een termijn van zes maanden vanaf de 
datum van die afwijzing of dat besluit niet 
meer op de markt worden gebracht. 
Verwijdering, opslag en gebruik van 
bestaande voorraden van biociden 
waarvoor de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat een overeenkomstig lid 3 
ingediende aanvraag tot toelating heeft 
afgewezen of waarvoor die autoriteit 
besloten heeft geen toelating te verlenen, 
blijven toegestaan tot achttien maanden 
na de datum waarop de opneming ingaat.

Or.en

Motivering

Termijnen voor verwijdering, opslag en gebruik van bestaande voorraden van biociden moeten 
in het hele artikel consistent zijn. 
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Amendement 472
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 81

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In afwijking van artikel 47 mogen 
behandelde voorwerpen en materialen die 
een niet in de Gemeenschap of in ten 
minste één lidstaat toegelaten biocide 
bevatten en die op ... [PB: de in artikel 85, 
eerste alinea, bedoelde datum invoegen] 
beschikbaar waren op de markt, verder op 
de markt worden gebracht tot de dag 
waarop een besluit over de toelating van 
die biociden wordt genomen, mits de 
aanvraag tot toelating uiterlijk op 1 januari 
2013 wordt ingediend. Ingeval de toelating 
voor het op de markt brengen van een 
dergelijk biocide wordt geweigerd, worden 
behandelde voorwerpen en materialen die 
dat biocide bevatten, na het verstrijken van 
een termijn van zes maanden vanaf het 
nemen van dat besluit niet meer op de 
markt gebracht.

Or. en

Amendement 473
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 81

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 47 mogen 
behandelde voorwerpen en materialen die 
een niet in de Gemeenschap of in ten 
minste één lidstaat toegelaten biocide 
bevatten en die op ... [PB: de in artikel 85, 
eerste alinea, bedoelde datum invoegen] 
beschikbaar waren op de markt, verder op 
de markt worden gebracht tot de dag 
waarop een besluit over de toelating van

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

die biociden wordt genomen, mits de 
aanvraag tot toelating uiterlijk op 1 januari 
2017 wordt ingediend. Ingeval de toelating 
voor het op de markt brengen van een 
dergelijk biocide wordt geweigerd, worden 
behandelde voorwerpen en materialen die 
dat biocide bevatten, na het verstrijken van
een termijn van twaalf maanden vanaf het 
nemen van dat besluit niet meer op de 
markt gebracht.

Or. de

Motivering

De termijn waarin voorzien wordt moet met inachtneming van de bedrijfscycli van de importeurs 
verlengd worden. Dealers bestellen hun goederen maximaal 18 maanden voordat ze in de 
schappen staan. Een termijn van 12 maanden zou importeurs de noodzakelijke rechtszekerheid 
garanderen. 

Amendement 474
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 - lid 1bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or.en

Motivering

De toevoeging van dit lid dat ontleend is aan artikel 80 zorgt voor consistente maatregelen voor 
de nieuwe biociden die binnen het toepassingsgebied van de biocidenverordening vallen. 
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Amendement 475
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 82
Overgangsmaatregelen betreffende 
materialen die met levensmiddelen in 
aanraking komen

Schrappen

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

Or.fr

Motivering

Op materialen die met levensmiddelen in aanraking komen is Verordening (EG) nr. 1935/2004 
reeds van toepassing. Deze verordening omvat weliswaar niet alle aspecten van de beoordeling 
van dergelijke materialen en hun gebruik, maar nieuwe beperkingen dienen te worden ingevoerd 
door middel van een herziening van de wetgeving die specifiek geldt voor materialen die met 
levensmiddelen in aanraking komen, en in de verordening over biociden, zodat verdubbeling van 
de regelgeving en de beoordelingen kan worden vermeden.

Amendement 476
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 82
Overgangsmaatregelen betreffende 
materialen die met levensmiddelen in 
aanraking komen

Schrappen

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

Or.en

Motivering

Materialen die met levensmiddelen in aanraking komen moeten niet binnen het 
toepassingsgebied van het voorstel vallen, aangezien dit tot dubbele regelgeving en beoordeling 
zou leiden. Voor materialen die met levensmiddelen in aanraking komen gelden al de regels van 
de Kaderverordening (EG) nr. 1935/2004, inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen. Als er wijzigingen moeten worden aangebracht in de regels 
inzake materialen die met levensmiddelen in aanraking komen, dan dient dit te gebeuren via een 
herziening van de wetgeving op materialen die met levensmiddelen in aanraking komen en niet 
door het toepassingsgebied van de biocidenverordening uit te breiden. 


