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Ændringsforslag 227
Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til samme forslagsstillers ændringsforslag til artikel 3, litra i). Ligesom det er 
tilfældet med REACH, bør ikke kun den "første levering", men "enhver levering" være en 
markedsføring, således at bestemmelserne om sundheds- og miljøbeskyttelse omfatter ethvert 
niveau. Ansøgningen om godkendelse er naturligvis kun nødvendig ved den første 
markedsføring.

Ændringsforslag 228
Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it
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Ændringsforslag 229
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.fr

Begrundelse

Den person, der er ansvarlig for markedsføringen af et godkendt produkt, er ikke altid 
godkendelsesindehaveren. Industrien har behov for denne fleksibilitet i sin distributionskæde.
I teksten bør der ligeledes udtrykkeligt stå, at hvis ansøgeren ønsker at opnå godkendelse af 
en rammeformulering, skal der indgives en fælles ansøgning, som dækker alle de produkter, 
der er taget højde for i rammeformuleringen.

Ændringsforslag 230
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.en

Begrundelse

Industrien har brug for mere fleksibilitet i forsyningskæden. Det er således ikke usædvanligt, 
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at et produkt importeres i et land og markedsføres af en distributør, som ikke er 
godkendelsesindehaveren, eller, såfremt der er tale om multinationale selskaber, at hvert 
enkelt søsterselskab er ansvarligt for produktets markedsføring i deres eget land. 
Bestemmelsen om, at godkendelsesindehaveren og den person, der er ansvarlig for produktets 
markedsføring, skal være den samme, ville give industrien nogle meget stive og upraktiske 
rammer at arbejde under.

Ændringsforslag 231
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgeren kan indgive en fælles 
ansøgning om godkendelse for en gruppe 
produkter, der skal godkendes i 
forbindelse med en rammeformulering.

Or.en

Begrundelse

Industrien har brug for denne fleksibilitet i forsyningskæden. Det bør udtrykkeligt specificeres 
i teksten, at såfremt ansøgeren ønsker en godkendelse for samme formulering, skal der 
indgives en fælles ansøgning, som dækker alle produkter, der falder ind under 
rammeformuleringen. På nuværende tidspunkt indeholder teksten ikke en sådan præcisering. 

Ændringsforslag 232
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgeren kan indgive en fælles 
ansøgning om godkendelse for en gruppe 
produkter, der skal godkendes i 
forbindelse med en rammeformulering. 

Or.fr
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Begrundelse

Den person, der er ansvarlig for markedsføringen af et godkendt produkt, er ikke altid 
godkendelsesindehaveren. Industrien har behov for denne fleksibilitet i sin distributionskæde.
I teksten bør der ligeledes udtrykkeligt stå, at hvis ansøgeren ønsker at opnå godkendelse af 
en rammeformulering, skal der indgives en fælles ansøgning, som dækker alle de produkter,
der er taget højde for i rammeformuleringen.

Ændringsforslag 233
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 – andet afsnit a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal fastlægges og gennemføres 
obligatoriske foranstaltninger med et 
rammedirektiv for Fællesskabets indsats 
med henblik på at opnå bæredygtig 
erhvervsmæssig brug af biocider, 
herunder indførelsen af nationale 
handlingsplaner, integreret 
skadedyrskontrol, 
risikoreduktionsforanstaltninger og 
fremme af alternativer.
Kommissionen skal forelægge et forslag 
for Europa-Parlamentet og Rådet to år 
efter denne forordnings vedtagelse.

Or.en

Ændringsforslag 234
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Angreb med skadelige organismer 
skal undgås ved hjælp af passende 
afskrækkende foranstaltninger for at 
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fjerne eller hindre disse organismer.
Desuden skal der træffes andre 
forsigtighedsforanstaltninger, f.eks. 
korrekt opbevaring af varer, overholdelse 
af hygiejnestandarderne og øjeblikkelig 
bortskaffelse af affald. Der bør kun tages 
yderligere skridt, hvis disse 
foranstaltninger ikke har nogen effekt.
Biocidholdige produkter, som udgør en 
lav risiko for mennesker, dyr og miljøet, 
bør altid foretrækkes frem for andre.
Biocidholdige produkter, der er beregnet 
på at skade, dræbe eller ødelægge dyr, 
som kan føle smerte og ubehag, bør kun 
anvendes som sidste udvej. 

Or.en

Begrundelse

Artikel 15 bør suppleres med et nyt stk. 1, hvor man medtager bestemmelser om bæredygtig 
brug af biocider.

Ændringsforslag 235
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b – litra i 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) det er tilstrækkelig effektivt i) det er nødvendigt og tilstrækkelig 
effektivt

Or.en

Begrundelse

Sikrer en konsekvent beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed. Det er nødvendigt at 
overholde alle relevante fællesskabsstandarder for miljøbeskyttelse. Dette sikres også i 
direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter. Desuden bør der tages højde for beskyttelsen af 
sårbare grupper, sådan som det er foreskrevet i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 om 
plantebeskyttelsesmidler, og for kombinationsvirkninger.
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Ændringsforslag 236
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b – litra ii 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) det har ingen uacceptable virkninger på 
målorganismer, herunder uacceptabel 
resistens eller krydsresistens eller medfører 
unødige lidelser og smerter for hvirveldyr

ii) det har ingen reelle eller potentielle
virkninger på målorganismer, herunder 
uacceptabel resistens eller krydsresistens 
eller medfører unødige lidelser og smerter 
for hvirveldyr

Or.en

Begrundelse

Sikrer en konsekvent beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed. Det er nødvendigt at 
overholde alle relevante fællesskabsstandarder for miljøbeskyttelse. Dette sikres også i 
direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter. Desuden bør der tages højde for beskyttelsen af 
sårbare grupper, sådan som det er foreskrevet i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 om 
plantebeskyttelsesmidler, og for kombinationsvirkninger.

Ændringsforslag 237
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b – litra iii 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) det har ikke i sig selv eller som følge af 
restkoncentrationer nogen direkte eller 
indirekte uacceptabel indvirkning på 
mennesker eller dyr

iii) det må ikke i sig selv eller som følge af 
restkoncentrationer have umiddelbare eller 
forsinkede skadelige virkninger for 
menneskers sundhed, herunder for 
sårbare grupper, eller dyrs sundhed, 
hverken direkte eller via drikkevandet 
(under hensyntagen til produkter, der 
fremkommer ved behandling af 
drikkevand), fødevarer, foder eller luften, 
eller konsekvenser på arbejdspladsen eller 
via andre indirekte virkninger, idet kendte 
kumulative og synergistiske virkninger 
tages i betragtning, såfremt der foreligger 
videnskabelige metoder, der er godkendt 
af agenturet, til vurdering af sådanne 
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virkninger, eller for grundvandet

Or.en

Begrundelse

Det er uacceptabelt at tale om "uacceptabel" indvirkning, når det drejer sig om menneskers 
sundhed. I forbindelse med godkendelsen af plantebeskyttelsesmidler blev termen 
"uacceptabel" kun anvendt i forbindelse med indvirkninger på miljøet. Ordlyden fra 
forordningen om plantebeskyttelsesmidler bør anvendes her, ikke mindst fordi den medtager 
kumulative og synergistiske virkninger.

Ændringsforslag 238
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b – litra iii 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) det har ikke i sig selv eller som følge af 
restkoncentrationer nogen direkte eller 
indirekte uacceptabel indvirkning på 
mennesker eller dyr

iii) det har ikke i sig selv eller som følge af 
metabolitter og restkoncentrationer nogen 
direkte eller indirekte reel eller potentiel 
negativ indvirkning på menneskers 
sundhed, navnlig sårbare gruppers, eller 
dyr

Or.en

Begrundelse

Sikrer en konsekvent beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed. Det er nødvendigt at 
overholde alle relevante fællesskabsstandarder for miljøbeskyttelse. Dette sikres også i 
direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter. Desuden bør der tages højde for beskyttelsen af 
sårbare grupper, sådan som det er foreskrevet i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 om 
plantebeskyttelsesmidler, og for kombinationsvirkninger.

Ændringsforslag 239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b – litra iii 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) det har ikke i sig selv eller som følge af 
restkoncentrationer nogen direkte eller 
indirekte uacceptabel indvirkning på 
mennesker eller dyr

iii) det har ikke i sig selv eller som følge af 
restkoncentrationer nogen direkte eller 
indirekte umiddelbar eller forsinket
uacceptabel indvirkning på mennesker eller 
dyr, idet der tages hensyn til sårbare 
grupper

Or.en

Ændringsforslag 240
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b – litra iv – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) det har ikke i sig selv eller som følge af 
restkoncentrationer nogen uacceptabel
indvirkning på miljøet, idet der især tages 
hensyn til følgende aspekter:

iv) det har ikke i sig selv eller som følge af 
restkoncentrationer nogen reel eller 
potentiel negativ indvirkning på miljøet, 
idet der især tages hensyn til følgende 
aspekter:

Or.en

Begrundelse

Sikrer en konsekvent beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed. Det er nødvendigt at 
overholde alle relevante fællesskabsstandarder for miljøbeskyttelse. Dette sikres også i 
direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter. Desuden bør der tages højde for beskyttelsen af 
sårbare grupper, sådan som det er foreskrevet i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 om 
plantebeskyttelsesmidler, og for kombinationsvirkninger.

Ændringsforslag 241
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b – litra iv – led 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- dets skæbne og spredning i miljøet - dets skæbne og spredning i miljøet, 
herunder spredningen over lange 
afstande

Or.en

Begrundelse

Sikrer en konsekvent beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed. Det er nødvendigt at 
overholde alle relevante fællesskabsstandarder for miljøbeskyttelse. Dette sikres også i 
direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter. Desuden bør der tages højde for beskyttelsen af 
sårbare grupper, sådan som det er foreskrevet i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 om 
plantebeskyttelsesmidler, og for kombinationsvirkninger.

Ændringsforslag 242
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b – litra iv – led 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- kontamination af overfladevand 
(herunder vand i flodmundinger og 
havvand), grundvand og drikkevand, luft 
og jord

- kontamination af overfladevand 
(herunder vand i flodmundinger og 
havvand), grundvand og drikkevand, luft 
og jord, under inddragelse af steder langt 
fra anvendelsesstedet som følge af 
transport i miljøet over store afstande

Or.en

Begrundelse

Skaber overensstemmelse med den ordlyd, der anvendes i forordningen om 
plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 243
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de i de biocidholdige produkter 
indeholdte aktivstoffers art, mængde og 
tekniske ækvivalens samt i givet fald 
urenheder og ikke-aktivstoffer af 
toksikologisk eller økotoksikologisk 
betydning samt restkoncentrationer af 
toksikologisk eller miljømæssig betydning, 
som hidrører fra anvendelser, der 
godkendes, lader sig bestemme efter de 
relevante bestemmelser i bilag II og III

c) de i de biocidholdige produkter 
indeholdte aktivstoffers art, mængde og 
tekniske ækvivalens samt i givet fald 
urenheder og ikke-aktivstoffer af 
toksikologisk eller økotoksikologisk 
betydning samt metabolitter og 
restkoncentrationer af toksikologisk eller 
miljømæssig betydning, som hidrører fra 
anvendelser, der godkendes, bør 
bestemmes efter de relevante bestemmelser 
i bilag II og III

Or.en

Ændringsforslag 244
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle normale forhold, hvorunder det 
biocidholdige produkt vil kunne anvendes

a) alle normale forhold eller andre 
realistiske scenarier såsom uheld, 
hvorunder det biocidholdige produkt vil 
kunne anvendes

Or.en

Begrundelse

Sikrer en konsekvent beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed. Det er nødvendigt at 
overholde alle relevante fællesskabsstandarder for miljøbeskyttelse. Dette sikres også i 
direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter. Desuden bør der tages højde for beskyttelsen af 
sårbare grupper, sådan som det er foreskrevet i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 om 
plantebeskyttelsesmidler, og for kombinationsvirkninger.

Ændringsforslag 245
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra c a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kumulative eller synergistiske 
virkninger

Or.en

Begrundelse

Sikrer en konsekvent beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed. Det er nødvendigt at 
overholde alle relevante fællesskabsstandarder for miljøbeskyttelse. Dette sikres også i 
direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter. Desuden bør der tages højde for beskyttelsen af 
sårbare grupper, sådan som det er foreskrevet i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 om 
plantebeskyttelsesmidler, og for kombinationsvirkninger.

Ændringsforslag 246
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at opnå godkendelse til at 
markedsføre et biocidholdigt 
lavrisikoprodukt skal de i stk. 1, litra b), c) 
og d), omhandlede krav være opfyldt.

3. Der kan kun gives godkendelse til at 
markedsføre et biocidholdigt 
lavrisikoprodukt, hvis aktivstofferne 
vurderes som aktivstoffer med lav risiko 
og er medtaget i bilag I (eller et separat 
bilag) i henhold til artikel 4 og artikel 5. 
Desuden er godkendelsen betinget af, at
de i stk. 1, litra a), b), c) og d), omhandlede 
krav er opfyldt.

Or.en

Begrundelse

Kommissionens forslag sikrer ikke nogen form for vurdering på EU-plan af aktivstoffer med
lav risiko. Det er fuldstændigt uklart, hvilke aktivstoffer et lavrisikoprodukt kan indeholde.
Hvis noget skal klassificeres som et lavrisikoprodukt, er det vigtigt at vide, hvad det 
indeholder. Derfor skal aktivstofferne i et lavrisikoprodukt som minimum vurderes på EU-
plan og medtages i bilag I, så produktet kan anerkendes som et lavrisikoprodukt.



PE439.904v02-00 14/58 AM\811561DA.doc

DA

Ændringsforslag 247
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5 – litra b a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) det anses for at have 
hormonforstyrrende egenskaber

Or.en

Begrundelse

På grund af disse stoffers sundhedsfare bør de ikke være tilgængelige for den almindelige 
offentlighed.

Ændringsforslag 248
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5 – litra b a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) neurotoksiske eller immunotoksiske 
udviklingsvirkninger

Or.en

Ændringsforslag 249
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – første afsnit - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et biocidholdigt produkt betragtes som 
et biocidholdigt lavrisikoprodukt, hvis 
begge af følgende betingelser er opfyldt:

1. Et biocidholdigt produkt betragtes som 
et biocidholdigt lavrisikoprodukt, hvis 
aktivstofferne heri er medtaget i bilag I, 
og hvis begge af følgende betingelser er 
opfyldt:
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Or.en

Begrundelse

Kommissionens forslag sikrer ikke nogen form for vurdering på EU-plan af aktivstoffer med 
lav risiko. Det er fuldstændigt uklart, hvilke aktivstoffer et lavrisikoprodukt kan indeholde.
Hvis noget skal klassificeres som et lavrisikoprodukt, er det vigtigt at vide, hvad det 
indeholder. Derfor skal aktivstofferne i et lavrisikoprodukt som minimum vurderes på EU-
plan og medtages i bilag I, så produktet kan anerkendes som et lavrisikoprodukt.

Ændringsforslag 250
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – første afsnit - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et biocidholdigt produkt betragtes som 
et biocidholdigt lavrisikoprodukt, hvis 
begge af følgende betingelser er opfyldt:

1. Et biocidholdigt produkt betragtes som 
et biocidholdigt lavrisikoprodukt, hvis en 
eller begge af følgende betingelser er 
opfyldt:

Or.en

Ændringsforslag 251
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – første afsnit - litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de kumulative virkninger af både 
aktivstoffer og ikke-aktivstoffer er taget i 
betragtning og er defineret som 
lavrisikovirkninger

Or.en
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Ændringsforslag 252
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – andet afsnit – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et biocidholdigt produkt betragtes dog 
ikke som et biocidholdigt lavrisikoprodukt,
hvis mindst én af følgende betingelser er 
opfyldt:

Specifikke foranstaltninger for 
bæredygtig brug med passende 
teknologier til at kontrollere brugen er 
dog nødvendige, hvis et biocidholdigt 
produkt opfylder mindst to af følgende 
betingelser:

Or.en

Ændringsforslag 253
Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – andet afsnit – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det indeholder et eller flere aktivstoffer, 
der opfylder kriterierne for at blive 
klassificeret som persistente, 
bioakkumulerende og giftige eller meget 
persistente og meget bioakkumulerende i 
henhold til bilag XIII i forordning (EF) nr. 
1907/2006

a) det frigiver et/flere kemiske stoffer 
under normal brug, eller det indeholder et 
eller flere aktivstoffer, der opfylder 
kriterierne for at blive klassificeret som 
persistente, bioakkumulerende og giftige 
eller meget persistente og meget 
bioakkumulerende i henhold til bilag XIII i 
forordning (EF) nr. 1907/2006

Or.en

Begrundelse

For at skabe større klarhed foreslår jeg en omformulering.

Ændringsforslag 254
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – andet afsnit – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det indeholder et eller flere aktivstoffer, 
der opfylder kriterierne for at blive 
klassificeret som persistente, 
bioakkumulerende og giftige eller meget 
persistente og meget bioakkumulerende i 
henhold til bilag XIII i forordning (EF) nr. 
1907/2006

a) det indeholder et eller flere stoffer, der 
opfylder kriterierne for at blive 
klassificeret som et persistent organisk 
forureningsemne, persistente, 
bioakkumulerende og giftige eller meget 
persistente og meget bioakkumulerende i 
henhold til bilag XIII i forordning (EF) nr. 
1907/2006

Or.en

Ændringsforslag 255
Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – andet afsnit – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det indeholder et eller flere aktivstoffer, 
der betragtes som hormonforstyrrende 
stoffer

b) det frigiver et/flere kemiske stoffer 
under normal brug, eller det indeholder et 
eller flere aktivstoffer, der betragtes som 
hormonforstyrrende stoffer

Or.en

Begrundelse

For at skabe større klarhed foreslår jeg en omformulering.

Ændringsforslag 256
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – andet afsnit – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det indeholder et eller flere aktivstoffer, 
der betragtes som hormonforstyrrende 
stoffer

b) det indeholder et hvilket som helst stof, 
der betragtes som hormonforstyrrende
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Or.en

Ændringsforslag 257
Rovana Plumb

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – andet afsnit – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det indeholder et eller flere aktivstoffer, 
der i overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 1272/2008 er klassificeret som 
eller opfylder kriterierne for klassificering 
som:

c) det frigiver et/flere kemiske stoffer 
under normal brug, eller det indeholder et 
eller flere aktivstoffer, der i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
1272/2008 er klassificeret som eller 
opfylder kriterierne for klassificering som:

Or.en

Begrundelse

For at skabe større klarhed foreslår jeg en omformulering.

Ændringsforslag 258
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – andet afsnit – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det indeholder et eller flere aktivstoffer, 
der i overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 1272/2008 er klassificeret som 
eller opfylder kriterierne for klassificering 
som:

c) det indeholder et eller flere aktivstoffer, 
som giver anledning til bekymring, eller 
som i overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 1272/2008 er klassificeret som 
eller opfylder kriterierne for klassificering 
som:

Or.en

Begrundelse

Definitionen er i tråd med forordningen om plantebeskyttelsesmidler, hvor der står, at et 
lavrisikoprodukt ikke må indeholde et stof, der giver anledning til bekymring (artikel 47, stk. 
1, litra b).
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Ændringsforslag 259
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – andet afsnit – litra c – litra vi a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

via) eksplosive

Or.en

Begrundelse

Det skal sikres, at biocidholdige lavrisikoprodukter ikke udgør en større fare.

Ændringsforslag 260
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – andet afsnit – litra c – litra vi a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

via) ætsende

Or.en

Ændringsforslag 261
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – første afsnit – litra c – litra vi b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vib) ætsende

Or.en

Begrundelse

Det skal sikres, at biocidholdige lavrisikoprodukter ikke udgør en større fare.
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Ændringsforslag 262
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – andet afsnit – litra c – litra vi c (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vic) meget giftige eller giftige

Or.en

Begrundelse

Det skal sikres, at biocidholdige lavrisikoprodukter ikke udgør en større fare.

Ændringsforslag 263
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – andet afsnit – litra c a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) det indeholder et nanomateriale

Or.en

Begrundelse

Ud fra den nuværende viden eller mangel på samme kan et biocidholdigt produkt, der 
indeholder nanomaterialer, ikke betegnes som et lavrisikoprodukt.

Ændringsforslag 264
Esther De Lange

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – andet afsnit – litras c a - c c (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) produktet er eksplosivt
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cb) produktet er meget brandfarligt
cc) produktet er selvantændende ved 
anvendelsestemperaturen.

Or.en

Ændringsforslag 265
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – andet afsnit – litra c a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) produktet er klassificeret eller skal 
klassificeres i en hvilken som helst 
kategori i henhold til forordning (EF) nr. 
1272/2008

Or.en

Ændringsforslag 266
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – andet afsnit – litra c b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) det indeholder et problematisk stof.

Or.en

Ændringsforslag 267
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ansøgeren om godkendelse skal under 
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de ovennævnte omstændigheder give de 
kompetente myndigheder følgende:
i) oplysninger om et specifikt salgssted
ii) oplysninger om specifik rådgivning 
og/eller bestemmelser om brugen af 
beskyttelsesudstyr
iii) en brochure om produktets risici, 
fordele og ansvarlige brug
iv) en årlig rapport om eventuelle uheld

Or.en

Begrundelse

Det bør ikke kun være et aktivstofs iboende egenskaber, der bestemmer dets egnethed til 
lavrisikoprodukter, eftersom risiciene i højere grad kan stamme fra eksponeringen for 
produktet end fra den fare, der er forbundet med aktivstoffet. Eftersom nogle biocider 
anvendes af andre end fagfolk, er det vigtigt at sørge for disse produkters sikkerhed ved hjælp 
af bedre information og forsigtighedsregler vedrørende brugen. Endelig er det nødvendigt at 
opmuntre industrien til at rette sin forsknings- og innovationsindsats mod udviklingen af 
lavrisikoprodukter.

Ændringsforslag 268
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 betragtes et biocidholdigt 
produkt som et biocidholdigt 
lavrisikoprodukt, hvis aktivstofferne i det 
biocidholdige produkt er indeholdt på en 
sådan måde, at der kun forekommer en 
ubetydelig eksponering under normale 
anvendelsesforhold, og produktet 
håndteres under strengt kontrollerede 
forhold i alle andre faser af dets 
livscyklus.

udgår

Or.en
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Begrundelse

Et produkt kan ikke høre under en lavrisikoproduktkategori, hvis det ikke opfylder kriterierne 
i ovennævnte artikler.

Ændringsforslag 269
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 betragtes et biocidholdigt 
produkt som et biocidholdigt 
lavrisikoprodukt, hvis aktivstofferne i det 
biocidholdige produkt er indeholdt på en 
sådan måde, at der kun forekommer en 
ubetydelig eksponering under normale 
anvendelsesforhold, og produktet 
håndteres under strengt kontrollerede 
forhold i alle andre faser af dets 
livscyklus.

udgår

Or.en

Begrundelse

Udtrykket "ubetydelig" er alt for vagt til at være et hensigtsmæssigt kriterium til at beskytte 
menneskers sundhed og miljøet.

Ændringsforslag 270
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 betragtes et biocidholdigt 
produkt som et biocidholdigt 
lavrisikoprodukt, hvis aktivstofferne i det 
biocidholdige produkt er indeholdt på en 
sådan måde, at der kun forekommer en 
ubetydelig eksponering under normale 

2. Uanset stk. 1 betragtes et biocidholdigt 
produkt som et biocidholdigt 
lavrisikoprodukt, hvis aktivstofferne i det 
biocidholdige produkt er indeholdt på en 
sådan måde, at der kun forekommer en 
ubetydelig eksponering under normale 
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anvendelsesforhold, og produktet håndteres 
under strengt kontrollerede forhold i alle 
andre faser af dets livscyklus.

anvendelsesforhold, dvs. at produktet 
anvendes i lukkede systemer eller under 
andre forhold, hvor det ikke kommer i 
kontakt med mennesker, og hvor 
aktivstoffets restkoncentrationer ikke 
overskrider påvisningsgrænsen, og 
produktet håndteres under strengt 
kontrollerede forhold i alle andre faser af 
dets livscyklus.

Or.en

Ændringsforslag 271
Esther De Lange

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 betragtes et biocidholdigt 
produkt som et biocidholdigt 
lavrisikoprodukt, hvis aktivstofferne i det 
biocidholdige produkt er indeholdt på en 
sådan måde, at der kun forekommer en 
ubetydelig eksponering under normale 
anvendelsesforhold, og produktet håndteres 
under strengt kontrollerede forhold i alle 
andre faser af dets livscyklus.

2. Uanset stk. 1 betragtes et biocidholdigt 
produkt som et biocidholdigt 
lavrisikoprodukt, hvis aktivstofferne i det 
biocidholdige produkt er indeholdt på en 
sådan måde, at der kun forekommer en 
ubetydelig eksponering under normale 
anvendelsesforhold, og produktet håndteres 
under strengt kontrollerede forhold i alle 
andre faser af dets livscyklus, og de risici, 
der er nævnt i artikel 17, stk. 1, litra d), 
kan mindskes, når den tilsigtede brug 
følges.

Or.en

Ændringsforslag 272
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 betragtes et biocidholdigt 2. Uanset stk. 1 betragtes et biocidholdigt 
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produkt som et biocidholdigt 
lavrisikoprodukt, hvis aktivstofferne i det 
biocidholdige produkt er indeholdt på en 
sådan måde, at der kun forekommer en 
ubetydelig eksponering under normale
anvendelsesforhold, og produktet håndteres 
under strengt kontrollerede forhold i alle 
andre faser af dets livscyklus.

produkt som et biocidholdigt 
lavrisikoprodukt, hvis aktivstofferne i det 
biocidholdige produkt er indeholdt på en 
sådan måde, at der kun forekommer en 
ubetydelig eller kontrolleret eksponering 
via foranstaltninger for bæredygtig brug 
under foreskrevne anvendelsesforhold, og 
produktet håndteres under strengt 
kontrollerede forhold i alle andre faser af 
dets livscyklus.

Or.en

Begrundelse

Det bør ikke kun være et aktivstofs iboende egenskaber, der bestemmer dets egnethed til 
lavrisikoprodukter, eftersom risiciene i højere grad kan stamme fra eksponeringen for 
produktet end fra den fare, der er forbundet med aktivstoffet. Eftersom nogle biocider 
anvendes af andre end fagfolk, er det vigtigt at sørge for disse produkters sikkerhed ved hjælp 
af bedre information og forsigtighedsregler vedrørende brugen. Endelig er det nødvendigt at 
opmuntre industrien til at rette sin forsknings- og innovationsindsats mod udviklingen af 
lavrisikoprodukter.

Ændringsforslag 273
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for andet end biocidholdige 
lavrisikoprodukter et dossier eller en 
dataadgangstilladelse til et dossier, der 
opfylder de i bilag II omhandlede krav for 
hvert aktivstof i det biocidholdige produkt

c) et dossier eller en dataadgangstilladelse 
til et dossier, der opfylder de i bilag II 
omhandlede krav for hvert aktivstof i det 
biocidholdige produkt

Or.en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at vurderingen af lavrisikostoffer og -produkter er baseret på 
tilstrækkelige data.
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Ændringsforslag 274
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for biocidholdige lavrisikoprodukter 
enhver relevant oplysning til støtte for den 
konklusion, at det biocidholdige produkt 
skal betragtes som et biocidholdigt 
lavrisikoprodukt.

d) for biocidholdige lavrisikoprodukter et 
dossier eller en dataadgangstilladelse til
det biocidholdige produkt, som opfylder de 
krav, der er opstillet i bilag III.

Or.en

Begrundelse

Det er nødvendigt med tilstrækkelige data til at vurdere, om et aktivstof og et produkt har en 
lav risiko.

Ændringsforslag 275
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ansøgninger om national godkendelse, 
som omfatter en gensidig 
anerkendelsesprocedure, kan sendes til 
den kompetente myndighed på engelsk, 
herunder de dokumenter, der er 
omhandlet i stk. 1.

Or.en

Begrundelse

Hvis der er tale om ansøgninger, som efterfølgende omfatter gensidige 
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anerkendelsesprocedurer, er det af afgørende vigtighed, at ansøgningen og alle tilhørende 
dokumenter accepteres på engelsk af den kompetente myndighed, der modtager ansøgningen.
Dette er meget vigtigt for at undgå tidskrævende og dyre oversættelser af den samme 
dokumentation til adskillige europæiske sprog.

Ændringsforslag 276
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansøgeren skal uanset artikel 18 ikke 
fremlægge de data, der kræves i henhold 
til denne artikel, hvis et af følgende 
forhold gør sig gældende:

udgår

a) oplysningerne er ikke nødvendige som 
følge af den eksponering, der er forbundet 
med de påtænkte anvendelser
b) der er ikke noget videnskabeligt belæg 
for at fremlægge oplysningerne
c) det er ikke teknisk muligt at fremlægge 
oplysningerne.

Or.en

Ændringsforslag 277
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ansøgeren kan foreslå tilpasninger af 
de data, der kræves i artikel 18 i henhold 
til bilag IV. Begrundelsen for de 
foreslåede tilpasninger af datakravene 
skal tydeligt angives i ansøgningen med 
en henvisning til de specifikke 
bestemmelser i bilag IV.

udgår
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Or.en

Ændringsforslag 278
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager 
foranstaltninger med henblik på at 
fastsætte kriterier for definitionen af, 
hvilke forhold der udgør et passende 
grundlag for at tilpasse de i artikel 18 
omhandlede datakrav, jf. stk. 1, litra a).

3. For at definere, hvilke forhold der 
udgør et passende grundlag for at tilpasse 
de i artikel 18 omhandlede datakrav, jf. stk. 
1, litra a), tilpasser Kommissionen 
kriterierne ved hjælp af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 71 a og efter 
betingelserne i artikel 71 b og 71 c.

Or.en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 279
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or.en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 280
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra o a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

oa) analytiske metoder, herunder 
genvindingsprocent og påvisningsgrænser 
(LOD) for toksikologisk og 
økotoksikologisk relevante bestanddele i 
biocidholdige produkter og/eller 
restkoncentrationer heraf.

Or.en

Ændringsforslag 281
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt der er tale om en 
rammeformulering, tildeles der et fælles 
godkendelsesnummer til alle 
biocidholdige produkter, som hører under 
denne ramme.

Or.en

Begrundelse

Det er nødvendigt med et nyt stykke for at præcisere, at når der er tale om en godkendt 
ramme, tildeles der et fælles godkendelsesnummer til alle produkter, som hører under denne 
ramme. Som det er nu, er denne præcisering ikke medtaget i forslaget til forordning om 
biocidholdige produkter.
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Ændringsforslag 282
Catherine Soullie, Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) den tilladte ændring i sammensætningen 
af dette biocidholdige referenceprodukt 
udtrykt som en reduktion af procentdelen
af aktivstof(fer) og/eller som en ændring i 
procentdelen af ikke-aktivstoffer indeholdt 
i de biocidholdige produkter, der anses for 
at tilhøre denne rammeformulering

Or.fr

Begrundelse

Stk. 3, litra b), bør være fuldstændigt i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, dvs. "i 
rammeformuleringer tillades en nedsættelse af aktivstoffets koncentration i det biocidholdige 
referenceprodukt". Godkendelsens indhold bør således afspejle denne mulighed.

Ændringsforslag 283
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) den tilladte ændring i sammensætningen 
af dette biocidholdige referenceprodukt 
udtrykt som en reduktion af procentdelen
af aktivstof(fer) og/eller som en ændring i 
procentdelen af ikke-aktivstoffer indeholdt 
i de biocidholdige produkter, der anses for 
at tilhøre denne rammeformulering

Or.en

Begrundelse

Stk. 3, litra b), bør være fuldstændigt i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, dvs. "i 
rammeformuleringer tillades en nedsættelse af aktivstoffets koncentration i det biocidholdige 
referenceprodukt". Godkendelsens indhold bør således også afspejle denne mulighed.
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Ændringsforslag 284
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) den tilladte ændring i sammensætningen 
af dette biocidholdige referenceprodukt 
udtrykt som en reduktion af procentdelen
af aktivstof(fer) og/eller som en ændring i 
procentdelen af ikke-aktivstoffer indeholdt 
i de biocidholdige produkter, der anses for 
at tilhøre denne rammeformulering

Or.en

Begrundelse

Stk. 3, litra b), bør være fuldstændigt i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, dvs. "i 
rammeformuleringer tillades en nedsættelse af aktivstoffets koncentration i det biocidholdige 
referenceprodukt". Godkendelsens indhold bør således også afspejle denne mulighed.

Ændringsforslag 285
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Såfremt der er tale om en 
rammeformulering, tildeles der et fælles 
godkendelsesnummer til alle 
biocidholdige produkter, som hører under 
denne ramme.

Or.en

Begrundelse

Det er nødvendigt med et nyt stykke for at præcisere, at når der er tale om en godkendt 
ramme, tildeles der et fælles godkendelsesnummer til alle produkter, som hører under denne 
ramme. Som det er nu, er denne præcisering ikke medtaget i forslaget til forordning om 
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biocidholdige produkter.

Ændringsforslag 286
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
eller i tilfælde af en vurdering af en 
ansøgning om EF-godkendelse den 
kompetente vurderingsmyndighed skal 
udføre en sammenlignende vurdering som 
en del af vurderingen af en ansøgning om 
godkendelse eller om fornyet godkendelse 
af et biocidholdigt produkt indeholdende et 
substitutionsrelevant aktivstof, jf. artikel 9, 
stk. 1. Den sammenlignende vurdering 
bør foretages for alle biocidholdige 
produkter, der har samme formål, når der 
er tilstrækkelig erfaring med brugen og 
efter mindst fem år.

Or.it

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager sigte på en bedre definition af anvendelsen af den 
sammenlignende vurdering. Et element, der skal tages højde for, er tilstrækkelig erfaring med 
brugen. Dette bør være reglen og ikke undtagelsen.

Ændringsforslag 287
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
eller i tilfælde af en vurdering af en 
ansøgning om EF-godkendelse den 
kompetente vurderingsmyndighed skal 

1. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
eller i tilfælde af en vurdering af en 
ansøgning om EF-godkendelse den 
kompetente vurderingsmyndighed skal 



AM\811561DA.doc 33/58 PE439.904v02-00

DA

udføre en sammenlignende vurdering som 
en del af vurderingen af en ansøgning om 
godkendelse eller om fornyet godkendelse 
af et biocidholdigt produkt indeholdende et 
substitutionsrelevant aktivstof, jf. artikel
9, stk. 1.

udføre en sammenlignende vurdering som 
en del af vurderingen af en ansøgning om 
godkendelse eller om fornyet godkendelse 
af et biocidholdigt produkt. Den 
sammenlignende vurdering foretages for 
alle biocidholdige produkter, der har 
samme formål, når der er tilstrækkelig 
erfaring med brugen og efter mindst tre 
år.

Or.en

Begrundelse

Risikoen for miljøet og for menneskers sundhed skyldes ikke så meget aktivstoffet, eftersom 
der anvendes små mængder i de enkelte produkter, men snarere produktet selv og brugen af 
det. Det er ikke så relevant kun at sammenligne de produkter, som indeholder et stof, der er 
klassificeret som substitutionsrelevant. Der findes meget få nye aktivstoffer hvert år. De kan 
næppe erstatte de gamle aktivstoffer, og de substitutionsrelevante stoffer bliver på markedet i 
en længere periode end ventet. For at stimulere innovationen er det vigtigt kun at fremme de 
sikreste produkter på markedet.

Ændringsforslag 288
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Den sammenlignende vurdering skal 
anvendes ved alle biocidholdige 
produkter, som har det samme 
anvendelsesformål, når der er samlet 
tilstrækkelig erfaring med disse gennem 
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en mindst femårig anvendelse.

Or.de

Begrundelse

En ansøgning om en sammenlignende vurdering skal, som hovedregel og ikke som 
undtagelse, tage hensyn til erfaringen fra den praktiske anvendelse. Derfor skal en ansøgning 
om en sammenlignende vurdering være begrænset til en fornyet godkendelse af produkter, 
som indeholder aktivstoffer, der er identificeret som substitutionsrelevante aktivstoffer i 
henhold til artikel 9.

Ændringsforslag 289
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.en

Ændringsforslag 290
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Resultaterne af den sammenlignende 
vurdering fremsendes omgående til de 
kompetente myndigheder i de øvrige 
medlemsstater og agenturet samt til 

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

Kommissionen, hvis det drejer sig om en 
fornyelse af en EF-godkendelse.

Or.de

Begrundelse

En ansøgning om en sammenlignende vurdering skal, som hovedregel og ikke som 
undtagelse, tage hensyn til erfaringen fra den praktiske anvendelse. Derfor skal en ansøgning 
om en sammenlignende vurdering være begrænset til en fornyet godkendelse af produkter, 
som indeholder aktivstoffer, der er identificeret som substitutionsrelevante aktivstoffer i 
henhold til artikel 9.

Ændringsforslag 291
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it

Begrundelse

Resultaterne af den sammenlignende vurdering skal udelukkende fremsendes til 
Kommissionen, hvis det drejer sig om en fornyelse af en ansøgning.

Ændringsforslag 292
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uanset stk. 1 skal der ikke foretages 
en sammenlignende vurdering for 
biocider, hvis sikre brug er påvist.

Or.it

Begrundelse

Der skal udelukkende foretages en sammenlignende vurdering for de biocider, for hvilke der 
eksisterer en identificeret risiko, og hvor det derfor er nødvendigt med alternativer. Der bør 
ikke foretages en sammenlignende vurdering for de biocidholdige produkter, hvis sikre brug 
er påvist.

Ændringsforslag 293
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.de

Begrundelse

En ansøgning om en sammenlignende vurdering skal, som hovedregel og ikke som 
undtagelse, tage hensyn til erfaringen fra den praktiske anvendelse. Derfor skal en ansøgning 
om en sammenlignende vurdering være begrænset til en fornyet godkendelse af produkter, 
som indeholder aktivstoffer, der er identificeret som substitutionsrelevante aktivstoffer i 
henhold til artikel 9.
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Ændringsforslag 294
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it

Begrundelse

Den sammenlignende vurdering bør være begrænset til godkendelsernes fornyelse.

Ændringsforslag 295
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.en
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Ændringsforslag 296
Dagmar Roth-Behrendt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) for så vidt angår de i ansøgningen 
angivne anvendelser eksisterer der allerede 
andre godkendte biocidholdige produkter
eller en metode til ikke-kemisk 
bekæmpelse eller forebyggelse, der er 
betydeligt sikrere for menneskers eller dyrs 
sundhed eller for miljøet, og som har en 
tilsvarende virkning og ikke medfører 
nogen signifikant risikostigning med 
hensyn til noget andet parameter

Or.de

Begrundelse

En ansøgning om en sammenlignende vurdering skal, som hovedregel og ikke som 
undtagelse, tage hensyn til erfaringen fra den praktiske anvendelse. Derfor skal en ansøgning 
om en sammenlignende vurdering være begrænset til en fornyet godkendelse af produkter, 
som indeholder aktivstoffer, der er identificeret som substitutionsrelevante aktivstoffer i 
henhold til artikel 9.

Ændringsforslag 297
Tiziano Motti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 298
Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) for så vidt angår de i ansøgningen 
angivne anvendelser eksisterer der allerede 
et andet godkendt biocidholdigt produkt 
eller en metode til ikke-kemisk 
bekæmpelse eller forebyggelse, der er 
betydeligt sikrere for menneskers eller dyrs 
sundhed eller for miljøet, og som viser en 
tilsvarende virkning og ikke medfører 
nogen signifikant risikostigning med 
hensyn til noget andet parameter

Or.it

Begrundelse

Den sammenlignende vurdering bør være begrænset til en fornyet godkendelse af biocider, 
som indeholder aktivstoffer, der er identificeret som substitutionsrelevante i henhold til artikel 
9 i forordningen.

Ændringsforslag 299
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.en

Ændringsforslag 300
Dagmar Roth-Behrendt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det biocidholdige produkt eller metoden 
til ikke-kemisk bekæmpelse eller 
forebyggelse i litra a) er ikke forbundet 
med væsentlige økonomiske eller praktiske 
ulemper

b) de biocidholdige produkter i litra a) er 
ikke forbundet med væsentlige 
økonomiske eller praktiske ulemper

Or.de

Begrundelse

En ansøgning om en sammenlignende vurdering skal, som hovedregel og ikke som 
undtagelse, tage hensyn til erfaringen fra den praktiske anvendelse. Derfor skal en ansøgning 
om en sammenlignende vurdering være begrænset til en fornyet godkendelse af produkter, 
som indeholder aktivstoffer, der er identificeret som substitutionsrelevante aktivstoffer i 
henhold til artikel 9.

Ændringsforslag 301
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det biocidholdige produkt eller metoden 
til ikke-kemisk bekæmpelse eller 
forebyggelse i litra a) er ikke forbundet 
med væsentlige økonomiske eller praktiske 
ulemper

b) det biocidholdige produkt i litra a) er 
ikke forbundet med væsentlige 
økonomiske eller praktiske ulemper

Or.it

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at foretage sammenlignende vurderinger mellem biocidholdige 
produkter og ikke-kemiske kontrolforanstaltninger, som ikke har været underlagt samme 
vurdering af virkning og risiko.

Ændringsforslag 302
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen vedtager i henhold til 
stk. 3 gennemførelsesforanstaltninger, 
som specificerer den nødvendige 
procedure ved udarbejdelsen af en 
ansøgning om sammenlignende vurdering 
af biocidholdige produkter. Disse 
foranstaltninger fastlægger de kriterier og 
algoritmer, der skal anvendes ved en 
sammenlignende vurdering for at sikre en 
ensartet ansøgning i hele Fællesskabet.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter den i artikel 72, stk. 3, 
omhandlede forskriftsprocedure uden 
kontrol.

Or.de
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Begrundelse

En ansøgning om en sammenlignende vurdering skal, som hovedregel og ikke som 
undtagelse, tage hensyn til erfaringen fra den praktiske anvendelse. Derfor skal en ansøgning 
om en sammenlignende vurdering være begrænset til en fornyet godkendelse af produkter, 
som indeholder aktivstoffer, der er identificeret som substitutionsrelevante aktivstoffer i 
henhold til artikel 9.

Ændringsforslag 303
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 1 godkendes et 
biocidholdigt produkt, der indeholder et 
substitutionsrelevant aktivstof, uden en 
forudgående sammenlignende vurdering, 
hvis det er nødvendigt først at høste 
erfaringer med anvendelsen af produktet i 
praksis.

udgår

Or.de

Begrundelse

En ansøgning om en sammenlignende vurdering skal, som hovedregel og ikke som 
undtagelse, tage hensyn til erfaringen fra den praktiske anvendelse. Derfor skal en ansøgning 
om en sammenlignende vurdering være begrænset til en fornyet godkendelse af produkter, 
som indeholder aktivstoffer, der er identificeret som substitutionsrelevante aktivstoffer i 
henhold til artikel 9.

Ændringsforslag 304
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 1 godkendes et 
biocidholdigt produkt, der indeholder et 
substitutionsrelevant aktivstof, uden en 

udgår



AM\811561DA.doc 43/58 PE439.904v02-00

DA

forudgående sammenlignende vurdering, 
hvis det er nødvendigt først at høste 
erfaringer med anvendelsen af produktet i 
praksis.

Or.en

Begrundelse

Når et stof klassificeres som substitutionsrelevant, fastlægges det, at der er sundheds- og 
miljørisici forbundet med det. Derfor bør produkter med substitutionsrelevante stoffer altid 
være genstand for en sammenlignende vurdering, inden de markedsføres.

Ændringsforslag 305
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 1 godkendes et 
biocidholdigt produkt, der indeholder et 
substitutionsrelevant aktivstof, uden en 
forudgående sammenlignende vurdering, 
hvis det er nødvendigt først at høste 
erfaringer med anvendelsen af produktet i 
praksis.

4. Kommissionen vedtager i henhold til 
stk. 3 gennemførelsesforanstaltninger, 
som specificerer den nødvendige 
procedure ved udarbejdelsen af en 
ansøgning om sammenlignende vurdering 
af biocidholdige produkter. Disse 
foranstaltninger fastlægger de kriterier og 
algoritmer, der skal anvendes ved de 
sammenlignende vurderinger for at sikre 
en ensartet ansøgning i hele 
Fællesskabet. Disse foranstaltninger 
vedtages i henhold til de procedurer, der 
er omhandlet i artikel 72, stk. 3.

Or.it

Begrundelse

For at opnå en ensartet anvendelse af den sammenlignende vurdering af biociderne skal 
Kommissionen udarbejde gennemførelsesforanstaltninger.
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Ændringsforslag 306
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 1 godkendes et biocidholdigt 
produkt, der indeholder et 
substitutionsrelevant aktivstof, uden en 
forudgående sammenlignende vurdering, 
hvis det er nødvendigt først at høste 
erfaringer med anvendelsen af produktet i 
praksis.

4. Uanset stk. 1 godkendes et biocidholdigt 
produkt, der indeholder et 
substitutionsrelevant aktivstof, uden en 
forudgående sammenlignende vurdering, 
hvis det er nødvendigt først at høste 
erfaringer med anvendelsen af et 
alternativt produkt i praksis.

Or.en

Ændringsforslag 307
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser, der 
præciserer procedurerne for 
sammenlignende vurderinger, der omfatter 
spørgsmål af fællesskabsinteresse. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter den i artikel 72, stk. 4, 
omhandlede forskriftsprocedure med 
kontrol.

For at præcisere procedurerne for 
sammenlignende vurderinger, der omfatter 
spørgsmål af fællesskabsinteresse, tilpasser 
Kommissionen kriterierne ved hjælp af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
71 a og efter betingelserne i artikel 71 b 
og 71 c.

Or.en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse mellem komitologiordningen og det nye system af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF.
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Ændringsforslag 308
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6 - første afsnit a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører en substitutionsplan for at 
sikre, at anvendelsen af det relevante 
biocidholdige produkt udfases inden for 
godkendelsesperioden, og at det relevante 
aktivstof eller produkt kan erstattes med 
forsvarlige kemiske eller ikke-kemiske 
alternativer.

Or.en

Ændringsforslag 309
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uanset artikel 15, stk. 4, meddeles der 
godkendelse af et biocidholdigt produkt 
indeholdende et substitutionsrelevant 
aktivstof for en periode på højst fem år.

6. Uanset artikel 15, stk. 4, meddeles der 
godkendelse af et biocidholdigt produkt 
indeholdende et substitutionsrelevant 
aktivstof for perioder på højst fem år.

Or.en

Begrundelse

Så længe der eksisterer vigtige og levedygtige biocidholdige produkter, som er baseret på 
substitutionsrelevante aktivstoffer, bør fornyelsen af deres godkendelse være mulig og ikke 
være begrænset til én fornyelsesperiode på maksimalt fem år.
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Ændringsforslag 310
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når der træffes afgørelse om ikke at 
godkende eller at begrænse anvendelsen af 
et biocidholdigt produkt i henhold til stk. 3, 
har tilbagekaldelsen eller ændringen af 
godkendelsen virkning fem år efter 
afgørelsen eller ved afslutningen af det 
substitutionsrelevante stofs 
optagelsesperiode, alt efter hvilken dato 
der kommer først.

7. Når der træffes afgørelse om ikke at 
godkende eller at begrænse anvendelsen af 
et biocidholdigt produkt i henhold til stk. 3, 
har tilbagekaldelsen eller ændringen af 
godkendelsen virkning tre år efter 
afgørelsen eller ved afslutningen af det 
substitutionsrelevante stofs 
optagelsesperiode, alt efter hvilken dato 
der kommer først.

Or.en

Begrundelse

Det er uacceptabelt at tillade, at et biocidholdigt produkt bliver på markedet i fem år mere, 
når bedre alternativer er tilgængelige. Den samme tidsfrist som den, der er fastlagt i 
forordningen om plantebeskyttelsesmidler, bør være gældende.

Ændringsforslag 311
Dagmar Roth-Behrendt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Uanset stk. 1 skal der ikke foretages 
en sammenlignende vurdering for 
biocidholdige produkter, for hvilke der 
kan påvises en sikker anvendelse.

Or.de

Begrundelse

En ansøgning om en sammenlignende vurdering skal, som hovedregel og ikke som 
undtagelse, tage hensyn til erfaringen fra den praktiske anvendelse. Derfor skal en ansøgning 
om en sammenlignende vurdering være begrænset til en fornyet godkendelse af produkter, 
som indeholder aktivstoffer, der er identificeret som substitutionsrelevante aktivstoffer i 



AM\811561DA.doc 47/58 PE439.904v02-00

DA

henhold til artikel 9.

Ændringsforslag 312
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
træffer senest 12 måneder efter den i artikel 
22 omhandlede vurdering afgørelse om 
ansøgningen i henhold til artikel 16.

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

Or.it

Begrundelse

I betragtning af at de aktivstoffer, der anvendes i biocidholdige produkter, var genstand for 
en langvarig vurdering, allerede inden de blev medtaget i forordningens bilag I, er den 
periode på 12 måneder, der er taget højde for i forslaget til forordning, alt for lang til 
godkendelsen af et biocidholdige produkt, som er baseret på godkendte aktivstoffer.

Ændringsforslag 313
Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it

Begrundelse

12 måneder er en passende periode til godkendelsens fornyelse.
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Ændringsforslag 314
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
godkender det pågældende biocidholdige 
produkt på samme betingelser som den 
kompetente referencemyndighed. Der 
anvendes et fælles godkendelsesnummer i 
alle de berørte medlemsstater, såfremt der 
er tale om gensidig anerkendelse.
Kommissionen vedtager 
gennemførelsesforanstaltninger, som 
specificerer kriterierne og procedurerne 
for tildelingen af et fælles 
godkendelsesnummer i alle 
medlemsstaterne, såfremt der er tale om 
gensidige anerkendelsesprocedurer.

Or.it

Begrundelse

Når en gensidig anerkendelsesprocedure er blevet fulgt, anses det for nødvendigt, at der er et 
fælles godkendelsesnummer, som anvendes i alle medlemsstaterne. Kommissionen skal sørge 
for at vedtage gennemførelsesforanstaltninger med henblik på tildelingen af et fælles 
godkendelsesnummer.

Ændringsforslag 315
Esther De Lange

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
godkender det pågældende biocidholdige 

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

produkt på samme betingelser som den 
kompetente referencemyndighed, 
medmindre specifikke nationale forhold 
berettiger en fravigelse i henhold til 
artikel 29.

Or.en

Ændringsforslag 316
Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or.it

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der i forordningens tekst er fastlagt en frist, som tvister mellem 
medlemsstaterne skal løses inden for. Tre måneder er en passende frist til at give 
Kommissionen mulighed for at udarbejde et forslag til afgørelse om en afvisning af 
anerkendelsen eller en begrænsning af godkendelsen.
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Ændringsforslag 317
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 8 - første afsnit a og b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samme godkendelsesnummer anvendes i 
alle de berørte medlemsstater.
Kommissionen vedtager 
gennemførelsesforanstaltninger, som 
specificerer kriterierne og procedurerne 
for tildelingen af et fælles 
godkendelsesnummer i alle 
medlemsstaterne, såfremt der er tale om 
gensidige anerkendelsesprocedurer.

Or.it

Begrundelse

For at opnå en større forenkling er det nødvendigt, at der er et fælles godkendelsesnummer i 
alle medlemsstaterne, såfremt der er tale om et produkt, der bliver genstand for gensidige 
anerkendelsesprocedurer.

Ændringsforslag 318
Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or.it
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 319
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – første afsnit - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed, der har 
modtaget en ansøgning om gensidig 
anerkendelse i henhold til artikel 25 eller 
28 kan, senest to måneder efter modtagelse 
af ansøgningen, foreslå over for ansøgeren, 
at visse betingelser i artikel 58, stk. 2, litra 
e), f), h), j) og l), i tilladelsen tilpasses 
lokale forhold, således at betingelserne for 
meddelelse af en godkendelse som fastsat i 
artikel 16 opfyldes, og den skal give 
Kommissionen meddelelse herom, hvis den 
på sit område kan konstatere, at en af 
følgende betingelser er opfyldt:

1. Den kompetente myndighed, der har 
modtaget en ansøgning om gensidig 
anerkendelse i henhold til artikel 25 eller 
28 kan, senest to måneder efter modtagelse 
af ansøgningen, foreslå over for ansøgeren, 
at visse betingelser i artikel 58, stk. 2, litra 
d), e), f), h), j), k) og l), i tilladelsen 
tilpasses lokale forhold, således at 
betingelserne for meddelelse af en 
godkendelse som fastsat i artikel 16 
opfyldes, og den skal give Kommissionen 
meddelelse herom, hvis den på sit område 
kan konstatere, at en af følgende 
betingelser er opfyldt:

Or.en

Begrundelse

I tråd med forordningen om plantebeskyttelsesmidler bør medlemsstaterne også have lov til at 
tilpasse brugen af biocider (artikel 58, stk. 2, litra d) og brugerkategorier (artikel 58, stk. 2, 
litra k).

Ændringsforslag 320
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de relevante anvendelsesforhold, særlig 
klima eller målarternes yngleperiode, er 
væsentligt forskellige fra forholdene i den 
medlemsstat, hvor det biocidholdige 
produkt oprindeligt blev vurderet, eller i 
den medlemsstat, hvor den oprindelige 
nationale godkendelse blev meddelt, og en 
uændret national godkendelse derfor kan 
indebære en uacceptabel risiko for 
mennesker eller miljø.

c) de relevante anvendelsesforhold, særlig 
klima eller målarternes yngleperiode, er 
væsentligt forskellige fra forholdene i den 
medlemsstat, hvor det biocidholdige 
produkt oprindeligt blev vurderet, eller i 
den medlemsstat, hvor den oprindelige 
nationale godkendelse blev meddelt.

Or.en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at foretage en tilpasning til lokale forhold, når 
klimaet eller yngleperioden er væsentligt anderledes. Dette er endda en strengere 
bestemmelse end i forordningen om plantebeskyttelsesmidler, som gør det muligt at foretage 
nationale tilpasninger uden nogen betingelser (se artikel 36, stk. 3, i forordningen om 
plantebeskyttelsesmidler).

Ændringsforslag 321
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en uændret national godkendelse kan 
have skadelige indvirkninger på 
menneskers sundhed eller uacceptable 
indvirkninger på miljøet.

Or.en

Begrundelse

I forordningen om plantebeskyttelsesmidler er der ingen betingelser for godkendelsernes 
tilpasning til lokale forhold. Derfor bør det være muligt for medlemsstaterne at foretage 
generelle tilpasninger, såfremt de er af den opfattelse, at en uændret national godkendelse 
kan have skadelige indvirkninger på menneskers sundhed eller uacceptable indvirkninger på 
miljøet.



AM\811561DA.doc 53/58 PE439.904v02-00

DA

Ændringsforslag 322
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Såfremt en medlemsstats bekymring 
med hensyn til menneskers og dyrs 
sundhed eller miljøet ikke kan fjernes ved 
hjælp af de i stk. 1 omhandlede 
risikobegrænsende foranstaltninger, kan 
en medlemsstat nægte at tillade et biocid 
inden for sit territorium, såfremt 
medlemsstaten som følge af særlige 
omstændigheder med hensyn til miljø 
eller brug har begrundede årsager til at 
antage, at det pågældende biocid stadig 
udgør en uantagelig risiko for 
menneskers eller dyrs sundhed eller for 
miljøet.

Or.nl

Begrundelse

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

Ændringsforslag 323
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I kraft af fællesskabsretten kan der 
pålægges passende vilkår med hensyn til 
efterlevelsen af de i artikel 15 omhandlede 
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forskrifter samt andre risikobegrænsende 
foranstaltninger som følge af særlige 
forhold ved brugen.

Or.nl

Begrundelse

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

Ændringsforslag 324
Michèle Rivasi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or.en

Begrundelse

De kompetente myndigheders tilpasninger til lokale forhold bør respekteres. Det er i strid 
med subsidiaritetsprincippet at give Kommissionen beføjelse til at træffe afgørelse om 
tilpasninger til lokale forhold.

Ændringsforslag 325
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – andet afsnit
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it

Ændringsforslag 326
Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen udarbejder et forslag 
til afgørelse senest tre måneder efter 
meddelelsens modtagelse. Såfremt 
Kommissionen anmoder agenturet om en 
udtalelse i henhold til den i artikel 30 
omhandlede procedure, suspenderes 
fristen på tre måneder, indtil agenturet 
afgiver udtalelse.

Or.it

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der i forordningens tekst er fastlagt en frist, som tvister mellem 
medlemsstaterne skal løses inden for. Tre måneder er en passende frist til at give 
Kommissionen mulighed for at udarbejde et forslag til afgørelse, som skal retfærdiggøre 
anerkendelsen eller den manglende anerkendelse af godkendelserne.
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Ændringsforslag 327
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 31 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Undtagelser vedrørende visse produkttyper Undtagelser vedrørende visse aktivstoffer 
eller produkttyper

Or.en

(Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 31)

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have lov til at afvise gensidig anerkendelse af stoffer, som falder ind 
under udelukkelseskriterierne, og stoffer, som er substitutionsrelevante.

Ændringsforslag 328
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan uanset artikel 25 og 28 
give afslag på gensidig anerkendelse af 
nationale godkendelser, der er meddelt for 
produkttype 15, 17 og 23 i bilag V, når et 
sådant afslag er begrundet i hensynet til 
beskyttelse af mennesker, dyr og miljøet, 
beskyttelse af nationale skatte af 
kunstnerisk, historisk eller arkæologisk 
værdi eller beskyttelse af industriel og 
kommerciel ejendomsret. 
Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder giver omgående hinanden og 
Kommissionen meddelelse om enhver 
afgørelse i denne henseende og angiver 
årsagerne hertil.

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan uanset artikel 25 og 28 
give afslag på gensidig anerkendelse af 
nationale godkendelser, der er meddelt for 
aktivstoffer omhandlet i artikel 5 og 9 og 
for produkttype 15, 17 og 23 i bilag V, når 
et sådant afslag er begrundet i hensynet til 
beskyttelse af mennesker, dyr og miljøet, 
beskyttelse af nationale skatte af 
kunstnerisk, historisk eller arkæologisk 
værdi eller beskyttelse af industriel og 
kommerciel ejendomsret. 
Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder giver omgående hinanden og 
Kommissionen meddelelse om enhver 
afgørelse i denne henseende og angiver 
årsagerne hertil.
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Or.en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have lov til at afvise gensidig anerkendelse af stoffer, som falder ind 
under udelukkelseskriterierne, og stoffer, som er substitutionsrelevante.

Ændringsforslag 329
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan uanset artikel 25 og 28
give afslag på gensidig anerkendelse af 
nationale godkendelser, der er meddelt for 
produkttype 15, 17 og 23 i bilag V, når et 
sådant afslag er begrundet i hensynet til 
beskyttelse af mennesker, dyr og miljøet, 
beskyttelse af nationale skatte af 
kunstnerisk, historisk eller arkæologisk 
værdi eller beskyttelse af industriel og 
kommerciel ejendomsret. 
Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder giver omgående hinanden og 
Kommissionen meddelelse om enhver 
afgørelse i denne henseende og angiver 
årsagerne hertil.

 Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan uanset artikel 25-29 give 
afslag på gensidig anerkendelse af 
nationale godkendelser, der er meddelt for 
produkttype 15, 17 og 23 i bilag V, når et 
sådant afslag er begrundet i hensynet til 
beskyttelse af mennesker, navnlig af 
sårbare grupper, beskyttelse af dyrs 
sundhed og miljøbeskyttelse, beskyttelse af 
nationale skatte af kunstnerisk, historisk 
eller arkæologisk værdi eller beskyttelse af 
industriel og kommerciel ejendomsret. 
Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder giver omgående hinanden og 
Kommissionen meddelelse om enhver 
afgørelse i denne henseende og angiver 
årsagerne hertil.

Or.en

Begrundelse

Sikrer subsidiaritets- og forsigtighedsprincippet. De kompetente myndigheder på nationalt og 
regionalt plan bør have et tilstrækkeligt råderum, navnlig for at beskytte deres sårbare 
borgere og miljøet. Det er nødvendigt at overholde artikel 193 i den nyligt vedtagne EU-
traktat. Desuden gør de nuværende bestemmelser i direktiv 98/8/EF om biocidholdige 
produkter det muligt for de kompetente myndigheder at tilpasse de relevante krav eller 
godkendelsesbetingelser med henblik på miljøbeskyttelse.
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Ændringsforslag 330
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan uanset artikel 25 og 28
give afslag på gensidig anerkendelse af 
nationale godkendelser, der er meddelt for 
produkttype 15, 17 og 23 i bilag V, når et 
sådant afslag er begrundet i hensynet til 
beskyttelse af mennesker, dyr og miljøet, 
beskyttelse af nationale skatte af 
kunstnerisk, historisk eller arkæologisk 
værdi eller beskyttelse af industriel og 
kommerciel ejendomsret. 
Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder giver omgående hinanden og 
Kommissionen meddelelse om enhver 
afgørelse i denne henseende og angiver 
årsagerne hertil.

 Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan uanset artikel 25-29 give 
afslag på gensidig anerkendelse af 
nationale godkendelser, der er meddelt for 
produkttype 15, 17 og 23 i bilag V, når et 
sådant afslag er begrundet i hensynet til 
beskyttelse af mennesker, miljøet og dyr, 
beskyttelse af nationale skatte af 
kunstnerisk, historisk eller arkæologisk 
værdi eller beskyttelse af industriel og 
kommerciel ejendomsret. 
Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder giver omgående hinanden og 
Kommissionen meddelelse om enhver 
afgørelse i denne henseende og angiver 
årsagerne hertil.

Or. en


