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Amendement 227
Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Aanpassing aan het amendement op artikel 3, punt i), van dezelfde indienster.  Net als bij 
REACH moet niet alleen de "eerste levering", maar "elke levering" worden aangemerkt als 
"op de markt brengen", zodat de gezondheids- en milieuvoorschriften in elk stadium van 
toepassing zijn. Een aanvraag om toelating is natuurlijk alleen nodig wanneer een biocide 
voor het eerst op de markt wordt gebracht. 

Amendement 228
Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it



PE439.904v02-00 4/59 AM\811561NL.doc

NL

Amendement 229
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

De persoon die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van een toegelaten product, 
is niet altijd de houder van de toelating. De bedrijfstak heeft deze flexibiliteit in de 
distributieketen nodig. In de tekst moet expliciet worden vermeld dat aanvragers die toelating 
voor een kaderformulering aanvragen, één enkele toelatingsaanvraag moeten indienen die 
alle producten dekt die onder die formulering vallen. 

Amendement 230
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement 231
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanvrager kan één enkele 
toelatingsaanvraag indienen voor een 
groep producten waarvoor in de context 
van een kaderformulering toelating moet 
worden verleend.

Or. en

Motivering

De bedrijfstak heeft deze flexibiliteit in de distributieketen nodig. In de tekst moet expliciet 
worden vermeld dat een aanvrager die een toelating voor een kaderformulering wenst, één 
enkele toelatingsaanvraag moet indienen die alle producten dekt die onder die formulering 
vallen. Zo'n verduidelijking ontbreekt momenteel in de tekst. 

Amendement 232
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanvrager kan één enkele 
toelatingsaanvraag indienen voor een 
groep producten waarvoor in de context 
van een kaderformulering toelating moet 
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worden verleend.

Or. fr

Motivering

De persoon die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van een toegelaten product, 
is niet altijd de houder van de toelating. De bedrijfstak heeft deze flexibiliteit in de 
distributieketen nodig. In de tekst moet expliciet worden vermeld dat aanvragers die een 
toelating voor een kaderformulering wensen, één enkele toelatingsaanvraag moeten indienen 
die alle producten dekt die onder die formulering vallen. 

Amendement 233
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden door middel van een 
kaderrichtlijn voor communautaire actie 
verplichte maatregelen vastgesteld en ten 
uitvoer gelegd ter verwezenlijking van een 
duurzaam professioneel gebruik van 
biociden, met inbegrip van de invoering 
van nationale actieplannen, geïntegreerde 
bestrijding van schadelijke organismen, 
risicobeperkende maatregelen en de 
bevordering van alternatieven.
Twee jaar na de goedkeuring van deze 
verordening legt de Commissie een 
voorstel aan het Europees Parlement en 
de Raad voor. 

Or. en

Amendement 234
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Aantasting door schadelijke 
organismen moet worden voorkomen door 
passende maatregelen te treffen om deze 
organismen uit te roeien of te verdrijven. 
Daarnaast moeten andere 
voorzorgsmaatregelen worden getroffen, 
zoals adequate goederenopslag, naleving 
van hygiënenormen en onmiddellijke 
afvalverwijdering. Slechts wanneer blijkt 
dat deze maatregelen geen effect sorteren, 
dienen verdere maatregelen te worden 
getroffen. Biociden waaraan geringe 
risico's verbonden zijn voor mens, dier en 
milieu moeten steeds bij voorrang worden 
gebruikt. Biociden die bestemd zijn om 
dieren die pijn of angst kunnen lijden, te 
schaden, te doden of te vernietigen, 
mogen slechts als laatste toevlucht worden 
gebruikt.

Or. en

Motivering

Aan artikel 15 moet een nieuw lid worden toegevoegd met regels voor het duurzame gebruik 
van biociden. 

Amendement 235
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het is voldoende werkzaam; i) het is noodzakelijk en voldoende 
werkzaam;

Or. en

Motivering

Waarborgt een consequente bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid. Alle 
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relevante communautaire milieunormen moeten worden nageleefd. Dat wordt mede 
gegarandeerd met behulp van de biocidenrichtlijn (98/8/EG). Verder moet aandacht worden 
geschonken aan de bescherming van kwetsbare groepen – zoals bepaald in Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen – en aan 
combinatie-effecten. 

Amendement 236
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) het heeft geen onaanvaardbare effecten 
op de doelorganismen, zoals 
onaanvaardbare resistentie of 
kruisresistentie of onnodig lijden en pijn 
voor gewervelde dieren;

ii) het heeft geen werkelijke of potentiële
effecten op de doelorganismen, zoals 
onaanvaardbare resistentie of 
kruisresistentie of onnodig lijden en pijn 
voor gewervelde dieren;

Or. en

Motivering

Waarborgt een consequente bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid. Alle 
relevante communautaire milieunormen moeten worden nageleefd. Dat wordt mede 
gegarandeerd met behulp van de biocidenrichtlijn (98/8/EG). Verder moet aandacht worden 
geschonken aan de bescherming van kwetsbare groepen – zoals bepaald in Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen – en aan 
combinatie-effecten. 

Amendement 237
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter b – punt iii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het heeft noch als zodanig, noch via 
zijn residuen onaanvaardbare effecten op 
de gezondheid van mens of dier, hetzij 
direct, hetzij indirect;

iii) het heeft noch als zodanig, noch via 
zijn residuen een onmiddellijk of 
uitgesteld schadelijk effect op de 
gezondheid van de mens, met inbegrip van 
kwetsbare groepen, of op die van dieren, 
rechtstreeks of via drinkwater (met 
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inachtneming van stoffen die voortkomen 
uit waterbehandeling), levensmiddelen, 
diervoeder of lucht, of gevolgen op de 
werkplek of andere indirecte effecten, 
rekening houdend met bekende 
cumulatieve en synergistische effecten 
waar er door het agentschap aanvaarde 
wetenschappelijke methoden voor de 
evaluatie van dergelijke effecten 
beschikbaar zijn, of op het grondwater;

Or. en

Motivering

Het is onaanvaardbaar om met betrekking tot de menselijke gezondheid te spreken van 
"onaanvaardbare effecten". In verband met de toelating van gewasbeschermingsmiddelen is 
het woord "onaanvaardbaar" alleen gebruikt voor milieueffecten. Hier moet de formulering 
uit de verordening gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, temeer daar daarin ook 
sprake is van cumulatieve en synergistische effecten. 

Amendement 238
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter b – punt iii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het heeft noch als zodanig, noch via 
zijn residuen onaanvaardbare effecten op 
de gezondheid van mens of dier, hetzij 
direct, hetzij indirect;

iii) het heeft noch als zodanig, noch via 
zijn metabolieten en residuen werkelijke of 
potentiële schadelijke effecten op de 
gezondheid van mensen, met name van 
kwetsbare groepen, of op die van dieren, 
hetzij direct, hetzij indirect;

Or. en

Motivering

Waarborgt een consequente bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid. Alle 
relevante communautaire milieunormen moeten worden nageleefd. Dat wordt mede 
gegarandeerd met behulp van de biocidenrichtlijn (98/8/EG). Verder moet aandacht worden 
geschonken aan de bescherming van kwetsbare groepen – zoals bepaald in Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen – en aan 
combinatie-effecten. 
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Amendement 239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter b – punt iii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het heeft noch als zodanig, noch via 
zijn residuen onaanvaardbare effecten op 
de gezondheid van mens of dier, hetzij 
direct, hetzij indirect;

iii) het heeft noch als zodanig, noch via 
zijn residuen onmiddellijke of uitgestelde 
onaanvaardbare effecten op de gezondheid 
van mens of dier, rekening houdende met 
kwetsbare groepen, hetzij direct, hetzij 
indirect;

Or. en

Amendement 240
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter b – punt iv – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) het heeft noch als zodanig, noch via zijn 
residuen onaanvaardbare effecten op het 
milieu, met name gelet op de volgende 
aspecten:

iv) het heeft noch als zodanig, noch via zijn 
residuen werkelijke of potentiële 
schadelijke effecten op het milieu, met 
name gelet op de volgende aspecten:

Or. en

Motivering

Waarborgt een consequente bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid. Alle 
relevante communautaire milieunormen moeten worden nageleefd. Dat wordt mede 
gegarandeerd met behulp van de biocidenrichtlijn (98/8/EG). Verder moet aandacht worden 
geschonken aan de bescherming van kwetsbare groepen – zoals bepaald in Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen – en aan 
combinatie-effecten. 
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Amendement 241
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter b – punt iv – streepje 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- lot en verspreiding in het milieu, - lot en verspreiding in het milieu, met 
inbegrip van verspreiding over grote 
afstand,

Or. en

Motivering

Waarborgt een consequente bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid. Alle 
relevante communautaire milieunormen moeten worden nageleefd. Dat wordt mede 
gegarandeerd met behulp van de biocidenrichtlijn (98/8/EG). Verder moet aandacht worden 
geschonken aan de bescherming van kwetsbare groepen – zoals bepaald in Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen – en aan 
combinatie-effecten. 

Amendement 242
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter b – punt iv – streepje 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- verontreiniging van oppervlaktewateren 
(met inbegrip van estuaria en mariene 
wateren), grondwater en drinkwater, lucht 
en bodem;

- verontreiniging van oppervlaktewateren 
(met inbegrip van estuaria en mariene 
wateren), grondwater en drinkwater, lucht 
en bodem, rekening houdend met 
verontreiniging op plaatsen die ver van de 
plaats van gebruik liggen, als gevolg van 
vervoer over lange afstanden;

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de formulering in de verordening gewasbeschermingsmiddelen. 
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Amendement 243
Dan Jørgensen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de aard, de hoeveelheid en de technische 
gelijkwaardigheid van de werkzame 
stoffen in het biocide en zo nodig eventuele 
in toxicologisch of ecotoxicologisch 
opzicht belangrijke onzuiverheden en niet-
werkzame stoffen, en de residuen die in 
toxicologisch opzicht of voor het milieu 
van belang zijn en bij toegelaten gebruik 
ontstaan, kunnen volgens de 
desbetreffende voorschriften van de 
bijlagen II en III worden bepaald;

c) de aard, de hoeveelheid en de technische 
gelijkwaardigheid van de werkzame 
stoffen in het biocide en, zo nodig, 
eventuele in toxicologisch of 
ecotoxicologisch opzicht belangrijke 
onzuiverheden en niet-werkzame stoffen, 
en de metabolieten en residuen die in 
toxicologisch opzicht of voor het milieu 
van belang zijn en bij toegelaten gebruik 
ontstaan, dienen volgens de desbetreffende 
voorschriften van de bijlagen II en III te 
worden bepaald;

Or. en

Amendement 244
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) alle omstandigheden waaronder het 
biocide normaliter gebruikt wordt;

a) alle normale of andere realistische
omstandigheden, zoals ongevallen,
waaronder het biocide gebruikt kan 
worden;

Or. en

Motivering

Waarborgt een consequente bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid. Alle 
relevante communautaire milieunormen moeten worden nageleefd. Dat wordt mede 
gegarandeerd met behulp van de biocidenrichtlijn (98/8/EG). Verder moet aandacht worden 
geschonken aan de bescherming van kwetsbare groepen – zoals bepaald in Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen – en aan 
combinatie-effecten. 
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Amendement 245
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) cumulatieve of synergistische 
effecten.

Or. en

Motivering

Waarborgt een consequente bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid. Alle 
relevante communautaire milieunormen moeten worden nageleefd. Dat wordt mede 
gegarandeerd met behulp van de biocidenrichtlijn (98/8/EG). Verder moet aandacht worden 
geschonken aan de bescherming van kwetsbare groepen – zoals bepaald in Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen – en aan 
combinatie-effecten. 

Amendement 246
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toelating om een biocide met een 
gering risico op de markt te brengen, wordt
slechts verleend voor zover aan de eisen 
van lid 1, onder b), c) en d) wordt voldaan.

3. De toelating om een biocide met een 
gering risico op de markt te brengen, kan
slechts worden verleend als de werkzame 
stoffen worden aangemerkt als werkzame 
stoffen met een gering risico en 
overeenkomstig de artikelen 4 en 5 in 
bijlage I (of een afzonderlijke bijlage) 
worden opgenomen; voorts moet voor de 
verlening van de toelating aan de eisen 
van lid 1, onder a), b), c) en d) worden
voldaan.

Or. en
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Motivering

Het voorstel van de Commissie biedt geen enkele garantie dat werkzame stoffen met een 
gering risico op EU-niveau worden geëvalueerd. Het is volstrekt onduidelijk welke werkzame 
stoffen een product met een gering risico kan bevatten. Om iets als product met een gering 
risico te kunnen indelen, is het essentieel te weten welke stoffen het bevat. Daarom moeten de 
werkzame stoffen van een product met een gering risico minimaal op EU-niveau worden 
geëvalueerd en in bijlage I worden opgenomen, voordat het product als product met een 
gering risico kan worden erkend. 

Amendement 247
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) worden geacht 
hormoonontregelende eigenschappen te 
bezitten.

Or. en

Motivering

Wegens de gezondheidsrisico's die deze stoffen opleveren, mogen zij niet in handen van het 
grote publiek komen. 

Amendement 248
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) neurotoxische of immunotoxische 
ontwikkelingeffecten.

Or. en
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Amendement 249
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een biocide wordt als een biocide met 
een gering risico aangemerkt als aan beide 
hierna genoemde voorwaarden wordt 
voldaan:

1. Een biocide wordt als een biocide met 
een gering risico aangemerkt als de 
werkzame stoffen die het bevat zijn 
opgenomen in bijlage I en als aan beide 
hierna genoemde voorwaarden wordt 
voldaan:

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie biedt geen enkele garantie dat werkzame stoffen met een 
gering risico op EU-niveau worden geëvalueerd. Het is volstrekt onduidelijk welke werkzame 
stoffen een product met een gering risico kan bevatten. Om iets als product met een gering 
risico te kunnen indelen, is het essentieel te weten welke stoffen het bevat. Daarom moeten de 
werkzame stoffen van een product met een gering risico minimaal op EU-niveau worden 
geëvalueerd en in bijlage I worden opgenomen, voordat het product als product met een 
gering risico kan worden erkend. 

Amendement 250
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een biocide wordt als een biocide met 
een gering risico aangemerkt als aan beide 
hierna genoemde voorwaarden wordt 
voldaan:

1. Een biocide wordt als een biocide met 
een gering risico aangemerkt als aan een 
van de hierna genoemde voorwaarden of 
aan beide wordt voldaan:

Or. en
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Amendement 251
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de cumulatieve effecten van zowel 
werkzame als niet-werkzame stoffen 
worden in aanmerking genomen en 
aangemerkt als zijnde van een gering 
risico.

Or. en

Amendement 252
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een biocide wordt evenwel niet als een 
biocide met een gering risico aangemerkt 
als aan ten minste een van de hierna 
genoemde voorwaarden wordt voldaan:

Er zijn evenwel specifieke maatregelen 
voor duurzaam gebruik nodig met 
adequate technologieën om het gebruik te 
controleren als een biocide aan ten minste 
twee van de hierna genoemde voorwaarden 
voldoet:

Or. en

Amendement 253
Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het bevat een of meer werkzame stoffen 
die voldoen aan de criteria om als 
persistent, bioaccumulerend en toxisch 
(PBT) of zeer persistent en sterk 

a) het zorgt tijdens normaal gebruik voor 
het vrijkomen van een of meer chemische 
stoffen of het bevat een of meer werkzame 
stoffen die voldoen aan de criteria om als 



AM\811561NL.doc 17/59 PE439.904v02-00

NL

bioaccumulerend (vPvB) te worden 
aangemerkt overeenkomstig bijlage XIII 
van Verordening (EG) nr. 1907/2006;

persistent, bioaccumulerend en toxisch 
(PBT) of zeer persistent en sterk 
bioaccumulerend (vPvB) te worden 
aangemerkt overeenkomstig bijlage XIII 
van Verordening (EG) nr. 1907/2006;

Or. en

Motivering

Toevoeging omwille van de nauwkeurigheid. 

Amendement 254
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het bevat een of meer werkzame stoffen 
die voldoen aan de criteria om als 
persistent, bioaccumulerend en toxisch 
(PBT) of zeer persistent en sterk 
bioaccumulerend (vPvB) te worden 
aangemerkt overeenkomstig bijlage XIII 
van Verordening (EG) nr. 1907/2006;

a) het bevat een of meer stoffen die 
voldoen aan de criteria om als persistente 
organische verontreinigende stof (POP), 
persistent, bioaccumulerend en toxisch 
(PBT, vP) of zeer persistent en sterk 
bioaccumulerend (vPvB) te worden 
aangemerkt overeenkomstig bijlage XIII 
van Verordening (EG) nr. 1907/2006;

Or. en

Amendement 255
Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het bevat een of meer werkzame stoffen 
die als hormoonverstorende stoffen worden 
aangemerkt;

b) het zorgt tijdens normaal gebruik voor 
het vrijkomen van een of meer chemische 
stoffen of het bevat een of meer werkzame
stoffen die als hormoonverstorende stoffen 
worden aangemerkt;
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Or. en

Motivering

Toevoeging omwille van de nauwkeurigheid. 

Amendement 256
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het bevat een of meer werkzame stoffen 
die als hormoonverstorende stoffen worden 
aangemerkt;

b) het bevat stoffen die als 
hormoonverstorende stoffen worden 
aangemerkt;

Or. en

Amendement 257
Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het bevat een of meer werkzame stoffen 
die overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1272/2008 zijn ingedeeld, of die 
voldoen aan de criteria om te worden 
ingedeeld, in een van de volgende 
categorieën:

c) het zorgt tijdens normaal gebruik voor 
het vrijkomen van een of meer chemische 
stoffen of het bevat een of meer werkzame 
stoffen die overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1272/2008 zijn ingedeeld, of die 
voldoen aan de criteria om te worden 
ingedeeld, in een van de volgende 
categorieën:

Or. en

Motivering

Toevoeging omwille van de nauwkeurigheid. 
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Amendement 258
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het bevat een of meer werkzame stoffen 
die overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1272/2008 zijn ingedeeld, of die 
voldoen aan de criteria om te worden 
ingedeeld, in een van de volgende 
categorieën:

c) het bevat een of meer werkzame stoffen 
die tot bezorgdheid aanleiding gevende 
stoffen zijn of die overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn 
ingedeeld, of die voldoen aan de criteria 
om te worden ingedeeld, in een van de 
volgende categorieën:

Or. en

Motivering

Sluit aan bij de verordening gewasbeschermingsmiddelen, die bepaalt dat een product met 
een gering risico geen tot bezorgdheid aanleiding gevende stof mag bevatten (art. 47, lid 1, 
onder b)). 

Amendement 259
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 – letter c – punt vi bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi bis) explosief;

Or. en

Motivering

Gewaarborgd moet worden dat van biociden met een gering risico weinig gevaar uitgaat. 

Amendement 260
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 – letter c – punt vi bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi bis) corrosief;

Or. en

Amendement 261
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1 – letter c – punt vi ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi ter) corrosief;

Or. en

Motivering

Gewaarborgd moet worden dat van biociden met een gering risico weinig gevaar uitgaat. 

Amendement 262
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 – letter c – punt vi quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi quater) zeer toxisch of toxisch.

Or. en

Motivering

Gewaarborgd moet worden dat van biociden met een gering risico weinig gevaar uitgaat. 
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Amendement 263
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het bevat een nanomateriaal.

Or. en

Motivering

Uitgaande van de huidige kennis of het gebrek daaraan mag een biocide dat nanomaterialen 
bevat niet als een product met een gering risico worden aangemerkt. 

Amendement 264
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 – letters c bis t/m c quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het product is explosief;
c ter) het product is zeer ontvlambaar;
c quater) het product is bij 
gebruikstemperatuur zelfontbrandend.

Or. en

Amendement 265
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het product is of zal overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 in een 
categorie worden ingedeeld;
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Or. en

Amendement 266
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 – letter c ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) het bevat een tot bezorgdheid 
aanleiding gevende stof.

Or. en

Amendement 267
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De aanvrager van een toelating 
verstrekt onder de hierboven vermelde 
omstandigheden de volgende informatie 
aan de bevoegde autoriteiten:
i) specifieke informatie over 
verkooppunten
ii) specifieke adviezen en/of voorschriften 
over het gebruik van 
beschermingsmiddelen
iii) een brochure over risico's, voordelen 
en verantwoord gebruik van het product
iv) een jaarlijks verslag over incidenten, 
indien deze zich hebben voorgedaan.

Or. en

Motivering

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

Amendement 268
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 wordt een biocide 
als een biocide met een gering risico 
aangemerkt indien de werkzame stoffen 
daarin op zodanige wijze zijn ingesloten 
dat de blootstelling in normale 
gebruiksomstandigheden verwaarloosbaar 
is en het product in alle andere fasen van 
zijn levenscyclus in strikt gecontroleerde 
omstandigheden wordt gehanteerd.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een product kan niet worden ingedeeld in de categorie producten met een gering risico als 
het niet voldoet aan de in bovenstaande artikelen vermelde criteria. 

Amendement 269
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 wordt een biocide 
als een biocide met een gering risico 
aangemerkt indien de werkzame stoffen 
daarin op zodanige wijze zijn ingesloten 
dat de blootstelling in normale 

Schrappen
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gebruiksomstandigheden verwaarloosbaar 
is en het product in alle andere fasen van 
zijn levenscyclus in strikt gecontroleerde 
omstandigheden wordt gehanteerd.

Or. en

Motivering

De term "verwaarloosbaar" is veel te vaag om te kunnen dienen als goed criterium voor de 
bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu. 

Amendement 270
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 wordt een biocide 
als een biocide met een gering risico 
aangemerkt indien de werkzame stoffen
daarin op zodanige wijze zijn ingesloten 
dat de blootstelling in normale 
gebruiksomstandigheden verwaarloosbaar 
is en het product in alle andere fasen van 
zijn levenscyclus in strikt gecontroleerde 
omstandigheden wordt gehanteerd.

2. In afwijking van lid 1 wordt een biocide 
als een biocide met een gering risico 
aangemerkt indien de werkzame stoffen 
daarin op zodanige wijze zijn ingesloten 
dat de blootstelling in normale 
gebruiksomstandigheden verwaarloosbaar 
is, d.w.z. het product wordt gebruikt in een 
gesloten systeem of in andere 
omstandigheden waarin contact met 
mensen is uitgesloten, waarbij residuen 
van de werkzame stof de detectiegrens niet 
overschrijden, en het product in alle andere 
fasen van zijn levenscyclus in strikt 
gecontroleerde omstandigheden wordt 
gehanteerd.

Or. en

Amendement 271
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 wordt een biocide 
als een biocide met een gering risico 
aangemerkt indien de werkzame stoffen 
daarin op zodanige wijze zijn ingesloten 
dat de blootstelling in normale 
gebruiksomstandigheden verwaarloosbaar 
is en het product in alle andere fasen van 
zijn levenscyclus in strikt gecontroleerde 
omstandigheden wordt gehanteerd.

2. In afwijking van lid 1 wordt een biocide 
als een biocide met een gering risico 
aangemerkt indien de werkzame stoffen 
daarin op zodanige wijze zijn ingesloten 
dat de blootstelling in normale 
gebruiksomstandigheden verwaarloosbaar 
is en het product in alle andere fasen van 
zijn levenscyclus in strikt gecontroleerde 
omstandigheden wordt gehanteerd en de in 
lid 1, onder d), vermelde risico's bij het 
beoogde gebruik kunnen worden 
ingeperkt.

Or. en

Amendement 272
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 wordt een biocide 
als een biocide met een gering risico 
aangemerkt indien de werkzame stoffen 
daarin op zodanige wijze zijn ingesloten 
dat de blootstelling in normale
gebruiksomstandigheden verwaarloosbaar 
is en het product in alle andere fasen van 
zijn levenscyclus in strikt gecontroleerde 
omstandigheden wordt gehanteerd.

2. In afwijking van lid 1 wordt een biocide 
als een biocide met een gering risico 
aangemerkt indien de werkzame stoffen 
daarin op zodanige wijze zijn ingesloten 
dat de blootstelling in voorgeschreven
gebruiksomstandigheden verwaarloosbaar 
is of door middel van maatregelen voor 
duurzaam gebruik wordt beheerd en het 
product in alle andere fasen van zijn 
levenscyclus in strikt gecontroleerde 
omstandigheden wordt gehanteerd.

Or. en

Motivering

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

Amendement 273
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in het geval van andere biociden dan 
biociden met een gering risico, voor elke 
werkzame stof in het biocide een dossier of 
een verklaring van toegang tot een dossier 
dat aan de eisen van bijlage II voldoet;

c) voor elke werkzame stof in het biocide 
een dossier of een verklaring van toegang 
tot een dossier dat aan de eisen van 
bijlage II voldoet;

Or. en

Motivering

De evaluatie van stoffen en producten met een gering risico moet op voldoende gegevens 
stoelen. 

Amendement 274
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) in het geval van biociden met een gering 
risico, alle relevante informatie ter 
ondersteuning van de conclusie dat het 
biocide als een biocide met een gering 
risico dient te worden aangemerkt.

d) in het geval van biociden met een gering 
risico, een dossier of een verklaring van 
toegang tot een dossier betreffende het 
biocide dat aan de eisen van bijlage III 
voldoet;

Or. en

Motivering

Er moet aan de hand van voldoende gegevens worden geëvalueerd of een werkzame stof dan 
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wel een product een gering risico oplevert. 

Amendement 275
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 276
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1  

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 18 hoeft de 
aanvrager bepaalde krachtens dat artikel 
vereiste gegevens niet te verstrekken in de 

Schrappen
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volgende gevallen:
a) de informatie is overbodig gezien de 
aard van de met de voorgestelde 
toepassingen gepaard gaande 
blootstelling;
b) er is geen wetenschappelijke noodzaak 
om de informatie te verstrekken;
c) het is technisch niet mogelijk de 
informatie te verstrekken.

Or. en

Amendement 277
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanvrager kan voorstellen de 
gegevensvereisten krachtens artikel 18 
aan te passen overeenkomstig bijlage IV. 
De voorgestelde aanpassingen van de
gegevensvereisten moeten in de aanvraag 
duidelijk worden gemotiveerd met een 
verwijzing naar de specifieke bepalingen 
van bijlage IV.

Schrappen

Or. en

Amendement 278
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie neemt de maatregelen 
aan ter vaststelling van de criteria om te 
bepalen wat als een passende 
rechtvaardiging geldt om de 

3. Om te bepalen wat als een passende 
rechtvaardiging geldt om de 
gegevensvereisten krachtens artikel 18 op 
de in lid 1, onder a), bedoelde gronden aan 
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gegevensvereisten krachtens artikel 18 op 
de in lid 1, onder a), bedoelde gronden aan 
te passen.

te passen, past de Commissie door middel 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 71 bis en onder de 
in de artikelen 71 ter en quater vermelde 
voorwaarden de criteria aan.

Or. en

Motivering

Om het comitologiestelsel in lijn te brengen met het nieuwe systeem van gedelegeerde 
handelingen conform artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie. 

Amendement 279
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – 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 het comitologiestelsel in lijn te brengen met het nieuwe systeem van gedelegeerde 
handelingen conform artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie. 

Amendement 280
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter o bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o bis) analysemethoden, met inbegrip van 
gegevens over opbrengst en 
bepalingsgrenzen (LOD) voor 
toxicologisch en ecotoxicologisch 
relevante bestanddelen van het biocide 
en/of residuen daarvan. 

Or. en

Amendement 281
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Dit nieuwe lid is nodig om duidelijk te maken dat in het geval van een toegelaten 
kaderformulering een enkel toelatingsnummer wordt toegekend aan alle producten die tot die 
kaderformulering te behoren. In het huidige voorstel voor een biocidenverordening is zo'n 
verduidelijking niet te vinden. 

Amendement 282
Catherine Soullie, Gaston Franco

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

Bijlage II – lid 2 – alinea 3 Amendement

b) de toegestane afwijking ten opzichte van 
de samenstelling van dit referentiebiocide, 

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

uitgedrukt als verlaging van het gehalte 
aan werkzame stof(fen) en/of wijziging 
van het percentage niet-werkzame stoffen, 
in de biociden die geacht worden tot 
dezelfde kaderformulering te behoren;

Or. fr

Motivering

 Lid 3, letter b), dient volledig aan te sluiten bij artikel 16, lid 6, dat luidt: "In het geval van 
een kaderformulering is een verlaging van het gehalte aan werkzame stof ten opzichte van het 
referentiebiocide (…) toegestaan". Daarom moet deze mogelijkheid in de inhoud van de 
toelating worden vermeld. 

Amendement 283
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Lid 3, letter b), dient volledig aan te sluiten bij artikel 16, lid 6, dat luidt: "In het geval van 
een kaderformulering is een verlaging van het gehalte aan werkzame stof ten opzichte van het 
referentiebiocide (…) toegestaan". Daarom moet ook deze mogelijkheid in de inhoud van de 
toelating worden vermeld. 

Amendement 284
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Lid 3, letter b), dient volledig aan te sluiten bij artikel 16, lid 6, dat luidt: "In het geval van 
een kaderformulering is een verlaging van het gehalte aan werkzame stof ten opzichte van het 
referentiebiocide (…) toegestaan". Daarom moet ook deze mogelijkheid in de inhoud van de 
toelating worden vermeld. 

Amendement 285
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Dit nieuwe lid is nodig om duidelijk te maken dat in het geval van een toegelaten 
kaderformulering een enkel toelatingsnummer wordt toegekend aan alle producten die tot die 
kaderformulering te behoren. In het huidige voorstel voor een biocidenverordening is zo'n 
verduidelijking niet te vinden. 
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Amendement 286
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De ontvangende bevoegde autoriteit, of, 
in het geval van de beoordeling van een 
aanvraag tot communautaire toelating, de 
beoordelende bevoegde autoriteit, voert 
een vergelijkende evaluatie uit als 
onderdeel van de beoordeling, in de zin 
van deze verordening, van aanvragen tot 
verlenging van de toelating van biociden 
die een werkzame stof bevatten die 
overeenkomstig artikel 9, lid 1, in 
aanmerking komt voor vervanging. De 
vergelijkende evaluatie moet worden 
uitgevoerd voor alle biociden met 
hetzelfde toepassingsgebied, wanneer 
voldoende ervaring is opgedaan met het 
gebruik ervan en na minimaal vijf jaar.

Or. it

Motivering

Dit amendement beoogt de uitvoeringswijze van de vergelijkende evaluatie te verduidelijken. 
Een aspect waarmee rekening dient te worden gehouden, is voldoende gebruikservaring. Dat 
moet de regel zijn, en geen uitzondering. 

Amendement 287
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ontvangende bevoegde autoriteit, of, 
in het geval van de beoordeling van een 
aanvraag tot communautaire toelating, de 
beoordelende bevoegde autoriteit, voert 
een vergelijkende evaluatie uit als 
onderdeel van de beoordeling van 

1. De ontvangende bevoegde autoriteit, of, 
in het geval van de beoordeling van een 
aanvraag tot communautaire toelating, de 
beoordelende bevoegde autoriteit, voert 
een vergelijkende evaluatie uit als 
onderdeel van de beoordeling van 



PE439.904v02-00 34/59 AM\811561NL.doc

NL

aanvragen tot toelating of tot verlenging 
van de toelating van biociden die een 
werkzame stof bevatten die 
overeenkomstig artikel 9, lid 1, in 
aanmerking komt voor vervanging.

aanvragen tot toelating of tot verlenging 
van de toelating van biociden. De 
vergelijkende evaluatie wordt uitgevoerd 
voor alle biociden met hetzelfde 
toepassingsgebied, wanneer er na 
minimaal drie jaar voldoende ervaring is 
opgedaan met het gebruik ervan.

Or. en

Motivering

De risico's voor het milieu en de menselijke gezondheid vinden hun oorsprong niet zozeer in 
de werkzame stof, die maar in zeer geringe hoeveelheden in de diverse producten wordt 
aangewend, maar in het product zelf en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Alleen die 
producten vergelijken die een stof bevatten die werd ingedeeld als een stof die in aanmerking 
komt voor vervanging, is nauwelijks relevant. Er worden elk jaar maar weinig nieuwe 
werkzame stoffen gevonden, die oude stoffen bijna nooit kunnen vervangen, en de stoffen die 
in aanmerking komen voor vervanging zullen langer dan verwacht op de markt blijven. Om 
innovatie te stimuleren is het van essentieel belang dat alleen de veiligste producten op de 
markt worden bevorderd. 

Amendement 288
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

De vergelijkende evaluatie wordt 
uitgevoerd voor alle biociden met 
hetzelfde toepassingsgebied, wanneer er 
na minimaal vijf jaar voldoende ervaring 
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is opgedaan met het gebruik ervan.

Or. de

Motivering

Bij een verzoek om een vergelijkende evaluatie dient - als regel en niet als uitzondering –
rekening te worden gehouden met de ervaringen die zijn opgedaan met het gebruik van het 
product in de praktijk. Om een vergelijkende evaluatie moet dus alleen worden verzocht bij 
verlenging van de toelating voor producten die werkzame stoffen bevatten welke 
overeenkomstig artikel 9 voor vervanging in aanmerking komen. 

Amendement 289
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 290
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De resultaten van de vergelijkende 
evaluatie worden onverwijld ter kennis 
gebracht van de bevoegde autoriteiten van 

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

de andere lidstaten en het agentschap 
alsook, in het geval van verlenging van een 
communautaire toelating, van de 
Commissie.

Or. de

Motivering

Bij een verzoek om een vergelijkende evaluatie dient - als regel en niet als uitzondering –
rekening te worden gehouden met de ervaringen die zijn opgedaan met het gebruik van het 
product in de praktijk. Om een vergelijkende evaluatie moet dus alleen worden verzocht bij 
verlenging van de toelating voor producten die werkzame stoffen bevatten welke 
overeenkomstig artikel 9 voor vervanging in aanmerking komen. 

Amendement 291
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

De resultaten van de vergelijkende evaluatie moeten uitsluitend ter kennis van de Commissie 
worden gebracht in geval van verlenging van een aanvraag tot toelating. 

Amendement 292
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In afwijking van lid 1 is een 
vergelijkende evaluatie niet vereist voor 
biociden waarvan het gebruik veilig is 
gebleken.

Or. it

Motivering

Het vergelijkend onderzoek moet zich richten op producten met een geïdentificeerd risico 
waarvoor alternatieven nodig zijn. Er hoeft geen vergelijkende evaluatie te worden verricht 
voor biociden waarvan het gebruik veilig is gebleken. 

Amendement 293
Dagmar Roth-Behrendt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Bij een verzoek om een vergelijkende evaluatie dient - als regel en niet als uitzondering –
rekening te worden gehouden met de ervaringen die zijn opgedaan met het gebruik van het 
product in de praktijk. Om een vergelijkende evaluatie moet dus alleen worden verzocht bij 
verlenging van de toelating voor producten die werkzame stoffen bevatten welke 
overeenkomstig artikel 9 voor vervanging in aanmerking komen. 
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Amendement 294
Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

De vergelijkende evaluatie moet zich beperken tot gevallen waarin het gaat om verlenging 
van de toelating. 

Amendement 295
Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ontvangende bevoegde autoriteit, of, 
in het geval van een besluit over een 
aanvraag tot communautaire toelating, de 
Commissie, verbiedt of beperkt het op de 
markt brengen of het gebruik van een 
biocide dat een werkzame stof bevat die in 
aanmerking komt voor vervanging indien 
uit de vergelijkende evaluatie, waarbij de 
risico's en voordelen overeenkomstig 

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

hierna genoemde criteria wordt voldaan:

Or. en

Amendement 296
Dagmar Roth-Behrendt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) voor de in de aanvraag gespecificeerde 
toepassingen bestaan reeds andere
toegelaten biociden of een niet-chemische 
bestrijdings- of preventiemethode die 
aanzienlijk minder risico opleveren voor de 
gezondheid van mens en dier en voor het 
milieu en die even doeltreffend blijken en 
geen significante verhoging van het risico 
volgens enige andere maatstaf met zich 
brengen;

Or. de

Motivering

Bij een verzoek om een vergelijkende evaluatie dient - als regel en niet als uitzondering –
rekening te worden gehouden met de ervaringen die zijn opgedaan met het gebruik van het 
product in de praktijk. Om een vergelijkende evaluatie moet dus alleen worden verzocht bij 
verlenging van de toelating voor producten die werkzame stoffen bevatten welke 
overeenkomstig artikel 9 voor vervanging in aanmerking komen. 

Amendement 297
Tiziano Motti

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor de in de aanvraag gespecificeerde 
toepassingen bestaat reeds een ander 

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

toegelaten biocide of een niet-chemische 
bestrijdings- of preventiemethode die 
onmiddellijk of in de verdere toekomst 
aanzienlijk minder risico oplevert voor de 
gezondheid van mensen, met name 
kinderen, en dieren en voor het milieu;

Or. it

Motivering

Het lijkt wenselijk er het accent op te leggen dat kinderen kwetsbaarder zijn voor schadelijke 
producten dan volwassenen, van wie in het voorstel voor een verordening wordt uitgegaan 
voor het bepalen van de tolerantiecriteria. Kinderen bevinden zich vaak, zonder het te weten, 
op plaatsen waar gespoten is met biociden of pesticiden en vertonen dan - onmiddellijk of op 
langere termijn - reacties die direct of indirect toe te schrijven zijn aan de schadelijke stoffen.  

Amendement 298
Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

De vergelijkende evaluatie moet worden beperkt tot de verlenging van de toelating van 
biociden die werkzame stoffen bevatten waarvan is vastgesteld dat ze in aanmerking komen 
voor vervanging volgens artikel 9 van de verordening. 
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Amendement 299
Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 300
Dagmar Roth-Behrendt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het biocide of de niet-chemische 
bestrijdings- of preventiemethode bedoeld 
onder a) heeft geen significante 
economische of praktische nadelen;

b) de biociden bedoeld onder a) hebben
geen significante economische of 
praktische nadelen;

Or. de

Motivering

Bij een verzoek om een vergelijkende evaluatie dient - als regel en niet als uitzondering –
rekening te worden gehouden met de ervaringen die zijn opgedaan met het gebruik van het 
product in de praktijk. Om een vergelijkende evaluatie moet dus alleen worden verzocht bij 
verlenging van de toelating voor producten die werkzame stoffen bevatten welke 
overeenkomstig artikel 9 voor vervanging in aanmerking komen. 
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Amendement 301
Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het biocide of de niet-chemische 
bestrijdings- of preventiemethode bedoeld 
onder a) heeft geen significante 
economische of praktische nadelen;

b) het biocide bedoeld onder a) heeft geen 
significante economische of praktische 
nadelen;

Or. it

Motivering

Vergelijkende evaluaties moeten niet worden uitgevoerd tussen biociden en niet-chemische 
bestrijdingsmiddelen die niet zijn onderworpen aan dezelfde werkzaamheids- en 
risicobeoordeling. 

Amendement 302
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie keurt op basis van lid 
3 uitvoeringsmaatregelen goed tot 
vaststelling van de vereiste procedure voor 
de definitie van een aanvraag tot 
vergelijkende evaluatie van biociden. In 
deze maatregelen worden de in een 
vergelijkende evaluatie te hanteren 
criteria en algoritmen vastgelegd, om een 
uniforme tenuitvoerlegging daarvan in de 
hele Gemeenschap te waarborgen.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 72, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure zonder toetsing.



AM\811561NL.doc 43/59 PE439.904v02-00

NL

Or. de

Motivering

Bij een verzoek om een vergelijkende evaluatie dient - als regel en niet als uitzondering –
rekening te worden gehouden met de ervaringen die zijn opgedaan met het gebruik van het 
product in de praktijk. Om een vergelijkende evaluatie moet dus alleen worden verzocht bij 
verlenging van de toelating voor producten die werkzame stoffen bevatten welke 
overeenkomstig artikel 9 voor vervanging in aanmerking komen. 

Amendement 303
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van lid 1 wordt een biocide
dat een werkzame stof bevat die in 
aanmerking komt voor vervanging, 
zonder vergelijkende evaluatie toegelaten 
wanneer dat noodzakelijk is om eerst door 
gebruik van dat product in de praktijk 
ervaring op te doen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Bij een verzoek om een vergelijkende evaluatie dient - als regel en niet als uitzondering –
rekening te worden gehouden met de ervaringen die zijn opgedaan met het gebruik van het 
product in de praktijk. Om een vergelijkende evaluatie moet dus alleen worden verzocht bij 
verlenging van de toelating voor producten die werkzame stoffen bevatten welke 
overeenkomstig artikel 9 voor vervanging in aanmerking komen. 

Amendement 304
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van lid 1 wordt een biocide Schrappen
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dat een werkzame stof bevat die in 
aanmerking komt voor vervanging, 
zonder vergelijkende evaluatie toegelaten 
wanneer dat noodzakelijk is om eerst door 
gebruik van dat product in de praktijk 
ervaring op te doen.

Or. en

Motivering

Wanneer een stof wordt aangemerkt als een stof die in aanmerking komt voor vervanging, 
staat daarmee vast dat er gevaren voor gezondheid en milieu aan kleven. Producten met 
stoffen die in aanmerking komen voor vervanging, moeten daarom altijd aan een 
vergelijkende evaluatie worden onderworpen alvorens op de markt te worden gebracht. 

Amendement 305
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van lid 1 wordt een biocide 
dat een werkzame stof bevat die in 
aanmerking komt voor vervanging, 
zonder vergelijkende evaluatie toegelaten 
wanneer dat noodzakelijk is om eerst door 
gebruik van dat product in de praktijk 
ervaring op te doen.

4. De Commissie keurt op basis van lid 3 
uitvoeringsmaatregelen goed tot 
vaststelling van de vereiste procedure voor 
de definitie van een aanvraag tot 
vergelijkende evaluatie van biociden. In 
deze maatregelen worden de in een 
vergelijkende evaluatie te hanteren 
criteria en algoritmen vastgelegd, om een 
uniforme tenuitvoerlegging daarvan in de 
hele Gemeenschap te waarborgen. Deze 
maatregelen worden aangenomen 
overeenkomstig de in artikel 72, lid 3, 
beschreven procedure.

Or. it

Motivering

Om te waarborgen dat de vergelijkende evaluatie van biociden uniform wordt toegepast, moet 
de Commissie uitvoeringsbepalingen opstellen. 
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Amendement 306
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van lid 1 wordt een biocide 
dat een werkzame stof bevat die in 
aanmerking komt voor vervanging, zonder 
vergelijkende evaluatie toegelaten wanneer 
dat noodzakelijk is om eerst door gebruik 
van dat product in de praktijk ervaring op 
te doen.

4. In afwijking van lid 1 wordt een biocide 
dat een werkzame stof bevat die in 
aanmerking komt voor vervanging, zonder 
vergelijkende evaluatie toegelaten wanneer 
dat noodzakelijk is om eerst door gebruik 
van een alternatief product in de praktijk 
ervaring op te doen.

Or. en

Amendement 307
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie neemt 
uitvoeringsbepalingen aan ter specificatie 
van de procedures voor vergelijkende 
evaluaties met betrekking tot kwesties van 
communautair belang. Die bepalingen, 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.

 Ter specificatie van de procedures voor 
vergelijkende evaluaties met betrekking tot 
kwesties van communautair belang, past de 
Commissie door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 71 bis 
en onder de in de artikelen 71 ter en 
quater vermelde voorwaarden de criteria 
aan.

Or. en

Motivering

Om het comitologiestelsel in lijn te brengen met het nieuwe systeem van gedelegeerde 
handelingen conform artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie. 
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Amendement 308
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen een vervangingsplan 
op en voeren dit uit om ervoor te zorgen 
dat de toepassing van het betrokken 
biocide binnen de toelatingsperiode wordt 
beëindigd en dat de betrokken werkzame 
stof of het betrokken product door goede 
chemische of niet-chemische 
alternatieven kan worden vervangen.

Or. en

Amendement 309
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd artikel 15, lid 4, worden 
toelatingen voor biociden die een 
werkzame stof bevatten die in aanmerking 
komt voor vervanging, verleend voor een 
periode van ten hoogste vijf jaar.

6. Onverminderd artikel 15, lid 4, worden 
toelatingen voor biociden die een 
werkzame stof bevatten die in aanmerking 
komt voor vervanging, verleend voor 
periodes van ten hoogste vijf jaar.

Or. en

Motivering

Zolang er essentiële en bruikbare biociden bestaan op basis van werkzame stoffen die in 
aanmerking komen voor vervanging, moet verlenging van de desbetreffende toelating worden 
toegestaan en mag de toelating niet beperkt worden tot een eenmalige periode van maximaal 
vijf jaar. 
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Amendement 310
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer wordt besloten het gebruik van 
een biocide overeenkomstig lid 3 hetzij 
niet toe te laten, hetzij te beperken, wordt 
de intrekking of wijziging van de toelating 
van kracht vijf jaar na de vaststelling van 
het besluit of bij het verstrijken van de 
opnemingsperiode van de voor vervanging 
in aanmerking komende stof, waarbij het 
criterium dat de vroegste datum oplevert, 
bepalend is.

7. Wanneer wordt besloten het gebruik van 
een biocide overeenkomstig lid 3 hetzij 
niet toe te laten, hetzij te beperken, wordt 
de intrekking of wijziging van de toelating 
van kracht drie jaar na de vaststelling van 
het besluit of bij het verstrijken van de 
opnemingsperiode van de voor vervanging 
in aanmerking komende stof, waarbij het 
criterium dat de vroegste datum oplevert, 
bepalend is.

Or. en

Motivering

Het is onaanvaardbaar dat een biocide nog vijf jaar op de markt mag blijven wanneer er 
betere alternatieven beschikbaar zijn. Dezelfde termijn als bepaald in de verordening 
gewasbeschermingsmiddelen moet worden gehanteerd. 

Amendement 311
Dagmar Roth-Behrendt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. In afwijking van lid 1 is een 
vergelijkende evaluatie niet vereist voor 
biociden waarvan het gebruik veilig is 
gebleken.

Or. de

Motivering

Bij een verzoek om een vergelijkende evaluatie dient - als regel en niet als uitzondering –
rekening te worden gehouden met de ervaringen die zijn opgedaan met het gebruik van het 
product in de praktijk. Om een vergelijkende evaluatie moet dus alleen worden verzocht bij 
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verlenging van de toelating voor producten die werkzame stoffen bevatten welke 
overeenkomstig artikel 9 voor vervanging in aanmerking komen. 

Amendement 312
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

Aangezien de werkzame stoffen die in de biociden worden gebruikt voorafgaand aan 
opneming in bijlage I van de verordening al aan een lange beoordelingsprocedure worden 
onderworpen, is de periode van twaalf maanden die in het voorstel voor een verordening 
wordt voorzien een te lange periode voor de toelating van een biocide dat gebaseerd is op 
toegelaten werkzame stoffen. 

Amendement 313
Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it
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Motivering

12 maanden is een geschiktere periode met het oog op de verlenging van een toelating. 

Amendement 314
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De ontvangende bevoegde autoriteit 
verleent toelating voor het betrokken 
biocide onder dezelfde voorwaarden als de 
initiële bevoegde autoriteit. In alle 
lidstaten die betrokken zijn bij een 
wederzijdse-erkenningsprocedure wordt 
één enkel toelatingsnummer gebruikt.
De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast met daarin 
een gedetailleerde beschrijving van de 
criteria en de procedures voor de 
toekenning van één toelatingsnummer in 
alle lidstaten in het geval van een 
wederzijdse-erkenningsprocedure.

Or. it

Motivering

Wanneer een wederzijdse-erkenningsprocedure wordt doorlopen, moet in alle lidstaten één 
enkel toelatingsnummer worden gehanteerd. De Commissie dient belast te worden met de 
vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor de toekenning van het toelatingsnummer. 

Amendement 315
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De ontvangende bevoegde autoriteit 
verleent toelating voor het betrokken 
biocide onder dezelfde voorwaarden als de 
initiële bevoegde autoriteit, tenzij 
specifieke nationale omstandigheden een 
afwijking overeenkomstig artikel 29 
rechtvaardigen.

Or. en

Amendement 316
Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Binnen drie maanden na ontvangst van 
de kennisgeving stelt de Commissie een 
voorstel voor een besluit op. Indien de 
Commissie volgens de in artikel 30 
bedoelde procedure het agentschap 
verzoekt advies uit te brengen, wordt deze 
periode van drie maanden onderbroken 
totdat het agentschap zijn advies heeft 
uitgebracht.

Or. it

Motivering

Het tijdsbestek waarbinnen geschillen tussen lidstaten dienen te worden opgelost, moet in de 
verordening worden vastgelegd. Een periode van drie maanden zou de Commissie voldoende 
tijd bieden om een voorstel voor een besluit voor te bereiden over de niet-erkenning of 
beperking van toelatingen. 
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Amendement 317
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 8 – alinea's 1 bis en 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In alle betrokken lidstaten wordt één 
toelatingsnummer gebruikt.
De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast met daarin 
een gedetailleerde beschrijving van de 
criteria en de procedures voor de 
toekenning van één toelatingsnummer in 
alle lidstaten in het geval van een 
wederzijdse-erkenningsprocedure.

Or. it

Motivering

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

Amendement 318
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 9 – alinea 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie maanden na ontvangst van 
de kennisgeving stelt de Commissie een 
voorstel voor een besluit op. Indien de 
Commissie volgens de in artikel 30 
bedoelde procedure het agentschap 
verzoekt advies uit te brengen, wordt deze 
periode van drie maanden onderbroken 
totdat het agentschap zijn advies heeft 
uitgebracht.
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Or. it

Motivering

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

Amendement 319
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit die een aanvraag 
tot wederzijdse erkenning heeft ontvangen 
overeenkomstig artikel 25 of artikel 28, 
kan de aanvrager binnen twee maanden na 
ontvangst van de aanvraag voorstellen om 
bepaalde in de toelating opgenomen 
voorwaarden als bedoeld in artikel 58, 
lid 2, onder e), f), h), j) en l), aan te passen 
aan de plaatselijke omstandigheden, zodat 
aan de voorwaarden voor het verlenen van 
toelating van artikel 16 wordt voldaan, en 
stelt de Commissie daarvan in kennis, 
indien zij vaststelt dat zich op haar 
grondgebied een van de volgende 
omstandigheden voordoet:

1. De bevoegde autoriteit die een aanvraag 
tot wederzijdse erkenning heeft ontvangen 
overeenkomstig artikel 25 of artikel 28, 
kan de aanvrager binnen twee maanden na 
ontvangst van de aanvraag voorstellen om 
bepaalde in de toelating opgenomen 
voorwaarden als bedoeld in artikel 58, 
lid 2, onder d), e), f), h), j), k) en l), aan te 
passen aan de plaatselijke omstandigheden, 
zodat aan de voorwaarden voor het 
verlenen van toelating van artikel 16 wordt 
voldaan, en stelt de Commissie daarvan in 
kennis, indien zij vaststelt dat zich op haar 
grondgebied een van de volgende 
omstandigheden voordoet:

Or. en

Motivering

Aansluitend bij de verordening gewasbeschermingsmiddelen moet de lidstaten ook worden 
toegestaan de toepassingen van een biocide (artikel 58, lid 2, onder d)) en de categorieën 
gebruikers (artikel 58, lid 2, onder k)) aan te passen. 
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Amendement 320
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de relevante gebruiksomstandigheden, 
met name het klimaat of de 
voortplantingsperiode van de doelsoort, 
wijken in belangrijke mate af van die in de 
lidstaat waar de initiële beoordeling werd 
uitgevoerd of van die in de lidstaat waar de 
initiële nationale toelating werd verleend, 
en een ongewijzigde nationale toelating 
kan derhalve onaanvaardbare risico's 
voor de mens of het milieu inhouden.

c) de relevante gebruiksomstandigheden, 
met name het klimaat of de
voortplantingsperiode van de doelsoort, 
wijken in belangrijke mate af van die in de 
lidstaat waar de initiële beoordeling werd 
uitgevoerd of van die in de lidstaat waar de 
initiële nationale toelating werd verleend.

Or. en

Motivering

De lidstaten moet worden toegestaan de voorwaarden aan de plaatselijke omstandigheden 
aan te passen wanneer het klimaat of de voortplantingsperiode in belangrijke mate afwijkt. 
Deze regeling is nog strenger dan de verordening gewasbeschermingsmiddelen, die nationale 
aanpassingen zonder enigerlei voorwaarden toestaat (zie artikel 36, lid 3, van die 
verordening). 

Amendement 321
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een ongewijzigde nationale toelating 
kan schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid van de mens of 
onaanvaardbare gevolgen voor het milieu 
hebben.

Or. en
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Motivering

In de verordening gewasbeschermingsmiddelen worden geen voorwaarden gesteld voor de 
aanpassing van toelatingen aan de plaatselijke omstandigheden.  Daarom moeten de lidstaten 
over het algemeen toelatingen kunnen aanpassen als zij van mening zijn dat een ongewijzigde 
nationale toelating schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid of onaanvaardbare 
gevolgen voor het milieu zou hebben. 

Amendement 322
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. 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 lid 1 
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 het 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 wederzijdse erkenning 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 in de 
verordening betreffende de markttoelating van gewasbeschermingsmiddelen. 
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Amendement 323
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. 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 324
Michèle Rivasi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

Door de bevoegde autoriteiten getroffen aanpassingen aan de plaatselijke omstandigheden 
moeten worden geëerbiedigd. Het druist tegen het subsidiariteitsbeginsel in om de Commissie 
de bevoegdheid te verlenen een besluit te nemen over aanpassingen aan de plaatselijke 
omstandigheden. 

Amendement 325
Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 326
Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Binnen drie maanden na ontvangst 
van de kennisgeving stelt de Commissie 
een voorstel voor een besluit op. Indien de 
Commissie volgens de in artikel 30 
bedoelde procedure het agentschap 
verzoekt advies uit te brengen, wordt deze 
periode van drie maanden onderbroken 
totdat het agentschap zijn advies heeft 
uitgebracht.
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Or. it

Motivering

Het tijdsbestek waarbinnen geschillen tussen lidstaten dienen te worden opgelost, moet in de 
verordening worden vastgelegd. Een periode van drie maanden geeft de Commissie 
voldoende tijd om een ontwerpbesluit voor te bereiden waarin de erkenning of niet-erkenning 
van toelatingen wordt gemotiveerd. 

Amendement 327
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Afwijking voor bepaalde productsoorten  Afwijking voor bepaalde werkzame 
stoffen of productsoorten

Or. en

(Gerelateerd aan het amendement op artikel 31.)

Motivering

De lidstaten moet worden toegestaan de wederzijdse erkenning te weigeren voor stoffen die 
onder de uitsluitingscriteria vallen en voor stoffen die in aanmerking komen voor vervanging. 

Amendement 328
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 In afwijking van de artikelen 25 en 28 
kunnen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten de wederzijdse erkenning 
weigeren van nationale toelatingen die zijn 
verleend voor producten die onder de 
productsoorten 15, 17 en 23 van bijlage V 
vallen, op voorwaarde dat die weigering 
kan worden gerechtvaardigd om redenen in 

 In afwijking van de artikelen 25 en 28 
kunnen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten de wederzijdse erkenning 
weigeren van nationale toelatingen die zijn 
verleend voor de in de artikelen 5 en 9 
bedoelde werkzame stoffen en voor 
producten die onder de productsoorten 15, 
17 en 23 van bijlage V vallen, op 



PE439.904v02-00 58/59 AM\811561NL.doc

NL

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 bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten stellen elkaar 
en de Commissie onverwijld in kennis van 
eventuele besluiten in dit verband en de 
redenen daarvoor.

voorwaarde dat die weigering 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 bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten stellen elkaar 
en de Commissie onverwijld in kennis van 
eventuele besluiten in dit verband en de 
redenen daarvoor.

Or. en

Motivering

De lidstaten moet worden toegestaan de wederzijdse erkenning te weigeren voor stoffen die 
onder de uitsluitingscriteria vallen en voor stoffen die in aanmerking komen voor vervanging. 

Amendement 329
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een verordening
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 In afwijking van de artikelen 25 en 28
kunnen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten de wederzijdse erkenning 
weigeren van nationale toelatingen die zijn 
verleend voor producten die onder de 
productsoorten 15, 17 en 23 van bijlage V 
vallen, op voorwaarde dat die weigering 
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 bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten stellen elkaar 
en de Commissie onverwijld in kennis van 
eventuele besluiten in dit verband en de 
redenen daarvoor.

 In afwijking van de artikelen 25 tot en met 
29 kunnen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten de wederzijdse erkenning 
weigeren van nationale toelatingen die zijn 
verleend voor producten die onder de 
productsoorten 15, 17 en 23 van bijlage V 
vallen, op voorwaarde dat die weigering 
kan worden gerechtvaardigd om redenen in 
samenhang met de bescherming van de 
gezondheid van mensen, met name 
kwetsbare groepen, de bescherming van 
de gezondheid van dieren of planten, de 
bescherming van het milieu, nationaal 
artistiek, historisch of archeologisch bezit 
of de bescherming van industriële en 
commerciële eigendom. De bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten stellen elkaar 
en de Commissie onverwijld in kennis van 
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eventuele besluiten in dit verband en de 
redenen daarvoor.

Or. en

Motivering

Zorgt voor inachtneming van het subsidiariteits- en voorzorgsbeginsel. De nationaal en 
regionaal bevoegde autoriteiten moeten voldoende armslag hebben, vooral om kwetsbare 
burgers en het milieu te beschermen. Artikel 193 van het nieuwe EU-Verdrag moet worden 
nageleefd. Verder bieden de huidige bepalingen van de biocidenrichtlijn (98/8/EG) de 
bevoegde autoriteiten de mogelijkheid om met het oog op de bescherming van het milieu 
relevante toelatingseisen of –voorwaarden aan te passen. 

Amendement 330
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de artikelen 25 en 28
kunnen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten de wederzijdse erkenning 
weigeren van nationale toelatingen die zijn 
verleend voor producten die onder de 
productsoorten 15, 17 en 23 van bijlage V 
vallen, op voorwaarde dat die weigering 
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 bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten stellen elkaar 
en de Commissie onverwijld in kennis van 
eventuele besluiten in dit verband en de 
redenen daarvoor.

In afwijking van de artikelen 25 tot en met 
29 kunnen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten de wederzijdse erkenning 
weigeren van nationale toelatingen die zijn 
verleend voor producten die onder de 
productsoorten 15, 17 en 23 van bijlage V 
vallen, op voorwaarde dat die weigering 
kan worden gerechtvaardigd om redenen in 
samenhang met de bescherming van de 
gezondheid van mensen, het milieu, dieren 
of planten, de bescherming van nationaal 
artistiek, historisch of archeologisch bezit 
of de bescherming van industriële en 
commerciële eigendom. De bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten stellen elkaar 
en de Commissie onverwijld in kennis van 
eventuele besluiten in dit verband en de 
redenen daarvoor.

Or.  en


