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Ændringsforslag 103
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
særlig artikel 114, 192 og 168,

Or. en

Ændringsforslag 104
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Denne forordning har til formål at øge 
den frie bevægelighed for biocidholdige 
produkter i Fællesskabet. For i videst 
muligt omfang at fjerne eventuelle 
hindringer for handelen med 
biocidholdige produkter, som skyldes 
forskellige beskyttelsesniveauer i 
medlemsstaterne, bør der med denne 
forordning indføres harmoniserede 
bestemmelser om godkendelse af 
aktivstoffer samt om markedsføring og 
anvendelse af biocidholdige produkter, 
herunder bestemmelser om gensidig 
anerkendelse af godkendelser og 
parallelhandel.

(3) Denne forordning har for det første til 
formål at sikre et højt niveau for 
beskyttelse af både menneskers og dyrs 
sundhed og miljøet mod alle skadelige 
eller uacceptable virkninger i forbindelse 
med anvendelsen af biocider og for det 
andet at fremme det indre marked for 
biocidholdige lavrisikoprodukter i 
Fællesskabet. Der bør især sættes fokus på 
beskyttelsen af sårbare 
befolkningsgrupper, herunder gravide 
kvinder, spædbørn og børn.
Forsigtighedsprincippet bør anvendes, og 
denne forordning bør sikre, at industrien 
skal bevise, at stoffer eller produkter, der 
fremstilles eller markedsføres, ikke er til 
skade for menneskers eller dyrs sundhed 
eller ikke har nogen uacceptabel 
indvirkning på miljøet.

Or. en
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Begrundelse

Sikrer et højt niveau for beskyttelse af både menneskers sundhed og miljøet samt en 
gennemførelse af forsigtighedsprincippet. Det er nødvendigt at beskytte sårbare grupper 
(gravide kvinder og spædbørn). Direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter har ligeledes 
indført et risikostyringsprincip til gavn for menneskers og dyrs sundhed og miljøet i stedet for 
at understrege den forøgede frie bevægelighed for alle former for biocidholdige produkter 
ved at støtte produktinnovation og fremme forsvarlige biocidholdige produkter. Dette er også 
en særlig fordel for SMV'erne.

Ændringsforslag 105
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Denne forordning har til formål at øge 
den frie bevægelighed for biocidholdige 
produkter i Fællesskabet. For i videst 
muligt omfang at fjerne eventuelle 
hindringer for handelen med biocidholdige 
produkter, som skyldes forskellige 
beskyttelsesniveauer i medlemsstaterne, 
bør der med denne forordning indføres 
harmoniserede bestemmelser om 
godkendelse af aktivstoffer samt om 
markedsføring og anvendelse af 
biocidholdige produkter, herunder 
bestemmelser om gensidig anerkendelse af 
godkendelser og parallelhandel.

(3) Denne forordning har til formål at øge 
den frie bevægelighed for biocidholdige 
produkter i Fællesskabet og sikre et højt 
niveau for beskyttelse af både menneskers 
og dyrs sundhed og miljøet. Der bør især 
sættes fokus på beskyttelsen af sårbare 
befolkningsgrupper, herunder gravide 
kvinder, spædbørn og børn.
Forsigtighedsprincippet bør anvendes i 
denne forordning for at sikre, at 
industrien skal bevise, at stoffer eller 
produkter, der fremstilles eller 
markedsføres, ikke er til skade for 
menneskers eller dyrs sundhed eller ikke 
har nogen uacceptabel indvirkning på 
miljøet. For i videst muligt omfang at 
fjerne eventuelle hindringer for handelen 
med biocidholdige produkter, som skyldes 
forskellige beskyttelsesniveauer i 
medlemsstaterne, bør der med denne 
forordning indføres harmoniserede 
bestemmelser om godkendelse af 
aktivstoffer samt om markedsføring og 
anvendelse af biocidholdige produkter, 
herunder bestemmelser om gensidig 
anerkendelse af godkendelser og 
parallelhandel.
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Or. en

Ændringsforslag 106
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre et højt beskyttelsesniveau 
for mennesker og miljø, bør aktivstoffer 
med de værste fareprofiler ikke godkendes 
til anvendelse i biocidholdige produkter 
undtagen i særlige tilfælde. Disse særlige 
tilfælde omfatter situationer, hvor 
godkendelsen er berettiget, hvis der er tale 
om en ubetydelig eksponering af 
mennesker, når stoffet er nødvendigt af 
folkesundhedsmæssige årsager eller fordi 
en eventuel ikke-optagelse på listen har 
uforholdsmæssige negative konsekvenser, 
når der ikke findes noget alternativ.

(10) For at sikre et højt beskyttelsesniveau 
for mennesker og miljø, bør aktivstoffer 
med de værste fareprofiler ikke godkendes 
til anvendelse i biocidholdige produkter 
undtagen i ekstraordinære og meget 
særlige tilfælde. Disse særlige tilfælde 
omfatter situationer, hvor godkendelsen er 
berettiget, hvis der er tale om en ubetydelig 
eksponering af mennesker, eller når stoffet 
er en alvorlig fare for offentligheden, som 
ikke kan bekæmpes på nogen anden måde 
i den pågældende medlemsstat. Dette bør 
være genstand for passende 
risikobegrænsende foranstaltninger for at 
minimere enhver eksponering, og der bør 
fremsendes en substitutionsplan.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en nøje begrænsning af mulighederne for undtagelse fra 
udelukkelseskriterierne. Den foreslåede tekst er i tråd med det, der blev vedtaget for 
plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 107
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at undgå anvendelsen af 
aktivstoffer med de værste fareprofiler, 

(11) For at undgå anvendelsen af 
aktivstoffer med de værste fareprofiler, 
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særlig når anvendelsen ikke er godkendt i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. XXX/2009 af (…) 
2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse 
af Rådets direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF [8], bør deres godkendelse 
begrænses til situationer, hvor 
eksponeringen af mennesker er ubetydelig 
eller stoffet er nødvendigt af 
folkesundhedsmæssige årsager.

særlig når anvendelsen ikke er godkendt i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. XXX/2009 af (…) 
2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse 
af Rådets direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF [8], bør deres godkendelse 
begrænses til situationer, hvor 
eksponeringen af mennesker er ubetydelig 
eller stoffet er nødvendigt for at bekæmpe 
en alvorlig fare for offentligheden, som 
ikke kan bekæmpes på nogen anden måde 
i den pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Et aktivstof, der ikke er godkendt til plantebeskyttelsesmidler, bør kun anvendes som biocid i 
meget særlige tilfælde.

Ændringsforslag 108
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) For stoffer, som består af naturlige 
planteekstrakter, hvis toksikologiske profil 
ikke er bekymrende for menneskers 
sundhed, bør der indføres en forenklet 
vurderingsprocedure.

Or. fr

Begrundelse

Producenter af produkter, der er fremstillet på basis af naturlige planteekstrakter, som ikke 
udgør nogen særlig fare for menneskers sundhed, har ofte begrænsede finansielle ressourcer, 
der forhindrer dem i at løfte den administrative byrde i forbindelse med stoffernes 
vurderingsprocedure.
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Ændringsforslag 109
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Aktivstoffer kan på grundlag af deres 
iboende farlige egenskaber betragtes som 
egnede til substitution med andre 
aktivstoffer, når sådanne stoffer, der 
betragtes som effektive i forhold til 
målskadegørerne, bliver tilgængelige i 
tilstrækkelig stor varietet for at undgå, at 
skadegørere bliver resistente. For at give 
mulighed for regelmæssigt at vurdere 
substitutionsrelevante stoffer bør 
optagelsesperioden for disse stoffer selv i 
tilfælde af fornyelse ikke overstige ti år. 
Identifikationen af substitutionsrelevante 
stoffer bør desuden betragtes som første 
fase i en sammenlignende vurdering.

(13) Aktivstoffer kan på grundlag af deres 
iboende farlige egenskaber betragtes som 
egnede til substitution med andre 
aktivstoffer, når sådanne stoffer, der 
betragtes som effektive i forhold til 
målskadegørerne, bliver tilgængelige i 
tilstrækkelig stor varietet for at undgå, at 
skadegørere bliver resistente. For at give 
mulighed for regelmæssigt at vurdere 
substitutionsrelevante stoffer bør 
optagelsesperioden for disse stoffer ikke 
overstige fem år og i tilfælde af fornyelse 
ikke overstige syv år. Identifikationen af 
substitutionsrelevante stoffer bør desuden 
betragtes som første fase i en 
sammenlignende vurdering.

Or. en

Begrundelse

Fornyelsesperioden for substitutionsrelevante stoffer bør være den samme som i forordningen 
om plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 110
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Aktivstoffer kan på grundlag af deres 
iboende farlige egenskaber betragtes som 
egnede til substitution med andre 
aktivstoffer, når sådanne stoffer, der 
betragtes som effektive i forhold til 
målskadegørerne, bliver tilgængelige i 
tilstrækkelig stor varietet for at undgå, at 

(13) Aktivstoffer kan på grundlag af deres 
iboende farlige egenskaber betragtes som 
egnede til substitution med andre 
aktivstoffer, når sådanne stoffer, der 
betragtes som effektive i forhold til 
målskadegørerne, bliver tilgængelige i 
tilstrækkelig stor varietet for at undgå, at 
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skadegørere bliver resistente. For at give 
mulighed for regelmæssigt at vurdere 
substitutionsrelevante stoffer bør 
optagelsesperioden for disse stoffer selv i 
tilfælde af fornyelse ikke overstige ti år. 
Identifikationen af substitutionsrelevante 
stoffer bør desuden betragtes som første 
fase i en sammenlignende vurdering.

skadegørere bliver resistente. For at give 
mulighed for regelmæssigt at vurdere 
substitutionsrelevante stoffer bør 
optagelsesperioden for disse stoffer selv i 
tilfælde af fornyelse ikke overstige fem år. 
Identifikationen af substitutionsrelevante 
stoffer bør desuden betragtes som første 
fase i en sammenlignende vurdering.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt med en jævnlig revision af de substitutionsrelevante produkter.

Ændringsforslag 111
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det bør i forbindelse med meddelelsen 
af godkendelse eller fornyet godkendelse af 
biocidholdige produkter være muligt at 
sammenligne to eller flere biocidholdige 
produkter for så vidt angår risici og 
fordele. Som et resultat af en sådan 
sammenlignende vurdering kan 
biocidholdige produkter indeholdende 
aktivstoffer, der betragtes som 
substitutionsrelevante, erstattes med andre 
stoffer, der er betydeligt mindre farlige for 
mennesker eller miljøet, når der ikke er 
nogen betydelige økonomiske eller 
praktiske skadevirkninger. Der bør i 
sådanne tilfælde anvendes passende 
udfasningsperioder.

(14) Det bør i forbindelse med meddelelsen 
af godkendelse eller fornyet godkendelse af 
biocidholdige produkter være muligt at 
sammenligne to eller flere biocidholdige 
produkter for så vidt angår risici og 
fordele. Som et resultat af en sådan 
sammenlignende vurdering kan ethvert 
biocidholdigt produkt erstattes med andre 
stoffer, der er betydeligt mindre farlige for 
mennesker eller miljøet, når der ikke er 
nogen betydelige økonomiske eller 
praktiske skadevirkninger. Der bør i 
sådanne tilfælde anvendes passende 
udfasningsperioder.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 112
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Da produkter, der anvendes til 
konservering af fødevarer eller 
foderstoffer ved at bekæmpe skadegørere, 
og som tidligere var omfattet af 
produkttype 20, er omfattet af Rådets 
direktiv 89/107/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1831/2003, er det ikke hensigtsmæssigt 
at bevare denne produkttype.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at bevare produkttype 20, eftersom disse biocidholdige produkter ikke er 
konserveringsmidler, men desinfektionsmidler. F.eks. opfylder produkter, der anvendes til at 
desinficere foder for menneskelige patogener, såsom salmonella, ikke kravene i 
forordningerne om fodertilsætningsstoffer. Produkterne har således ikke nogen positiv 
indvirkning på foderet, og de forbedrer heller ikke dets effektivitet eller har en konserverende 
virkning. De tager sigte på at hindre salmonellasmitte af æg, fjerkræ og svinekød, og de skal 
betragtes som desinfektionsmidler, eftersom de udelukkende har til formål at beskytte 
menneskers sundhed.



PE439.902v02-00 10/74 AM\812192DA.doc

DA

Ændringsforslag 113
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Da produkter, der anvendes til 
konservering af fødevarer eller 
foderstoffer ved at bekæmpe skadegørere, 
og som tidligere var omfattet af 
produkttype 20, er omfattet af Rådets 
direktiv 89/107/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1831/2003, er det ikke hensigtsmæssigt 
at bevare denne produkttype.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at bevare den tidligere biocidholdige produkttype 20 omhandlet i direktiv 
98/8/EF ("konservering af fødevarer eller foderstoffer"), men definitionen skal ændres, 
eftersom disse biocidholdige produkter ikke er konserveringsmidler, men desinfektionsmidler 
(hvilket medførte, at den gamle definition skabte forvirring). F.eks. opfylder produkter, der 
anvendes til at desinficere foder for menneskelige patogener, såsom salmonella, ikke kravene 
i forordningerne om fodertilsætningsstoffer. Produkterne har nemlig ikke nogen positiv 
indvirkning på foderet, og de forbedrer heller ikke dets effektivitet.

Ændringsforslag 114
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Da produkter, der anvendes til 
konservering af fødevarer eller 
foderstoffer ved at bekæmpe skadegørere, 
og som tidligere var omfattet af 
produkttype 20, er omfattet af Rådets 
direktiv 89/107/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1831/2003, er det ikke hensigtsmæssigt 

udgår
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at bevare denne produkttype.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at bevare den biocidholdige produkttype 20 ("konservering af fødevarer 
eller foderstoffer"), men definitionen skal ændres, eftersom disse biocidholdige produkter ikke 
er konserveringsmidler, men desinfektionsmidler. F.eks. opfylder produkter, der anvendes til 
at desinficere foder for menneskelige patogener, såsom salmonella, ikke kravene i 
forordningerne om fodertilsætningsstoffer. De fungerer heller ikke som konserveringsmidler,
der forhindrer dyrefoder i at blive dårligt. Derfor skal disse produkter betragtes som 
desinfektionsmidler.

Ændringsforslag 115
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Da den internationale konvention for 
administration og kontrol af skibes 
ballastvand og sediment giver en effektiv 
vurdering af risiciene i forbindelse med 
systemer til styring af ballastvand, bør den 
endelige godkendelse og efterfølgende 
typegodkendelse af sådanne systemer 
betragtes som svarende til den 
produktgodkendelse, der kræves i henhold 
til denne forordning.

(21) Da den internationale konvention for 
administration og kontrol af skibes 
ballastvand og sediment giver en effektiv 
vurdering af risiciene i forbindelse med 
systemer til styring af ballastvand, bør den 
endelige godkendelse og efterfølgende 
typegodkendelse af sådanne systemer tages 
i betragtning ved den produktgodkendelse, 
der kræves i henhold til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Internationale godkendelser kan ikke automatisk betragtes som værende i overensstemmelse 
med EU-lovgivningens krav.
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Ændringsforslag 116
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at fremme anvendelsen af 
biocidholdige lavrisikoprodukter med en 
mere favorabel miljø- eller 
helbredsmæssig risikoprofil i forhold til 
andre biocidholdige produkter, bør det 
være muligt at godkende biocidholdige 
lavrisikoprodukter uden forudgående 
godkendelse af de indeholdte aktivstoffer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Lavrisikoprodukter bør først og fremmest være produkter med iboende lavrisikoegenskaber.
For at bedømme dette skal de aktivstoffer, som de indeholder, under alle omstændigheder 
være godkendt til brug.

Ændringsforslag 117
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Angreb med skadelige organismer 
bør undgås ved hjælp af passende 
afskrækkende foranstaltninger for at 
fjerne eller hindre disse organismer.
Desuden bør der træffes andre 
forsigtighedsforanstaltninger, f.eks. 
korrekt opbevaring af varer, overholdelse 
af hygiejnestandarderne og øjeblikkelig 
bortskaffelse af affald. Der bør kun tages 
yderligere skridt, hvis disse 
foranstaltninger ikke har nogen effekt.
Biocidholdige produkter, som udgør en 
lavere risiko for mennesker, dyr og 
miljøet, bør altid foretrækkes frem for 
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andre, når de er et effektivt middel i den 
særlige situation. Biocidholdige 
produkter, der er beregnet på at skade, 
dræbe eller ødelægge dyr, som kan føle 
smerte og ubehag, bør anvendes som 
sidste udvej.

Or. en

Begrundelse

Bæredygtig brug af biocider opnås ved at anerkende nødvendigheden af forebyggende 
foranstaltninger som det første skridt.

Ændringsforslag 118
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Der bør af hensyn til fordelene for det 
indre marked og forbrugerne fastsættes 
harmoniserede regler for parallelhandel 
med næsten identiske biocidholdige 
produkter, der er godkendt i forskellige 
medlemsstater.

(45) Der bør af hensyn til fordelene for det 
indre marked og forbrugerne fastsættes 
harmoniserede regler for parallelhandel 
med identiske biocidholdige produkter, der 
er godkendt i forskellige medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en passende balance mellem fri handel med varer og et sikkert marked skal denne 
artikel om parallelhandel begrænses til identiske produkter, der er baseret på samme 
specifikation og indhold af aktivstoffer og hjælpestoffer.
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Ændringsforslag 119
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Der bør af hensyn til fordelene for det 
indre marked og forbrugerne fastsættes 
harmoniserede regler for parallelhandel 
med næsten identiske biocidholdige 
produkter, der er godkendt i forskellige 
medlemsstater.

(45) Der bør af hensyn til fordelene for det 
indre marked og forbrugerne fastsættes 
harmoniserede regler for parallelhandel 
med næsten identiske biocidholdige 
produkter, der er godkendt i forskellige 
medlemsstater.

Or. it

Begrundelse

Parallelhandel skal være begrænset til produkter, der har de samme tekniske og 
indholdsmæssige specifikationer som aktivstoffer og hjælpestoffer.

Ændringsforslag 120
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Der bør sikres en effektiv 
kommunikation af oplysninger om risici 
hidrørende fra biocidholdige produkter og 
risikoforvaltningsforanstaltninger, da dette 
udgør en væsentlig del af det system, der 
etableres ved denne forordning. De
kompetente myndigheder, agenturet og 
Kommissionen bør i forbindelse med deres 
bestræbelser på at fremme adgangen til 
information overholde princippet om 
fortrolighed og undgå enhver videregivelse 
af oplysninger, der kan skade de berørte 
personers forretningsinteresser.

(54) Der bør sikres en effektiv 
kommunikation af oplysninger om risici 
hidrørende fra biocidholdige produkter og 
risikoforvaltningsforanstaltninger, da dette 
udgør en væsentlig del af det system, der 
etableres ved denne forordning. De 
kompetente myndigheder, agenturet og 
Kommissionen bør i forbindelse med deres 
bestræbelser på at fremme adgangen til 
information overholde princippet om 
fortrolighed og undgå enhver videregivelse 
af oplysninger, der kan skade de berørte 
personers forretningsinteresser, medmindre 
dette er nødvendigt for at beskytte 
menneskers sundhed ogmiljøet.



AM\812192DA.doc 15/74 PE439.902v02-00

DA

Or. fr

Ændringsforslag 121
Christa Klaß

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 
om fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.15

udgår

_________________________________

15 EFT L 184 af 17.07.1999, s. 23.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 122
Christa Klaß

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Især bør Kommissionen gives 
beføjelse til at træffe afgørelse om en 
ansøgning om at optage et aktivstof i bilag 
I, om at forny en optagelse eller om at 
tage en optagelse op til fornyet vurdering, 
til at præcisere procedurerne i forbindelse 
med fornyelse og fornyet vurdering af en 
optagelse af et aktivstof i bilag I, til at 

udgår
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udvide anvendelsesområdet for 
bestemmelserne om EF-godkendelse til 
også at gælde andre kategorier af 
biocidholdige produkter, til at præcisere 
kriterierne og procedurerne med hensyn 
til tilbagekaldelse af en godkendelse eller 
ændring af de vilkår og betingelser, der er 
fastsat for en godkendelse, herunder en 
tvistbilæggelsesordning, til at præcisere de 
samlede maksimummængder af 
aktivstoffer eller biocidholdige produkter, 
der må slippes ud ved forsøg, og de 
minimumdata, der skal indgives, til at 
etablere harmoniserede gebyrordninger 
og andre bestemmelser om betaling af 
gebyrer og afgifter til de kompetente 
myndigheder og agenturet, til at ændre 
bilagene for at tage hensyn til den 
videnskabelige og tekniske udvikling, til at 
gennemføre arbejdsprogrammet og 
præcisere de kompetente myndigheders og 
deltageres rettigheder og forpligtelser 
samt udvide arbejdsprogrammets varighed 
i en afgrænset periode. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, 
herunder ved at supplere den med nye 
ikke-væsentlige bestemmelser, vedtages 
foranstaltningerne efter den i artikel 5a i 
afgørelse 1999/468/EF omhandlede 
forskriftsprocedure med kontrol.

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse mellem komitologiordningen og det nye system af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF.
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Ændringsforslag 123
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Betragtning 61 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61a) Der er videnskabelig usikkerhed 
med hensyn til nanomaterialers sikkerhed 
for den menneskelige sundhed og miljøet. 
F.eks. har EU's Videnskabelige Komité 
for Nye og Nyligt Identificerede 
Sundhedsrisici (VKNNPS) identificeret 
specifikke sundhedsricisi samt toksiske 
virkninger på miljøorganismer for visse 
nanomaterialers vedkommende. Desuden 
fandt VKNNPS, at der generelt mangler 
eksponeringsdata af høj kvalitet for såvel 
mennesker som miljø, og konkluderede, at 
viden om metoden til både 
eksponeringsberegning og 
risikoidentifikation skal udvikles, 
valideres og standardiseres yderligere.
Flere og flere biocidholdige produkter 
indeholder nanosølv.

Or. en

Begrundelse

Nanosølv er i øjeblikket det mest udbredte nanomateriale. Det er nødvendigt at gøre noget 
ved den manglende viden om nanomaterialer.

Ændringsforslag 124
Christa Klaß

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) Hvis den normale tidsfrist for 
forskriftsproceduren med kontrol i særligt 
hastende tilfælde ikke kan overholdes, bør 
Kommissionen kunne bringe den i artikel 
5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF 

udgår
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omhandlede hasteprocedure i anvendelse, 
når der træffes afgørelse om at ændre 
optagelsen af et aktivstof i bilag I eller om 
at fjerne det fra bilaget i henhold til 
artikel 13.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 125
Christa Klaß

Forslag til forordning
Betragtning 62 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62a) I henhold til artikel 291 i TEUF 
skal der forudgående ved forordning efter 
den almindelige lovgivningsprocedure 
fastsættes regler og generelle principper 
for, hvordan medlemsstaterne skal 
kontrollere Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser. Indtil den nye 
forordning vedtages og på grund af 
nødvendigheden af at vedtage denne 
forordning så hurtigt som muligt, bør 
medlemsstaternes kontrol udøves i 
henhold til bestemmelserne i Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 
om fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen, for så vidt 
disse bestemmelser er forenelige med de 
ændrede traktater. Henvisninger til disse 
bestemmelser skal imidlertid erstattes med 
henvisninger til reglerne og principperne i 
den nye forordning, så snart denne træder 
i kraft.

Or. en
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Begrundelse

Har til formål at sørge for overgangsbestemmelser, indtil de nye regler om 
gennemførelsesretsakter er vedtaget.

Ændringsforslag 126
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) Da visse produkter ikke tidligere har 
været omfattet af fællesskabslovgivningen 
om biocidholdige produkter, er det 
passende at anvende en overgangsperiode, 
således at virksomhederne kan forberede 
sig på at anvende bestemmelserne om in 
situ-genererede aktivstoffer, behandlede 
genstande og materialer samt materialer
bestemt til at komme i berøring med 
fødevarer.

(66) Da visse produkter ikke tidligere har 
været omfattet af fællesskabslovgivningen 
om biocidholdige produkter, er det 
passende at anvende en overgangsperiode, 
således at virksomhederne kan forberede 
sig på at anvende bestemmelserne om in 
situ-genererede aktivstoffer og behandlede 
genstande og materialer samt materialer 
bestemt til at komme i berøring med 
fødevarer.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 127
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) Da visse produkter ikke tidligere har (66) Da visse produkter ikke tidligere har 
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været omfattet af fællesskabslovgivningen 
om biocidholdige produkter, er det 
passende at anvende en overgangsperiode, 
således at virksomhederne kan forberede 
sig på at anvende bestemmelserne om in 
situ-genererede aktivstoffer, behandlede 
genstande og materialer samt materialer 
bestemt til at komme i berøring med 
fødevarer.

været omfattet af fællesskabslovgivningen 
om biocidholdige produkter, er det 
passende at anvende en overgangsperiode, 
således at virksomhederne kan forberede 
sig på at anvende bestemmelserne om in 
situ-genererede aktivstoffer, behandlede 
genstande og materialer.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 128
Dan Jørgensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med denne forordning er at 
sikre et højt niveau for beskyttelse af både 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet.
Bestemmelserne i denne forordning 
bygger på forsigtighedsprincippet for at 
sikre, at markedsførte aktivstoffer eller 
produkter ikke har skadelige virkninger 
for menneskers eller dyrs sundhed eller 
for miljøet. Medlemsstaterne forhindres 
ikke i at anvende forsigtighedsprincippet, 
hvis der er videnskabelig usikkerhed med 
hensyn til de risici, som biocidholdige 
produkter, der skal godkendes på deres 
område, udgør for menneskers eller dyrs 
sundhed eller for miljøet.

Or. en



AM\812192DA.doc 21/74 PE439.902v02-00

DA

Ændringsforslag 129
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(pa) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1935/2004 af 
27. oktober 2004 om materialer og 
genstande bestemt til kontakt med 
fødevarer1;
1EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 130
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(pa) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. 
oktober 2004 om materialer og genstande 
bestemt til kontakt med fødevarer og om 
ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 
89/109/EØF

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 131
Dan Jørgensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(pa) Rådets direktiv 98/83/EF af 3. 
november 1998 om kvaliteten af 
drikkevand

Or. en

Ændringsforslag 132
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Biocidholdige produkter, der har opnået 
endelig godkendelse i henhold til den 
internationale konvention for 
administration og kontrol af skibes 
ballastvand og sediment, betragtes som 
godkendte i henhold til kapitel VII i denne 
forordning. Artikel 38 og 57 finder 
tilsvarende anvendelse.

8. Fremlagte data om biocidholdige
produkter, der har opnået endelig 
godkendelse i henhold til den 
internationale konvention for 
administration og kontrol af skibes 
ballastvand og sediment, skal tages i 
betragtning, når der træffes beslutning 
om godkendelser af sådanne produkter i 
henhold til denne forordning. Artikel 38 og 
57 finder tilsvarende anvendelse.

Or. en



AM\812192DA.doc 23/74 PE439.902v02-00

DA

Begrundelse

Internationale godkendelser bør ikke automatisk overføres overføres til EU.

Ændringsforslag 133
Tiziano Motti

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "problematiske stoffer": f) "problematiske stoffer":

andre stoffer end aktivstoffer, som i sig 
selv kan forårsage skadevirkninger for 
mennesker, dyr eller miljø, og som er til 
stede eller dannes i et biocidholdigt 
produkt i tilstrækkelige koncentrationer til 
at medføre disse virkninger

andre stoffer end aktivstoffer, som i sig 
selv kan forårsage umiddelbare eller 
forsinkede skadevirkninger for mennesker, 
og navnlig for børn, dyr eller miljø, og 
som er til stede eller dannes i et 
biocidholdigt produkt i tilstrækkelige 
koncentrationer til at medføre disse 
virkninger

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 134
Tiziano Motti

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "skadegørere": g) "skadegørere":

enhver organisme, herunder patogene 
agenser, hvis tilstedeværelse er uønsket 

enhver organisme, herunder patogene 
agenser, hvis tilstedeværelse er uønsket 
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eller skadelig for mennesker, menneskelige 
aktiviteter eller produkter, som mennesker 
anvender eller producerer, eller for dyr 
eller miljøet

eller umiddelbart eller forsinket skadelig 
for mennesker, og navnlig for børn, 
menneskelige aktiviteter eller produkter, 
som mennesker anvender eller producerer, 
eller for dyr eller miljøet

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 135
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "restkoncentrationer": h) "restkoncentrationer":
stoffer i eller på planter eller produkter af 
vegetabilsk oprindelse, spiselige animalske 
produkter, drikkevand eller andetsteds i 
miljøet, som stammer fra anvendelse af et 
biocidholdigt produkt, herunder også 
sådanne stoffers metabolitter samt 
nedbrydnings- og reaktionsprodukter

stoffer i eller på planter eller produkter af 
vegetabilsk oprindelse, spiselige animalske 
produkter, vandressourcer, drikkevand 
eller andetsteds i miljøet, som stammer fra 
anvendelse af et biocidholdigt produkt, 
herunder også sådanne stoffers metabolitter 
samt nedbrydnings- og reaktionsprodukter

Or. en
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Ændringsforslag 136
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "markedsføring": i) "markedsføring":
den første levering af et biocidholdigt 
produkt med henblik på distribution eller
anvendelse på fællesskabsmarkedet som 
led i erhvervsvirksomhed, mod eller uden 
vederlag

levering af et biocidholdigt produkt til 
tredjemand eller tilrådighedsstillelse for 
tredjemand. Import betragtes som 
markedsføring. F.eks. foreligger der ikke 
levering til tredjemand, når behandlede 
materialer eller produkter som led i 
erhvervsvirksomhed, mod eller uden 
vederlag, bliver individuelt fremstillet og 
herefter indbygget af producenten

Or. de

Begrundelse

Ikke kun den "første levering", men "enhver levering", sådan som det er tilfældet i den øvrige 
kemikalielovgivning, bør gælde som markedsføring (jf. REACH). Der bør kun gøres 
undtagelser, når f.eks. en håndværker efter ordre fra en kunde maler facader med et godkendt 
biocidholdigt produkt. Denne præcisering er nødvendig.

Ændringsforslag 137
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "markedsføring": i) "markedsføring":

den første levering af et biocidholdigt 
produkt med henblik på distribution eller 
anvendelse på fællesskabsmarkedet som 
led i erhvervsvirksomhed, mod eller uden 
vederlag

levering eller tilrådighedsstillelse af
biocidholdige produkter til tredjemand, 
mod eller uden vederlag. Import skal 
betragtes som markedsføring

Or. en
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Begrundelse

Kommissionens definition af "markedsføring" er meget snævrere end definitionen i det 
nuværende direktiv om biocidholdige produkter. Den foreslåede ændring ville bringe den nye 
forordning om biocidholdige produkter i tråd med REACH, hvilket også vil begrænse 
downstreamsalg.

Ændringsforslag 138
Esther De Lange

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "behandlet materiale eller genstand": k) "behandlet materiale eller genstand":
ethvert stof, blanding, materiale eller 
genstand, der er blevet behandlet med eller 
indeholder et eller flere biocidholdige 
produkter med det formål at beskytte 
stoffet, blandingen, materialet eller 
genstanden mod nedbrydning forårsaget af 
skadegørere

i) ethvert stof, blanding, materiale eller 
genstand, der er blevet behandlet med eller 
indeholder et eller flere biocidholdige 
produkter med det formål at beskytte 
stoffet, blandingen, materialet eller 
genstanden mod nedbrydning forårsaget af 
skadegørere, eller

ii) ethvert stof, blanding, materiale eller 
genstand, som er blevet behandlet med 
eller indeholder et eller flere 
biocidholdige produkter med det formål at 
ødelægge, hindre, uskadeliggøre, hindre 
virkningen af eller på anden vis bekæmpe 
virkningen af skadegørere, såfremt det 
pågældende stof, blanding, materiale eller 
genstand har en selvstændig funktion

Or. en
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Ændringsforslag 139
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra k a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) "ekstern biocidvirkning"
virkningen af anvendelser, hvor det 
indeholdte biocidholdige produkt skal 
frigives under normale og almindeligt 
forudseelige anvendelsesbetingelser

Or. de

Begrundelse

Begrebet "ekstern virkning" er ikke medtaget i selve forordningen om biocidholdige 
produkter, men kun i beslutningsmanualen.

Ændringsforslag 140
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) "rammeformulering": p) "rammeformulering":
en gruppe biocidholdige produkter med 
ensartede anvendelser og begrænsede 
variationer i deres sammensætning i 
forhold til et biocidholdigt 
referenceprodukt i denne gruppe, der 
indeholder de samme aktivstoffer med 
samme specifikationer, og hvor sådanne 
tilladte variationer ikke har en negativ 
indvirkning på produkternes risikoniveau 
eller effektivitet

en gruppe biocidholdige 
lavrisikoprodukter med ensartede 
anvendelser og begrænsede variationer i 
deres sammensætning i forhold til et 
biocidholdigt referenceprodukt i denne 
gruppe, der indeholder de samme 
aktivstoffer med samme specifikationer, og 
hvor sådanne tilladte variationer ikke har 
en negativ indvirkning på produkternes 
risikoniveau eller effektivitet. I den 
forbindelse betragtes en variation som en 
nedsættelse af det aktive stofs 
koncentration og/eller som en ændring i 
den procentvise sammensætning af et 
eller flere ikke-aktivstoffer
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Or. en

Begrundelse

Dette bringer rammeformuleringen i tråd med direktiv 98/8/EF. At understrege, at 
rammeformuleringerne kun gælder for lavrisikoprodukter, vil fremme bæredygtig 
produktinnovation og en hensigtsmæssig risikostyring.

Ændringsforslag 141
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

s) "materialer bestemt til at komme i 
berøring med fødevarer":

udgår

alle materialer og genstande bestemt til at 
komme i berøring med de fødevarer, der 
er omfattet af forordning (EF) nr. 
1935/200443

_________________________________

43 EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.

Or. fr

Begrundelse

Med forordning (EF) nr. 1935/2004 fastsættes der allerede regler for materialer, som 
kommer i kontakt med fødevarer. Denne forordning dækker muligvis ikke alle aspekter af 
vurderingen af sådanne materialer og deres brug, men der skal indføres nye begrænsninger 
ved hjælp af en ændring af selve lovgivningen om materialer, der kommer i kontakt med 
fødevarer, og i forordningen om biocidholdige produkter, så der undgås en dublering af 
regler og vurderinger.
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Ændringsforslag 142
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

s) "materialer bestemt til at komme i 
berøring med fødevarer":

udgår

alle materialer og genstande bestemt til at 
komme i berøring med de fødevarer, der 
er omfattet af forordning (EF) nr. 
1935/200443

_________________________________

43 EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 143
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra u a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ua) "sårbare grupper":

personer, der kræver særlige hensyn i 
forbindelse med vurderingen af 
biocidholdige produkters akutte og 
kroniske sundhedsvirkninger. Disse 
omfatter gravide og ammende kvinder, 
ufødte børn, spædbørn og børn, ældre og 
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arbejdstagere samt lokale beboere, som 
over længere tid er stærkt eksponeret for 
pesticider

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør medtage en definition af sårbare grupper i tråd med forordning nr. 
1107/2009 og REACH-lovgivningen.

Ændringsforslag 144
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra u a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ua) "sårbare grupper":
personer, der kræver særlige hensyn i 
forbindelse med vurderingen af 
biocidholdige produkters akutte og 
kroniske sundhedsvirkninger. Disse 
omfatter bl.a. gravide og ammende 
kvinder, spædbørn og børn samt ældre

Or. en

Begrundelse

I forordningen bør der medtages en definition af sårbare grupper i overensstemmelse med 
forordning nr. 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler og REACH-forordningen (1907/2006).

Ændringsforslag 145
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra u a - u c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ua) '"administrativ ændring":
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en ændring af en eksisterende 
godkendelse af rent administrativ 
karakter, som ikke indebærer en 
revurdering af risikoen for 
folkesundheden eller miljøet eller 
produktets virkning
ub) "mindre ændring":

en ændring af en eksisterende 
godkendelse, der ikke kan anses for at 
være en administrativ ændring, eftersom 
den kræver en begrænset revurdering af 
risikoen for folkesundheden og/eller 
produktets virkning. Ændringen må ikke 
påvirke risikoniveauet for folkesundheden 
eller miljøet og produktets virkning 
negativt
uc) "en større ændring":

en ændring af en eksisterende 
godkendelse, der ikke kan anses for at 
være en administrativ ændring eller en 
mindre ændring, og som kræver en 
fuldstændig revurdering af risikoen for 
folkesundheden og/eller produktets 
virkning

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere den type ændringer, der kan foretages af et eksisterende 
godkendt biocidholdigt produkt.

Ændringsforslag 146
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra u a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ua) Nanomaterialer defineres som bevidst 
fremstillede, faste partikulære stoffer, 
enten i pulverform eller som dispersion 
eller som aerosoler, der består af 
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nanoobjekter samt deres aggregater og 
agglomerater,
i) der indeholder, når de måles efter 
standardiserede og anerkendte metoder, 
mindst 10 % nanoobjekter udtrykt i 
vægtprocent,
ii) eller som har, når de måles efter 
passende metoder, et volumenspecifikt 
overfladeareal på over 6 x 1/100 nm.
Nanoobjekter er adskilte partikler med en, 
to eller tre eksterne dimensioner på 
mellem ca. 1 nm og 100 nm

Or. en

Begrundelse

Kommissionen er i øjeblikket ved at udarbejde en ny horisontal definition af nanomaterialer 
med støtte fra Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici 
(VKNNPS). VKNNPS foreslog allerede i en udtalelse i 2009 at udvide den nuværende 
definition, som er baseret på den fysiske størrelse, ved at tilføje en grænse for det specifikke 
overfladeareal. Dette bør afspejles i forslaget til en ny definition af nanomateriale, som 
situationen er nu.

Ændringsforslag 147
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra u a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ua) '"administrativ ændring":
en ændring af en eksisterende 
godkendelse af rent administrativ 
karakter, som ikke indebærer en 
revurdering af risikoen for 
folkesundheden eller miljøet eller 
produktets virkning

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere den type ændringer, der kan foretages af et eksisterende 
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godkendt biocidholdigt produkt.

Ændringsforslag 148
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra u b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ub) "mindre ændring":
en ændring af en eksisterende 
godkendelse, der ikke kan anses for at 
være en administrativ ændring, eftersom 
den kræver en begrænset revurdering af 
risikoen for folkesundheden og/eller 
produktets virkning. Ændringen må ikke 
påvirke risikoniveauet for folkesundheden 
eller miljøet og produktets virkning 
negativt

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere den type ændringer, der kan foretages af et eksisterende 
godkendt biocidholdigt produkt.

Ændringsforslag 149
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra u c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

uc) "en større ændring":
en ændring af en eksisterende 
godkendelse, der ikke kan anses for at 
være en administrativ ændring eller en 
mindre ændring

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at definere den type ændringer, der kan foretages af et eksisterende 
godkendt biocidholdigt produkt.

Ændringsforslag 150
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et aktivstof optages i bilag I for en 
begyndelsesperiode på højst ti år, hvis de 
biocidholdige produkter indeholdende det 
pågældende aktivstof opfylder 
betingelserne i artikel 16, stk. 1, litra b).

1. Et aktivstof optages i bilag I for en 
begyndelsesperiode på højst ti år, hvis de 
biocidholdige produkter indeholdende det 
pågældende aktivstof opfylder 
betingelserne i artikel 16, stk. 1, litra b). Et 
aktivstof, der er omhandlet i artikel 5, kan 
kun optages i bilag I for en 
begyndelsesperiode på 5 år. 

Or. en

Begrundelse

Stoffer, der falder ind under udelukkelseskriterierne, bør kun optages i bilag I for en periode 
på højst 5 år. Dette er i tråd med forordningen om plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 151
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et aktivstof optages i bilag I for en 
begyndelsesperiode på højst ti år, hvis de 
biocidholdige produkter indeholdende det 
pågældende aktivstof opfylder 
betingelserne i artikel 16, stk. 1, litra b).

1. Et aktivstof optages i bilag I for en 
begyndelsesperiode på højst ti år, hvis 
mindst et biocidholdigt produkt
indeholdende det pågældende aktivstof 
opfylder betingelserne i artikel 16, stk. 1, 
litra b).

Or. it
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Begrundelse

For at blive optaget i bilag I er det tilstrækkeligt, at aktivstoffet er indeholdt i et enkelt 
biocidholdigt produkt.

Ændringsforslag 152
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Aktivstoffer eller aktivstoffer indeholdt 
i biocidholdige produkter må kun 
markedsføres til anvendelse i 
biocidholdige produkter i EU, hvis de er 
optaget i bilag I i henhold til denne 
forordning.

Or. de

Ændringsforslag 153
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medmindre andet er bestemt i denne 
forordning, skal alle producenter af et 
aktivstof indgive ansøgning til agenturet 
om optagelse i bilag I.

Or. de
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Ændringsforslag 154
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I givet fald fastsættes 
maksimalgrænseværdierne for de 
aktivstoffer, der er optaget i bilag I, i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
396/2005 [44] [og Rådets forordning 
(EØF) nr. 2377/90].

4. Der fastsættes 
maksimalgrænseværdierne for de 
aktivstoffer, der er optaget i bilag I, i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
396/2005 [44] [og Rådets forordning 
(EØF) nr. 2377/90].

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at styrke og skabe klarhed omkring betingelserne for optagelse i bilag I.

Ændringsforslag 155
Dagmar Roth-Behrendt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Aktivstoffer eller aktivstoffer indeholdt 
i biocidholdige produkter må kun 
markedsføres til anvendelse i 
biocidholdige produkter i EU, hvis de er 
optaget i bilag I i henhold til denne 
forordning.
2. Medmindre andet er bestemt i denne 
forordning, skal alle producenter af et 
aktivstof eller et aktivstof indeholdt i et 
biocidholdigt produkt indgive ansøgning 
til agenturet om optagelse i bilag I.

Or. de
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Begrundelse

Kun hvis producenterne skal overholde samme datakrav som i bilag II vil man kunne opnå en 
fair behandling.

Ændringsforslag 156
Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 4, stk. 1, optages de i stk. 
2 omhandlede aktivstoffer kun i bilag I, 
hvis mindst én af følgende betingelser er 
opfyldt:

udgår

a) menneskers eksponering for det 
pågældende aktivstof i et biocidholdigt 
produkt under normale 
anvendelsesforhold er ubetydelig, særlig 
når produktet anvendes i lukkede 
systemer eller under strengt kontrollerede 
forhold
b) det påvises, at det pågældende aktivstof 
er nødvendigt til at bekæmpe en alvorlig 
fare for folkesundheden
c) det påvises, at en ikke-optagelse af 
aktivstoffet i bilag I kan have 
uforholdsmæssige negative konsekvenser 
i forhold til risikoen for mennesker og 
miljø som følge af stoffets anvendelse, og 
at der ikke er nogen hensigtsmæssige 
alternative stoffer eller teknologier.
Litra c) finder ikke anvendelse på 
aktivstoffer til produkttype 4 og 14-19.

Or. en
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Ændringsforslag 157
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 4, stk. 1, optages de i stk. 
2 omhandlede aktivstoffer kun i bilag I, 
hvis mindst én af følgende betingelser er 
opfyldt:

1. Uanset artikel 4, stk. 1, optages de i stk. 
2 omhandlede aktivstoffer kun i bilag I, 
hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at hindre brugen af aktivstoffer, som har de værste risikoprofiler, og som 
har skadelige virkninger for sundheden og miljøet, navnlig for de sårbare grupper og 
biodiversiteten. Anvendelsen af undtagelser bør klart begrænses til de fastsatte betingelser.

Ændringsforslag 158
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) menneskers eksponering for det 
pågældende aktivstof i et biocidholdigt 
produkt under normale anvendelsesforhold 
er ubetydelig, særlig når produktet 
anvendes i lukkede systemer eller under 
strengt kontrollerede forhold

a) menneskers eksponering for det 
pågældende aktivstof i et biocidholdigt 
produkt under realistiske og alle værst 
tænkelige anvendelsesforhold er 
ubetydelig, særlig når produktet anvendes i 
lukkede systemer eller under strengt 
kontrollerede forhold

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at hindre brugen af aktivstoffer, som har de værste risikoprofiler, og som 
har skadelige virkninger for sundheden og miljøet, navnlig for de sårbare grupper og 
biodiversiteten. Anvendelsen af undtagelser bør klart begrænses til de fastsatte betingelser.
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Ændringsforslag 159
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) menneskers eksponering for det 
pågældende aktivstof i et biocidholdigt 
produkt under normale anvendelsesforhold 
er ubetydelig, særlig når produktet 
anvendes i lukkede systemer eller under
strengt kontrollerede forhold

a) menneskers eksponering for det 
pågældende aktivstof i et biocidholdigt 
produkt under normale anvendelsesforhold 
er ubetydelig eller korrekt forvaltet ved 
hjælp af foranstaltninger til bæredygtig 
anvendelse, idet der tages højde for 
aktivstoffets iboende egenskaber, særlig 
når produktet anvendes i lukkede systemer 
eller under strengt kontrollerede forhold

Or. en

Begrundelse

En ordentlig risikostyring kan mindske brugernes eksponering, uanset om der er tale om 
fagfolk eller ej, og i den sidste ende beskytte miljøet og brugernes sundhed. F.eks. ville en 
meget lille mængde aktivstof anvendt som lokkemad - selv aktivstof, der er klassificeret som 
CMR1 - ikke udgøre nogen risiko for menneskers sundhed, eftersom produktet er udviklet til 
at hindre enhver form for misbrug. Det er således produktet og dets anvendelse, der er 
afgørende for, om der er en risiko, eftersom mængden af aktivstoffet i dette tilfælde er meget 
ringe.

Ændringsforslag 160
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) menneskers eksponering for det 
pågældende aktivstof i et biocidholdigt 
produkt under normale anvendelsesforhold 
er ubetydelig, særlig når produktet 
anvendes i lukkede systemer eller under 
strengt kontrollerede forhold

a) menneskers eksponering for det 
pågældende aktivstof i et biocidholdigt 
produkt under normale anvendelsesforhold 
er ubetydelig, dvs. at produktet anvendes i 
lukkede systemer eller under andre
forhold, der udelukker kontakt med 
mennesker, og hvor 
restkoncentrationerne af aktivstoffet ikke 
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overskrider påvisningsgrænsen

Or. en

Begrundelse

Ordlyden er i tråd med forordningen om plantebeskyttelsesmidler. Det er nødvendigt med en 
klar definition af ubetydelig eksponering. Dette er ikke tilfældet i Kommissionens forslag, 
hvor der kun er medtaget et muligt eksempel på ubetydelig eksponering. Ubetydelig 
eksponering skal defineres som anvendelse, der udelukker kontakt med mennesker, og hvor 
der ikke er nogen restkoncentrationer.

Ændringsforslag 161
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det påvises, at det pågældende aktivstof 
er nødvendigt til at bekæmpe en alvorlig 
fare for folkesundheden

b) det påvises på baggrund af en i 
ansøgningen vedlagt dokumentation for et 
aktivstof, at det pågældende aktivstof er 
nødvendigt til at bekæmpe en alvorlig fare 
for folkesundheden, der ikke kan standses 
med andre disponible midler, herunder 
ikke-kemiske metoder

Or. en

Begrundelse

Ordlyden er i tråd med forordningen om plantebeskyttelsesmidler. Det skal dokumenteres, at 
en alvorlig fare for folkesundheden ikke kan standses med andre disponible midler, herunder 
ikke-kemiske metoder, og det er nødvendigt at træffe passende risikobegrænsende 
foranstaltninger.
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Ændringsforslag 162
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det påvises, at det pågældende aktivstof 
er nødvendigt til at bekæmpe en alvorlig 
fare for folkesundheden

b) Ansøgeren beviser på baggrund af 
dokumentation, at det pågældende 
aktivstof er nødvendigt til at bekæmpe en 
alvorlig fare for folkesundheden, der ikke 
kan standses med andre disponible 
midler, herunder ikke-kemiske metoder

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at hindre brugen af aktivstoffer, som har de værste risikoprofiler, og som 
har skadelige virkninger for sundheden og miljøet, navnlig for de sårbare grupper og 
biodiversiteten. Anvendelsen af undtagelser bør klart begrænses til de fastsatte betingelser.

Ændringsforslag 163
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det påvises, at en ikke-optagelse af 
aktivstoffet i bilag I kan have 
uforholdsmæssige negative konsekvenser 
i forhold til risikoen for mennesker og 
miljø som følge af stoffets anvendelse, og 
at der ikke er nogen hensigtsmæssige 
alternative stoffer eller teknologier.

udgår

Or. en

Begrundelse

De negative konsekvenser, der kan være uforholdsmæssige, er ikke defineret, hvilket skaber et 
smuthul for alle slags undtagelser, f.eks. dem, der har rod i økonomiske interesser. Der 
eksisterer ikke en sådan undtagelse for den tilsvarende forordning om 
plantebeskyttelsesmidler. Bestemmelsen om, at der ikke er nogen hensigtsmæssige alternative 
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stoffer eller teknologier, tages op på en bedre måde med ændringen af litra b).

Ændringsforslag 164
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det påvises, at en ikke-optagelse af 
aktivstoffet i bilag I kan have 
uforholdsmæssige negative konsekvenser 
i forhold til risikoen for mennesker og 
miljø som følge af stoffets anvendelse, og 
at der ikke er nogen hensigtsmæssige 
alternative stoffer eller teknologier.

c) det påvises med en sammenlignende 
vurdering, at der ikke er nogen kemiske 
eller ikke-kemiske alternative stoffer eller 
teknologier til det pågældende formål, 
som medfører en betydeligt lavere risiko 
og skadevirkning for menneskers eller 
dyrs sundhed eller for miljøet.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at hindre brugen af aktivstoffer, som har de værste risikoprofiler, og som 
har skadelige virkninger for sundheden og miljøet, navnlig for de sårbare grupper og 
biodiversiteten. Anvendelsen af undtagelser bør klart begrænses til de fastsatte betingelser.

Ændringsforslag 165
Esther De Lange

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) vurderingen af iboende risici under de 
foreskrevne anvendelsesforhold viser, at 
risiciene er acceptable i henhold til de 
kriterier, der er fastlagt i 
vurderingsdossiererne for biocidholdige 
produkter som omhandlet i bilag IV.

Or. en
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Begrundelse

En regulering af biocidholdige produkter, som udelukkende sker på baggrund af deres 
aktivstoffers egenskaber uden at tage højde for deres reelle anvendelse og eksponeringen, 
underminerer princippet om videnskabsbaseret beslutningstagning.

Ændringsforslag 166
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) brugen af aktivstoffet er genstand for 
risikobegrænsende foranstaltninger for at 
sikre, at eksponeringen af mennesker og 
miljøet minimeres og overvåges 
regelmæssigt

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at hindre brugen af aktivstoffer, som har de værste risikoprofiler, og som 
har skadelige virkninger for sundheden og miljøet, navnlig for de sårbare grupper og 
biodiversiteten. Anvendelsen af undtagelser bør klart begrænses til de fastsatte betingelser.

Ændringsforslag 167
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) ansøgeren fremlægger en 
substitutionsplan for, hvordan den 
alvorlige fare kontrolleres med andre 
midler, herunder ikke-kemiske metoder.

Or. en



PE439.902v02-00 44/74 AM\812192DA.doc

DA

Begrundelse

Det er nødvendigt at hindre brugen af aktivstoffer, som har de værste risikoprofiler, og som 
har skadelige virkninger for sundheden og miljøet, navnlig for de sårbare grupper og 
biodiversiteten. Anvendelsen af undtagelser bør klart begrænses til de fastsatte betingelser.

Ændringsforslag 168
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Litra c) finder ikke anvendelse på 
aktivstoffer til produkttype 4 og 14-19.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke nogen videnskabelig, miljømæssig eller sundhedsmæssig grund til at udelukke 
produkttype 4 og produkttype 14-19 fra undtagelsen. Risikoen for menneskers sundhed kunne 
nemlig være uforholdsmæssigt stor, hvis nogle aktivstoffer udelukkes, blot fordi de tilhører 
visse produkttypekategorier. I Kommissionens hvidbog fra 2009 om tilpasning til 
klimaændringer advarede man om spredningen af nye alvorlige smitsomme vektorbårne 
infektionssygdomme, der rammer mennesker og dyr, f.eks. malaria, som følge af 
klimaændringerne. Insekticider er af afgørende vigtighed for at bekæmpe disse sygdomme.

Ændringsforslag 169
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Litra c) finder ikke anvendelse på 
aktivstoffer til produkttype 4 og 14-19.

udgår

Or. it

Begrundelse

Der er ikke noget videnskabeligt grundlag for at udelukke produkttyper (f.eks. produkttype 4 
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og produkttype 14-19). Disse produkter er rodenticider, acaricider, molluscicider og 
desinfektionsmidler og anvendes til rotte- eller insektbekæmpelse. Udelukkelse af produkterne 
bør besluttes på baggrund af risikoanalysen (en kombination af fare og eksponering). Hvis 
det er videnskabeligt bevist, at risiciene er velkontrollerede, bør aktivstofferne tillades.

Ændringsforslag 170
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Litra c) finder ikke anvendelse på 
aktivstoffer til produkttype 4 og 14-19.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ingen videnskabelige begrundelser for at udelukke produkttype 4 og produkttype 14-19 
fra undtagelsen i artikel 5, stk. 1, litra c). Denne udelukkelse fra undtagelsen ville føre til 
fjernelsen af vigtige produkter inden for desinfektion af fødevarer og foder samt 
skadedyrsbekæmpelse.

Ændringsforslag 171
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Litra c) finder ikke anvendelse på 
aktivstoffer til produkttype 4 og 14-19.

Anvendelse af det biocidholdige produkt 
med det pågældende aktivstof skal 
begrænses til de medlemsstater, hvor de 
relevante skadegørere eller den alvorlige 
fare optræder. Anvendelse af sådanne 
produkter er forbeholdt erhvervsmæssige 
brugere.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at hindre brugen af aktivstoffer, som har de værste risikoprofiler, og som 
har skadelige virkninger for sundheden og miljøet, navnlig for de sårbare grupper og 
biodiversiteten. Anvendelsen af undtagelser bør klart begrænses til de fastsatte betingelser.

Ændringsforslag 172
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktivstoffet skal kun optages i bilag I én 
gang for en periode på højst fem år.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at hindre brugen af aktivstoffer, som har de værste risikoprofiler, og som 
har skadelige virkninger for sundheden og miljøet, navnlig for de sårbare grupper og 
biodiversiteten. Anvendelsen af undtagelser bør klart begrænses til de fastsatte betingelser.

Ændringsforslag 173
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Undtagelserne finder ikke anvendelse for 
aktivstoffer, der er klassificeret eller skal 
klassificeres som kræftfremkaldende i 
kategori 1A, kræftfremkaldende i kategori 
1B uden tærskelværdi eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1A i 
henhold til forordning (EF) nr. 
1272/2008.

Or. en
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Begrundelse

Dette er identisk med bestemmelserne i forordningen om plantebeskyttelsesmidler. Der bør 
ikke være nogen undtagelsesmulighed for kendte kræftfremkaldende stoffer eller for mulige 
kræftfremkaldende stoffer uden tærskelværdi, og heller ikke for kendte reproduktionstoksiske 
stoffer.

Ændringsforslag 174
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsen af ethvert biocidholdigt 
produkt, som indeholder et aktivstof 
optaget i bilag I i henhold til dette stykke, 
skal være genstand for risikobegrænsende 
foranstaltninger for at sikre, at 
eksponeringen af mennesker og miljøet 
minimeres. Anvendelse af sådanne 
produkter er under alle omstændigheder 
forbeholdt erhvervsmæssige brugere.
En medlemsstat, der godkender et 
biocidholdigt produkt, som indeholder et 
aktivstof optaget i bilag I i henhold til 
dette stykke, udarbejder en 
udfasningsplan for at bringe den 
pågældende alvorlige fare under kontrol 
med andre midler, herunder ikke-kemiske 
metoder, og fremsender den straks til 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne er i tråd med bestemmelserne i forordningen om plantebeskyttelsesmidler, 
med den yderligere præcisering at anvendelsen af produkter indeholdende stoffer, som falder 
ind under udelukkelseskriteriet, er begrænset til erhvervsmæssige brugere.
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Ændringsforslag 175
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) aktivstoffer, der i artikel 57, litra f), i 
forordning (EF) nr. 1907/2006 angives som 
havende hormonforstyrrende egenskaber.

d) aktivstoffer, der på grundlag af en 
vurdering i overensstemmelse med EF-
retningslinjer eller internationalt 
anerkendte retningslinjer for testning 
eller andre tilgængelige data og 
oplysninger, herunder en gennemgang af 
den videnskabelige litteratur foretaget af 
agenturet, anses for at have 
hormonforstyrrende egenskaber, der kan 
have negative virkninger for mennesker, 
eller som i forordning (EF) nr. 1907/2006 
angives som havende hormonforstyrrende 
egenskaber.

Senest den 13. december 2013 skal 
Kommissionen, ved hjælp af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 72, vedtage 
bestemmelser om specifikke 
videnskabelige kriterier til bestemmelse af 
hormonforstyrrende egenskaber. Indtil 
vedtagelsen af disse kriterier skal stoffer, 
som i henhold til bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 1272/2008 er 
klassificeret eller skal klassificeres som 
kræftfremkaldende i kategori 2 og 
reproduktionstoksiske i kategori 2, anses 
for at have hormonforstyrrende 
egenskaber. Endvidere kan stoffer som 
dem, der i henhold til bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 1272/2008 er 
klassificeret eller skal klassificeres som 
reproduktionstoksiske i kategori 2, og som 
har toksiske virkninger på de endokrine 
organer, anses for at have sådanne 
hormonforstyrrende egenskaber.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til artikel 57, litra f), i REACH for at bestemme 
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hormonforstyrrende stoffer. Identifikationen af meget problematiske stoffer i henhold til 
REACH går meget langsomt. Der er stadig ikke et eneste stof, der er foreslået identificeret i 
henhold til artikel 57, litra f). Og hindringerne er meget store: videnskabelige beviser for 
"sandsynlige [!] alvorlige virkninger". Hormonforstyrrende stoffer bør ligeledes identificeres 
på baggrund af anerkendte retningslinjer for testning eller andre tilgængelige oplysninger 
(sådan som det er tilfældet i forordningen om plantebeskyttelsesmidler). De specifikke 
kriterier for hormonforstyrrende kemikalier bør fastlægges inden for samme tidsfrist som i 
forordningen om plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 176
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) aktivstoffer, der i artikel 57, litra f), i 
forordning (EF) nr. 1907/2006 angives som 
havende hormonforstyrrende egenskaber.

d) aktivstoffer, der i artikel 57, litra f), i 
forordning (EF) nr. 1907/2006 angives som 
havende hormonforstyrrende egenskaber.

I betragtning af den nuværende 
videnskabelige usikkerhed med hensyn til 
de kriterier, der er nødvendige for at 
bestemme hormonforstyrrende 
egenskaber, skal Kommissionen senest 
den 14. december 2013 fremlægge et 
forslag herom.

Or. en

Begrundelse

En konsulent bestilt af Kommissionen skal i april 2011 offentliggøre sin endelige rapport om, 
hvordan hormonforstyrrende stoffer skal tackles. Det er for tidligt allerede nu at drage 
konklusioner om, hvilke aktivstoffer der kan betragtes som hormonforstyrrende stoffer. Der er 
meget få aktivstoffer, som bliver vurderet, og der udvikles meget få nye aktivstoffer. F.eks. 
ville det have dramatiske konsekvenser at betragte stoffer i CMR-kategori 2 som 
hormonforstyrrende stoffer, og det ville hindre myndighederne i at bekæmpe trusler mod 
folkesundheden på en effektiv måde.
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Ændringsforslag 177
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) aktivstoffer, der i artikel 57, litra f), i 
forordning (EF) nr. 1907/2006 angives som 
havende hormonforstyrrende egenskaber.

d) aktivstoffer, der i artikel 57, litra f), i 
forordning (EF) nr. 1907/2006 angives som 
havende hormonforstyrrende egenskaber.
Senest den 30. juni 2015 skal 
Kommissionen, ved hjælp af delegerede 
retsakter i henhold til artikel XY, vedtage 
bestemmelser om specifikke 
videnskabelige kriterier til bestemmelse af 
hormonforstyrrende egenskaber.

Or. en

Begrundelse

Hidtil er der ikke fastlagt nogen kriterier for at identificere hormonforstyrrende stoffer.
Kommissionen arbejder i øjeblikket på en horisontal definition, der skal gælde for en række af 
EU's retsakter, som omhandler hormonforstyrrende egenskaber, f.eks. REACH-forordningen 
og forordningen om plantebeskyttelsesmidler. Dette ændringsforslag tager sigte på at tilpasse 
lovgivningen om biocider til denne igangværende proces. Kommissionens indfaldsvinkel bør 
følge den internationale udvikling, navnlig OECD-rammerne.

Ændringsforslag 178
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) stoffer på listen over prioriterede 
farlige stoffer for vandpolitik, som er 
bilag til direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at skabe overensstemmelse med vandrammedirektivet, sådan som Europa-
Parlamentets ordfører gør opmærksom på i sit ændringsforslag 11.
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Ændringsforslag 179
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) aktivstoffer, der har neurotoksiske 
eller immunotoksiske 
udviklingsvirkninger.

Or. en

Begrundelse

Videnskabelige undersøgelser har vist de skadelige virkninger af neurotoksiske stoffer på 
udviklingen af børns nervesystem. I overensstemmelse med forsigtighedsprincippet og målet 
om at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet bør stoffer, som 
har neurotoksiske eller immunotoksiske udviklingsvirkninger, ikke godkendes.

Ændringsforslag 180
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) aktivstoffer, der indeholder 
nanomaterialer.

Or. en

Begrundelse

For at sikre et højt niveau for beskyttelse af sundheden og miljøet bør aktivstoffer med 
nanomateriale ikke godkendes.
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Ændringsforslag 181
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et dossier for aktivstoffet, der opfylder 
de i bilag II omhandlede krav

a) et dossier for aktivstoffet og dets 
restkoncentrationer, der opfylder de i 
bilag II omhandlede krav

Or. en

Begrundelse

Aktivstoffets restkoncentrationer kan være skadeligere end aktivstoffet selv og bør derfor 
udtrykkeligt være omhandlet i ansøgningen.

Ændringsforslag 182
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) et dossier for emissionscenarierne for 
biocider, der er baseret på bilag II, 1, og 
bilag III, 1

Or. en

Begrundelse

Biocider er meget udbredte i byggevarer og byggematerialer. For at medtage miljø- og 
sundhedsaspektene skal der være information tilgængelig om emission af biocider under 
særlige omstændigheder, f.eks. realistiske emissionsscenarier, der beskriver biociders 
udvaskningsegenskaber. Dette bliver særlig relevant i lyset af den igangværende revision af 
byggevaredirektivet.
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Ændringsforslag 183
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysningerne er ikke nødvendige som 
følge af den eksponering, der er forbundet 
med de påtænkte anvendelser

a) oplysningerne er ikke nødvendige, 
eftersom den relevante eksponering kan 
udelukkes med de påtænkte anvendelser

Or. en

Begrundelse

Disse oplysninger bør kun fraviges, hvis der ikke er nogen relevant eksponering.

Ændringsforslag 184
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der er ikke noget videnskabeligt belæg 
for at fremlægge oplysningerne

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er meget vagt, og det er et potentielt smuthul, som ikke er berettiget.

Ændringsforslag 185
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det er ikke teknisk muligt at fremlægge 
oplysningerne.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 186
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det er ikke teknisk muligt at fremlægge 
oplysningerne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er uklart, og det er dermed et potentielt smuthul, som ikke er berettiget.

Ændringsforslag 187
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
foranstaltninger med henblik på at 
fastsætte kriterier for definitionen af, 
hvilke forhold der udgør et passende 
grundlag for at tilpasse de i stk. 1, 
omhandlede datakrav, jf. stk. 2, litra a).

4. For at definere, hvilke forhold der 
udgør et passende grundlag for at tilpasse 
de i stk. 1, omhandlede datakrav, jf. stk. 2, 
litra a), tilpasser Kommissionen 
kriterierne ved hjælp af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 71 a og efter 
betingelserne i artikel 71 b og 71 c.

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse mellem komitologiordningen og det nye system af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF.
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Ændringsforslag 188
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
foranstaltninger med henblik på at 
fastsætte kriterier for definitionen af, 
hvilke forhold der udgør et passende 
grundlag for at tilpasse de i stk. 1, 
omhandlede datakrav, jf. stk. 2, litra a).

4. Kommissionen vedtager og offentliggør 
gennemsigtige kriterier og retningslinjer 
for definitionen af, hvilke forhold der 
udgør et passende grundlag for at tilpasse 
de i stk. 1, omhandlede datakrav, jf. stk. 2, 
litra a), også i overensstemmelse med 
målsætningen om, at forsøg med 
hvirveldyr i forbindelse med denne 
forordning kun udføres som en sidste 
løsningsmulighed.

Or. en

Ændringsforslag 189
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager 
foranstaltninger med henblik på at 
fastsætte kriterier for definitionen af, 
hvilke forhold der udgør et passende 
grundlag for at tilpasse de i stk. 1, 
omhandlede datakrav, jf. stk. 2, litra a).

udgår

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse mellem komitologiordningen og det nye system af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF.
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Ændringsforslag 190
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ansøgeren skal vedlægge dossieret 
videnskabelig, peer-evalueret alment 
tilgængelig litteratur om aktivstoffet og 
dets relevante metabolitters bivirkninger 
for sundheden, miljøet og arter uden for 
målgruppen, offentliggjort inden for de 
seneste 10 år forud for datoen for 
dossierets fremsendelse.

Or. en

Ændringsforslag 191
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis det under vurderingen af 
dossiererne viser sig, at der er behov for 
supplerende oplysninger for at kunne 
foretage en fuld vurdering, anmoder den 
kompetente vurderingsmyndighed 
ansøgeren om at fremlægge sådanne 
oplysninger inden for en nærmere fastsat 
tidsfrist, og den giver agenturet meddelelse 
herom.

2. Hvis det under vurderingen af 
dossiererne viser sig, at der er behov for 
supplerende oplysninger for at kunne 
foretage en fuld vurdering, anmoder den 
kompetente vurderingsmyndighed 
ansøgeren om at fremlægge sådanne 
oplysninger inden for en nærmere fastsat 
tidsfrist, og den giver agenturet meddelelse 
herom. Hvis sådanne supplerende 
oplysninger omfatter dyreforsøg, rådgiver 
eksperter fra agenturet eller de 
kompetente myndigheder ansøgeren med 
hensyn til passende alternative metoder og 
forsøgsstrategier for at erstatte, reducere 
eller forbedre anvendelsen af hvirveldyr.

Or. en
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Ændringsforslag 192
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den kompetente 
vurderingsmyndighed finder, at den 
kumulative virkning ved anvendelsen af 
biocidholdige produkter indeholdende det 
samme aktivstof giver anledning til 
bekymring, skal den dokumentere dette i 
overensstemmelse med de i de relevante 
bestemmelser i afsnit II.3 i bilag XV til 
forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede 
krav og tilføje dette som en del af sine 
konklusioner.

3. Hvis den kompetente 
vurderingsmyndighed finder, at den 
kumulative virkning ved anvendelsen af 
biocidholdige produkter indeholdende det 
samme aktivstof, eller forskellige stoffer 
med lignende eller almindelige virkninger 
på de samme effektmål, enten med den 
samme eller med en anden 
virkningsmekanisme, giver anledning til 
bekymring, skal den dokumentere dette i 
overensstemmelse med de i de relevante 
bestemmelser i afsnit II.3 i bilag XV til 
forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede 
krav og tilføje dette som en del af sine 
konklusioner.

Or. en

Ændringsforslag 193
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Agenturet skal senest ni måneder efter 
modtagelsen af konklusionerne af 
vurderingen udarbejde og fremlægge en 
udtalelse om optagelse af aktivstoffet i 
bilag I til Kommissionen.

4. Agenturet skal senest ni måneder efter 
modtagelsen af konklusionerne af 
vurderingen udarbejde og fremlægge en 
udtalelse om optagelse af aktivstoffet i 
bilag I til Kommissionen under 
hensyntagen til konklusionerne fra den 
kompetente vurderingsmyndighed.

Or. en
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Begrundelse

Det bør slås fast, at agenturet afgiver udtalelse under hensyntagen til den kompetente 
vurderingsmyndighed.

Ændringsforslag 194
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved modtagelse af agenturets udtalelse 
træffer Kommissionen afgørelse om 
ansøgningen om optagelse af aktivstoffet i 
bilag I. Denne afgørelse, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter den i artikel 72, stk. 4, 
omhandlede forskriftsprocedure med 
kontrol.

5. Ved modtagelse af agenturets udtalelse 
træffer Kommissionen, ved hjælp af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
71 a og efter betingelserne i artikel 71 b 
og 71 c, afgørelse om optagelse af 
aktivstoffet i bilag I for at holde listen over 
godkendte aktivstoffer opdateret. Hvis 
Kommissionen beslutter at optage stoffet i 
bilag I, skal ansøgernes navn nævnes.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 195
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den acceptable daglige indtagelse, den 
akutte referencedosis eller den acceptable 
eksponering af brugere er betydelig lavere 
end for hovedparten af de aktivstoffer, der 
er optaget i bilag I for samme produkttype

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 196
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den acceptable daglige indtagelse, den 
akutte referencedosis eller den acceptable 
eksponering af brugere er betydelig lavere 
end for hovedparten af de aktivstoffer, der 
er optaget i bilag I for samme produkttype

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette kan ofte afhjælpes gennem ændringer i brugen af produktet eller ved at anvende 
personligt sikkerhedsudstyr og konstruktionsmæssige forskrifter.

Ændringsforslag 197
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det opfylder to af kriterierne for at blive 
betragtet som et persistent, 
bioakkumulerende og giftigt stof, jf. bilag 
XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006

b) det betragtes som et persistent, 
bioakkumulerende og giftigt stof, jf. 
kriterierne i bilag XIII til forordning (EF) 
nr. 1907/2006
(Nedenstående begrundelse gælder 
ligeledes for de ændringsforslag, der 
vedrører artikel 9, stk. 1, litra c), d), f), og
artikel 2)

Or. fr

Begrundelse

Kriterierne for at identificere substitutionsrelevante stoffer bør være i overensstemmelse med 
godkendelseskriterierne i REACH-forordningen. Efters om ECHA får til at opgave at 
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undersøge, om et aktivstof opfylder alle kriterier, er det ønskeligt, at der er sammenhæng 
mellem de to forordninger. Stoffer, der ikke giver anledning til bekymring med hensyn til 
menneskers sundhed eller miljøet, for så vidt angår de tiltænkte anvendelsesformål, bør ikke 
betragtes som substitutionsrelevante.

Ændringsforslag 198
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det opfylder to af kriterierne for at blive 
betragtet som et persistent, 
bioakkumulerende og giftigt stof, jf. bilag 
XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006

b) stoffer, som er persistente, 
bioakkumulerende og giftige, jf. 
kriterierne i bilag XIII til forordning (EF) 
nr. 1907/2006

Or. en

Begrundelse

For at skabe sammenhæng mellem de to forordninger tilpasses kriterierne for identifikation af 
substitutionsrelevante stoffer til kriterierne for stoffer, der skal godkendes i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) (artikel 57). Eftersom agenturet (ECHA) får til 
opgave at undersøge, om et aktivstof opfylder nogen af kriterierne, er det tilrådeligt, at der er 
sammenhæng mellem de to forordninger.

Ændringsforslag 199
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det opfylder to af kriterierne for at blive 
betragtet som et persistent, 
bioakkumulerende og giftigt stof, jf. bilag 
XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006

b) det opfylder et af kriterierne for at blive 
betragtet som et persistent, 
bioakkumulerende og giftigt stof, jf. bilag 
XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006

Or. en
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Ændringsforslag 200
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er faktorer vedrørende arten af de 
kritiske effekter, særlig neurotoksiske 
eller immunotoksiske 
udviklingsvirkninger, der giver anledning 
til bekymring, og som i kombination med 
de pågældende anvendelsesmønstre 
skaber anvendelsessituationer, der selv 
med meget vidtgående 
risikohåndteringsforanstaltninger stadig 
kan give anledning til bekymring

c) stoffet betragtes som meget persistent
og meget bioakkumulerende i henhold til 
bilag XIII i forordning (EF) nr. 
1907/2006

Or. fr

Ændringsforslag 201
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er faktorer vedrørende arten af de 
kritiske effekter, særlig neurotoksiske 
eller immunotoksiske 
udviklingsvirkninger, der giver anledning 
til bekymring, og som i kombination med 
de pågældende anvendelsesmønstre 
skaber anvendelsessituationer, der selv 
med meget vidtgående 
risikohåndteringsforanstaltninger stadig 
kan give anledning til bekymring

c) stoffer, der er meget persistente og 
meget bioakkumulerende i henhold til 
bilag XIII i forordning (EF) nr. 
1907/2006

Or. en

Begrundelse

For at skabe sammenhæng mellem de to forordninger tilpasses kriterierne for identifikation af 
substitutionsrelevante stoffer til kriterierne for stoffer, der skal godkendes i henhold til 
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forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) (artikel 57). Eftersom agenturet (ECHA) får til 
opgave at undersøge, om et aktivstof opfylder nogen af kriterierne, er det tilrådeligt, at der er 
sammenhæng mellem de to forordninger.

Ændringsforslag 202
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er faktorer vedrørende arten af de 
kritiske effekter, særlig neurotoksiske eller
immunotoksiske udviklingsvirkninger, der 
giver anledning til bekymring, og som i 
kombination med de pågældende 
anvendelsesmønstre skaber 
anvendelsessituationer, der selv med meget 
vidtgående 
risikohåndteringsforanstaltninger stadig 
kan give anledning til bekymring

c) der er faktorer vedrørende arten af de 
kritiske effekter, særlig neurotoksiske eller 
immunotoksiske udviklingsvirkninger, der 
giver anledning til bekymring, og som i 
kombination med de pågældende 
anvendelsesmønstre skaber 
anvendelsessituationer, der selv med meget 
vidtgående 
risikohåndteringsforanstaltninger stadig 
kan give anledning til bekymring, f.eks. en 
høj potentiel risiko for grundvandet

Or. en

Begrundelse

Giver samme beskyttelse af vandressourcerne som i forordningen om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler (1107/2009), bilag II, 4, tredje led.

Ændringsforslag 203
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det indeholder en signifikant andel af 
ikke-aktive isomerer

udgår

Or. it
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Begrundelse

Ikke-aktive isomerer er stoffer, der er ufarlige for både sundheden og miljøet. Derfor er det 
ikke nødvendigt at medtage dem blandt de substitutionsrelevante stoffer. 

Ændringsforslag 204
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det indeholder en signifikant andel af 
ikke-aktive isomerer

udgår

Or. en

Begrundelse

For at skabe sammenhæng mellem de to forordninger tilpasses kriterierne for identifikation af 
substitutionsrelevante stoffer til kriterierne for stoffer, der skal godkendes i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) (artikel 57). Eftersom agenturet (ECHA) får til 
opgave at undersøge, om et aktivstof opfylder nogen af kriterierne, er det tilrådeligt, at der er 
sammenhæng mellem de to forordninger.

Ændringsforslag 205
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det indeholder en signifikant andel af 
ikke-aktive isomerer

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 206
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det er klassificeret eller opfylder 
kriterierne for klassificering i henhold til 
forordning (EF) nr. 1272/2008 som 
kræftfremkaldende, kategori 1A eller 1B, 
mutagent, kategori 1A eller 1B, eller 
reproduktionstoksisk, kategori 1A eller 1B

e) det er klassificeret eller opfylder 
kriterierne for klassificering i henhold til 
forordning (EF) nr. 1272/2008 som 
luftvejsallergen, kræftfremkaldende, 
kategori 1A eller 1B, mutagent, kategori 
1A eller 1B, eller reproduktionstoksisk, 
kategori 1A eller 1B

Or. en

Ændringsforslag 207
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis det på grundlag af en vurdering i 
overensstemmelse med EF-retningslinjer 
eller internationalt anerkendte 
retningslinjer for prøvning eller andre 
tilgængelige data anses for at have
hormonforstyrrende egenskaber, der kan 
være skadelige for mennesker.

f) stoffer - som f.eks. stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber eller 
stoffer med persistente, 
bioakkumulerende og toksiske eller meget 
persistente og meget bioakkumulerende 
egenskaber, der ikke opfylder kriterierne i 
litra b) eller c) - for hvilke der foreligger 
videnskabelig dokumentation for 
sandsynlige alvorlige virkninger på 
menneskers sundhed eller miljøet, der er 
problematiske i samme grad som 
virkningerne af de andre stoffer, der er 
anført i litra b), c) eller e); disse stoffer 
identificeres enkeltvis i overensstemmelse 
med den procedure, der er fastlagt i 
artikel 59 i forordning (EF) nr. 
1907/2006.

Or. en
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Begrundelse

For at skabe sammenhæng mellem de to forordninger tilpasses kriterierne for identifikation af 
substitutionsrelevante stoffer til kriterierne for stoffer, der skal godkendes i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) (artikel 57). Eftersom agenturet (ECHA) får til 
opgave at undersøge, om et aktivstof opfylder nogen af kriterierne, er det tilrådeligt, at der er 
sammenhæng mellem de to forordninger.

Ændringsforslag 208
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis det på grundlag af en vurdering i 
overensstemmelse med EF-retningslinjer 
eller internationalt anerkendte 
retningslinjer for prøvning eller andre 
tilgængelige data anses for at have 
hormonforstyrrende egenskaber, der kan 
være skadelige for mennesker.

f) hvis det er videnskabeligt bevist, at 
stoffet - som f.eks. stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber eller 
stoffer med persistente, 
bioakkumulerende og toksiske eller meget 
persistente og meget bioakkumulerende 
egenskaber, der ikke opfylder kriterierne i 
litra b) eller c) - kan have alvorlige 
virkninger på menneskers sundhed eller 
på miljøet, der er problematiske i samme 
grad som virkningerne af de andre stoffer, 
der er anført i litra b)-c).

Or. fr

Ændringsforslag 209
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis det på grundlag af en vurdering i 
overensstemmelse med EF-retningslinjer 
eller internationalt anerkendte 
retningslinjer for prøvning eller andre 
tilgængelige data anses for at have 
hormonforstyrrende egenskaber, der kan 

f) hvis det på grundlag af en vurdering i 
overensstemmelse med EF-retningslinjer 
eller internationalt anerkendte 
retningslinjer for prøvning eller andre 
tilgængelige data anses for at have 
hormonforstyrrende egenskaber, der kan 
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være skadelige for mennesker. være skadelige for mennesker eller miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 210
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) for de anvendelsesformål, der er 
specificeret i aktivstoffets dossier, 
eksisterer der allerede et alternativt 
godkendt biocidholdigt produkt eller en 
ikke-kemisk kontrol- eller 
forebyggelsesmetode, som udgør en 
betydeligt lavere risiko for menneskers 
eller dyrs sundhed eller miljøet;

Or. en

Begrundelse

I henhold til substitutionsprincippet bør der tilføjes et nyt afsnit g) til artikel 9, stk. 1. Dette 
ville også skabe en ligebehandling af biocidholdige produkter, som allerede er godkendt, og 
nye aktivstoffer.

Ændringsforslag 211
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet skal ved udarbejdelsen af en 
udtalelse om optagelse eller fornyet 
optagelse af et aktivstof i bilag I 
undersøge, om aktivstoffet opfylder et eller 
flere af kriterierne i stk. 1 og nævne dette i 
sin udtalelse.

2. Agenturet skal ved udarbejdelsen af en
udtalelse om optagelse eller fornyet 
optagelse af et aktivstof i bilag I 
undersøge, om aktivstoffet opfylder et eller 
flere af kriterierne i stk. 1, og om 
eksponeringen er utilstrækkeligt 
kontrolleret med hensyn til stoffets 
iboende farer, og nævne dette i sin 
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udtalelse.

Or. fr

Ændringsforslag 212
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel 10, stk. 3, må optagelsen i 
bilag I af et aktivstof, der betragtes som 
substitutionsrelevant, ikke fornyes i en 
periode på over ti år.

4. Uanset artikel 10, stk. 3, må optagelsen i 
bilag I af et aktivstof, der betragtes som 
substitutionsrelevant, ikke fornyes i en 
periode på over fem år.

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

Or. en

Begrundelse

Der skal udarbejdes substitutionsplaner for at fremme en bæredygtig produktion og 
markedsføring af produkter, hvor problematiske stoffer erstattes med mindre risikofyldte 
stoffer. Desuden fremmer udarbejdelsen af substitutionsplaner innovationen.

Ændringsforslag 213
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel 10, stk. 3, må optagelsen i 
bilag I af et aktivstof, der betragtes som 
substitutionsrelevant, ikke fornyes i en 
periode på over ti år.

4. Uanset artikel 10, stk. 3, må optagelsen i 
bilag I af et aktivstof, der betragtes som 
substitutionsrelevant, ikke fornyes i en 
periode på over fem år.
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Or. fr

Begrundelse

Aktivstoffer, hvis erstatning er planlagt, må ikke kunne optages i bilag I i over fem år.

Ændringsforslag 214
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel 10, stk. 3, må optagelsen i 
bilag I af et aktivstof, der betragtes som 
substitutionsrelevant, ikke fornyes i en 
periode på over ti år.

4. Uanset artikel 10, stk. 3, må optagelsen i 
bilag I af et aktivstof, der betragtes som 
substitutionsrelevant, ikke bevilges eller 
fornyes i en periode på over syv år.

Or. en

Begrundelse

Optagelsesperioden for substitutionsrelevante stoffer bør være den samme som i forordningen 
om plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 215
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel 10, stk. 3, må optagelsen i 
bilag I af et aktivstof, der betragtes som 
substitutionsrelevant, ikke fornyes i en 
periode på over ti år.

4. Uanset artikel 10, stk. 3, må optagelsen i 
bilag I af et aktivstof, der betragtes som 
substitutionsrelevant, ikke fornyes i 
perioder på over ti år.

Or. en

Begrundelse

Så længe der eksisterer vigtige og levedygtige biocidholdige produkter, som er baseret på 
substitutionsrelevante aktivstoffer, bør fornyelsen af deres optagelse i bilag I være mulig og 
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ikke være begrænset til én fornyelsesperiode på maksimalt 10 år.

Ændringsforslag 216
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fornyer optagelsen af et 
aktivstof i bilag I, hvis aktivstoffet fortsat 
opfylder de i artikel 4 omhandlede krav.

1. Kommissionen fornyer optagelsen af et 
aktivstof i bilag I, hvis aktivstoffet fortsat 
opfylder de i artikel 4 og artikel 5 
omhandlede krav.

Or. en

Ændringsforslag 217
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre andet specificeres i 
afgørelsen om fornyet optagelse af et 
aktivstof i bilag I, er fornyelsen 
tidsubegrænset.

3. Medmindre andet specificeres i 
afgørelsen om fornyet optagelse af et 
aktivstof i bilag I, gælder fornyelsen for en 
periode på højst 15 år. Fornyelsen af 
godkendelsen af stoffer, der er omfattet af 
artikel 5, gælder for en periode på højst 
fem år.

Or. en

Begrundelse

Fornyelser må ikke gælde i en tidsubegrænset periode. De samme bestemmelser blev vedtaget 
i forordningen om plantebeskyttelsesmidler.
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Ændringsforslag 218
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre andet specificeres i 
afgørelsen om fornyet optagelse af et 
aktivstof i bilag I, er fornyelsen 
tidsubegrænset.

3. Medmindre der er strengere 
bestemmelser i afgørelsen om fornyet 
optagelse af et aktivstof i bilag I, kan
fornyelsen fornyes i en periode på højst 10 
år.

Or. en

Begrundelse

Tidsubegrænsede godkendelser af nye aktivstoffer vil begrænse incitamentet til at foretage ny 
forskning og fremlægge nye videnskabelige data. I tråd med det nuværende direktiv om 
biocider og med lovgivningen om plantebeskyttelsesmidler er det nødvendigt med en 
regelmæssig revision af aktivstofferne.

Ændringsforslag 219
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre andet specificeres i 
afgørelsen om fornyet optagelse af et 
aktivstof i bilag I, er fornyelsen 
tidsubegrænset.

3. Medmindre der er strengere 
bestemmelser i afgørelsen om fornyet 
optagelse af et aktivstof i bilag I, gælder
fornyelsen højst i fem år.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af forbrugernes rettigehder og miljøet skal 
godkendelsen af et aktivstof tages op til revision jævnligt. Bestemmelser, der fremmer en 
ubegrænset godkendelsesperiode, svækker de nuværende fællesskabsstandarder for 
godkendelse af aktivstoffer og er i strid med indfaldsvinklen i andre retsakter om kemikalier, 
f.eks. forordningen om plantebeskyttelsesprodukter.
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Ændringsforslag 220
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved modtagelse af agenturets udtalelse 
træffer Kommissionen afgørelse om 
ansøgningen om optagelse af aktivstoffet i 
bilag I. Denne afgørelse, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter den i artikel 72, stk. 4, 
omhandlede forskriftsprocedure med 
kontrol.

5. Ved modtagelse af agenturets udtalelse 
træffer Kommissionen, ved hjælp af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
71 a og efter betingelserne i artikel 71 b 
og 71 c, afgørelse om ansøgningen om 
optagelse af aktivstoffet i bilag I for at 
holde listen over godkendte aktivstoffer 
opdateret. Hvis Kommissionen beslutter at 
forny optagelsen af et aktivstof i bilag I, 
skal ansøgernes navn nævnes.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 221
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan til enhver tid 
foretage en ny vurdering af optagelsen af et 
aktivstof i bilag I, når der er nærliggende 
grund til at antage, at de i artikel 4 
omhandlede krav ikke længere opfyldes. 
Hvis disse antagelser bekræftes, træffer 
Kommissionen afgørelse om at ændre eller 
ophæve optagelsen af aktivstoffet i bilag I.

1. Kommissionen kan til enhver tid, for at 
holde listen over godkendte aktivstoffer 
opdateret, foretage en ny vurdering af 
optagelsen af et aktivstof i bilag I, når der 
er nærliggende grund til at antage, at de i 
artikel 4 omhandlede krav ikke længere 
opfyldes. Hvis disse antagelser bekræftes, 
træffer Kommissionen, ved hjælp af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
71 a og efter betingelserne i artikel 71 b 
og 71 c, afgørelse om at ændre eller 
ophæve optagelsen af aktivstoffet i bilag I.
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 222
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan til enhver tid 
foretage en ny vurdering af optagelsen af et 
aktivstof i bilag I, når der er nærliggende
grund til at antage, at de i artikel 4 
omhandlede krav ikke længere opfyldes. 
Hvis disse antagelser bekræftes, træffer 
Kommissionen afgørelse om at ændre eller 
ophæve optagelsen af aktivstoffet i bilag I.

1. Kommissionen kan til enhver tid 
foretage en ny vurdering af optagelsen af et 
aktivstof i bilag I, når der er grund til at 
antage, at kravene i artikel 4 og artikel 5 
ikke længere opfyldes. Hvis disse 
antagelser bekræftes, træffer 
Kommissionen afgørelse om at ændre eller 
ophæve optagelsen af aktivstoffet i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 223
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter den i 
artikel 72, stk. 4, omhandlede 
forskriftsprocedure med kontrol. I særlig 
hastende tilfælde kan Kommissionen 
anvende den i artikel 72, stk. 5, 
omhandlede hasteprocedure.

udgår

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 224
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 14 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsesforanstaltninger Detaljerede procedurer for fornyelse og 
revision

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 225
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage detaljerede 
foranstaltninger til gennemførelse af 
artikel 10-13, der præciserer 
procedurerne for fornyelse og fornyet 
vurdering af en optagelse af et aktivstof i 
bilag I.

For at sikre fornyelses- og 
revisionsprocedurernes gnidningsløse 
funktion kan Kommissionen vedtage 
yderligere detaljerede foranstaltninger ved 
hjælp af delegerede retsakter i henhold til 
artikel 71 a og efter betingelserne i artikel 
71 b og 71 c.

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse mellem komitologiordningen og det nye system af delegerede 
retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF.
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Ændringsforslag 226
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

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


