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Amendement 103
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95,

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name op de artikelen 114, 192 en 168,

Or. en

Amendement 104
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze verordening heeft ten doel het 
vrije verkeer van biociden in de 
Gemeenschap te bevorderen. Teneinde 
voor zover mogelijk beletselen voor de 
handel in biociden weg te nemen die te 
wijten zijn aan verschillen in de 
beschermingsniveaus in de lidstaten, 
dienen geharmoniseerde regels te worden 
vastgesteld voor de goedkeuring van 
werkzame stoffen en het op de markt 
brengen en het gebruik van biociden, met 
inbegrip van regels voor de wederzijdse 
erkenning van toelatingen en inzake 
parallelhandel.

(3) Deze verordening heeft ten doel ten 
eerste een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid van zowel mens als 
dier en van het milieu tegen schadelijke of 
onaanvaardbare effecten van het gebruik 
van biociden te waarborgen, en ten tweede 
de interne markt van biociden met een 
gering risico in de Gemeenschap te 
bevorderen. Er dient bijzondere aandacht 
te worden besteed aan de bescherming 
van kwetsbare bevolkingsgroepen, 
inclusief zwangere vrouwen, zuigelingen 
en kinderen. Het voorzorgsbeginsel dient 
te worden toegepast en deze verordening 
dient te waarborgen dat de industrie 
aantoont dat de stoffen of producten die 
worden geproduceerd of op de markt 
worden gebracht geen enkel schadelijk
effect op de gezondheid van mens of dier 
hebben, noch enig onaanvaardbaar effect 
op het milieu.

Or. en
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Motivering

Een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu en de 
toepassing van een preventiebenadering dienen te worden gegarandeerd. Kwetsbare groepen 
(zwangere vrouwe, zuigelingen) moeten worden beschermd. De biocidenrichtlijn 98/8/EG 
gaat uit van een risiocobeheerbenadering, ter bescherming van de gezondheid van mens en 
dier en van het milieu, in plaats van het accent te leggen op de toename van het vrije verkeer 
van welke soort biociden ook, door productinnovatie en de productie van gezonde biociden te 
bevorderen. Daarvan zullen met name ook de MKB's profiteren. 

Amendement 105
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze verordening heeft ten doel het 
vrije verkeer van biociden in de 
Gemeenschap te bevorderen. Teneinde 
voor zover mogelijk beletselen voor de 
handel in biociden weg te nemen die te 
wijten zijn aan verschillen in de 
beschermingsniveaus in de lidstaten,
dienen geharmoniseerde regels te worden 
vastgesteld voor de goedkeuring van 
werkzame stoffen en het op de markt 
brengen en het gebruik van biociden, met 
inbegrip van regels voor de wederzijdse 
erkenning van toelatingen en inzake 
parallelhandel.

(3) Deze verordening heeft ten doel het 
vrije verkeer van biociden in de 
Gemeenschap te bevorderen en een hoog 
niveau van bescherming van de 
gezondheid van zowel mens als dier en 
van het milieu te waarborgen. Er dient 
bijzondere aandacht te worden besteed 
aan de bescherming van kwetsbare 
bevolkingsgroepen, inclusief zwangere 
vrouwen, zuigelingen en kinderen. Het 
voorzorgsbeginsel dient te worden 
toegepast op deze verordening, teneinde te 
waarborgen dat de stoffen of producten 
die worden geproduceerd of op de markt 
worden gebracht geen enkel schadelijk 
effect op de gezondheid van mens of dier 
hebben, noch enig onaanvaardbaar effect 
op het milieu. Teneinde voor zover 
mogelijk beletselen voor de handel in 
biociden weg te nemen dienen regels te 
worden vastgesteld voor de goedkeuring 
van werkzame stoffen en het op de markt 
brengen en het gebruik van biociden, met 
inbegrip van regels voor de wederzijdse 
erkenning van toelatingen en inzake 
parallelhandel.

Or. en
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Amendement 106
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Met het oog op het bereiken van een 
hoog beschermingsniveau van het milieu 
en de menselijke gezondheid dienen 
werkzame stoffen met het ongunstigste 
risicoprofiel niet te worden goedgekeurd 
voor gebruik in biociden, tenzij in 
specifieke situaties. Het betreft 
inzonderheid situaties waarin goedkeuring 
gerechtvaardigd is omwille van het feit dat 
de blootstelling van mensen aan de stof 
verwaarloosbaar is, om redenen in 
verband met de volksgezondheid of omdat 
een eventuele niet-opneming onevenredig 
grote negatieve gevolgen zou hebben 
wegens het ontbreken van alternatieven.

(10) Met het oog op het bereiken van een 
hoog beschermingsniveau van het milieu 
en de menselijke gezondheid dienen 
werkzame stoffen met het ongunstigste 
risicoprofiel niet te worden goedgekeurd 
voor gebruik in biociden, tenzij in 
uitzonderlijke en zeer specifieke situaties. 
Het betreft inzonderheid situaties waarin 
goedkeuring gerechtvaardigd is omwille 
van het feit dat de blootstelling van mensen 
aan de stof verwaarloosbaar is of dat een 
ernstig gevaar voor de bevolking in die 
lidstaat op geen enkele andere manier kan 
worden bedwongen. Daartoe dienen 
passende risicobeperkende maatregelen te 
worden getroffen, teneinde de 
blootstelling tot een minimum te 
beperken, en dient een vervangingsplan te 
worden ingediend.

Or. en

Motivering

De mogelijkheden van afwijking van de uitsluitingscriteria dienen strikt te worden beperkt. 
De hier voorgestelde tekst is in lijn met wat is goedgekeurd voor 
gewasbeschermingsmiddelen. 

Amendement 107
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Teneinde het gebruik van werkzame (11) Teneinde het gebruik van werkzame 
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stoffen met het ongunstigste risicoprofiel te 
voorkomen, met name wanneer het gebruik 
daarvan niet overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. XXX/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van … 2009 
betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen en tot 
intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG 
en 91/414/EEG van de Raad is toegestaan, 
is het passend de goedkeuring ervan te 
beperken tot situaties waarin de 
blootstelling van mensen aan de stof 
verwaarloosbaar is of waarin de stof 
onontbeerlijk is om redenen in verband 
met de volksgezondheid.

stoffen met het ongunstigste risicoprofiel te 
voorkomen, met name wanneer het gebruik 
daarvan niet overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. XXX/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van … 2009 
betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen en tot 
intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG 
en 91/414/EEG van de Raad is toegestaan, 
is het passend de goedkeuring ervan te 
beperken tot situaties waarin de 
blootstelling van mensen aan de stof 
verwaarloosbaar is of waarin de stof 
onontbeerlijk is om een ernstig gevaar 
voor de bevolking te bestrijden dat in die 
lidstaat op geen enkele andere manier kan 
worden bedwongen.

Or. en

Motivering

Een werkzame stof die niet is toegelaten voor gewasbeschermingsmiddelen mag alleen in zeer 
uitzonderlijke gevallen worden gebruikt als biocide. 

Amendement 108
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Voor stoffen die bestaan uit 
natuurlijke plantenextracten waarvan het 
toxicologische profiel geen risico inhoudt 
voor de menselijke gezondheid, dient te 
worden voorzien in een vereenvoudigde 
beoordelingsprocedure.  

Or. fr

Motivering

Producenten van producten op basis van natuurlijke plantenextracten die geen bijzonder 
risico inhouden voor de menselijke gezondheid beschikken vaak maar over beperkte 
financiële middelen en kunnen de aan de procedure voor de beoordeling van stoffen 
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verbonden administratieve kosten dan ook niet dragen. 

Amendement 109
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Werkzame stoffen kunnen op grond 
van hun intrinsieke gevaarlijke 
eigenschappen worden aangemerkt als in 
aanmerking komend voor vervanging door 
andere werkzame stoffen zodra deze 
laatste, mits zij doeltreffend worden geacht 
tegen de schadelijke doelorganismen, 
beschikbaar komen in voldoende variatie 
om de ontwikkeling van resistentie bij die 
schadelijke organismen te vermijden. Om 
een geregeld onderzoek mogelijk te maken 
van de stoffen die zijn aangewezen als in 
aanmerking komend voor vervanging, mag 
de duur van de opneming van die stoffen, 
ook in het geval van een verlenging, nooit
meer bedragen dan tien jaar. Voorts moet 
de aanwijzing van stoffen die geacht 
worden in aanmerking te komen voor 
vervanging, worden gezien als de eerste 
stap in een vergelijkende evaluatie.

(13) Werkzame stoffen kunnen op grond 
van hun intrinsieke gevaarlijke 
eigenschappen worden aangemerkt als in 
aanmerking komend voor vervanging door 
andere werkzame stoffen zodra deze 
laatste, mits zij doeltreffend worden geacht 
tegen de schadelijke doelorganismen, 
beschikbaar komen in voldoende variatie 
om de ontwikkeling van resistentie bij die 
schadelijke organismen te vermijden. Om 
een geregeld onderzoek mogelijk te maken 
van de stoffen die zijn aangewezen als in 
aanmerking komend voor vervanging, mag 
de duur van de opneming van die stoffen 
niet meer bedragen dan vijf jaar, en in het 
geval van een verlenging niet meer dan 
zeven jaar. Voorts moet de aanwijzing van 
stoffen die geacht worden in aanmerking te 
komen voor vervanging, worden gezien als 
de eerste stap in een vergelijkende 
evaluatie.

Or. en

Motivering

De verlengingsperiode voor stoffen die in aanmerking komen voor vervanging moet dezelfde 
zijn als in de verordening inzake gewasbeschermingsmiddelen. 

Amendement 110
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 



PE439.902v02-00 8/76 AM\812192NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Werkzame stoffen kunnen op grond 
van hun intrinsieke gevaarlijke 
eigenschappen worden aangemerkt als in 
aanmerking komend voor vervanging door 
andere werkzame stoffen zodra deze 
laatste, mits zij doeltreffend worden geacht 
tegen de schadelijke doelorganismen, 
beschikbaar komen in voldoende variatie 
om de ontwikkeling van resistentie bij die 
schadelijke organismen te vermijden. Om 
een geregeld onderzoek mogelijk te maken 
van de stoffen die zijn aangewezen als in 
aanmerking komend voor vervanging, mag 
de duur van de opneming van die stoffen, 
ook in het geval van een verlenging, nooit 
meer bedragen dan tien jaar. Voorts moet 
de aanwijzing van stoffen die geacht 
worden in aanmerking te komen voor 
vervanging, worden gezien als de eerste 
stap in een vergelijkende evaluatie.

(13) Werkzame stoffen kunnen op grond 
van hun intrinsieke gevaarlijke 
eigenschappen worden aangemerkt als in 
aanmerking komend voor vervanging door 
andere werkzame stoffen zodra deze 
laatste, mits zij doeltreffend worden geacht 
tegen de schadelijke doelorganismen, 
beschikbaar komen in voldoende variatie 
om de ontwikkeling van resistentie bij die 
schadelijke organismen te vermijden. Om 
een geregeld onderzoek mogelijk te maken 
van de stoffen die zijn aangewezen als in 
aanmerking komend voor vervanging, mag 
de duur van de opneming van die stoffen, 
ook in het geval van een verlenging, nooit 
meer bedragen dan vijf jaar. Voorts moet 
de aanwijzing van stoffen die geacht 
worden in aanmerking te komen voor 
vervanging, worden gezien als de eerste 
stap in een vergelijkende evaluatie.

Or. fr

Motivering

Producten die in aanmerking komen voor vervanging moeten regelmatig worden getoetst. 

Amendement 111
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) In de loop van het toelatingsproces of 
de verlenging van de toelating van 
biociden dient het mogelijk te zijn twee of 
meer biociden te vergelijken ten aanzien 
van de risico's die ze veroorzaken en de 
voordelen van het gebruik ervan. Als 
gevolg van een dergelijke vergelijkende 
evaluatie kunnen toegelaten biociden die 
werkzame stoffen bevatten die zijn 

(14) In de loop van het toelatingsproces of 
de verlenging van de toelating van 
biociden dient het mogelijk te zijn twee of 
meer biociden te vergelijken ten aanzien 
van de risico's die ze veroorzaken en de 
voordelen van het gebruik ervan. Als 
gevolg van een dergelijke vergelijkende 
evaluatie kan elk biocide worden 
vervangen door andere biociden die een 
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aangewezen als in aanmerking komend 
voor vervanging, worden vervangen door 
andere die een aanzienlijk geringer risico 
voor de gezondheid of het milieu 
opleveren, mits daaraan geen 
noemenswaardige negatieve economische 
of praktische consequenties zijn 
verbonden. In dergelijke gevallen moet in 
een passende "phase-out"-periode worden 
voorzien.

aanzienlijk geringer risico voor de 
gezondheid of het milieu opleveren, mits 
daaraan geen noemenswaardige negatieve 
economische of praktische consequenties 
zijn verbonden. In dergelijke gevallen moet 
in een passende "phase-out"-periode 
worden voorzien.

Or. en

Motivering

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

Amendement 112
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Aangezien producten voor de 
conservering van voedingsmiddelen of 
diervoeders door het tegengaan van 
schadelijke organismen, die voorheen 
productsoort 20 uitmaakten, vallen onder 
Richtlijn 89/107/EEG van de Raad en 
Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, dient 
deze productsoort niet te worden 
gehandhaafd.

Schrappen

Or. en



PE439.902v02-00 10/76 AM\812192NL.doc

NL

Motivering

Productsoort 20 dient te worden gehandhaafd, aangezien deze biociden geen 
conserveringsmiddelen, maar ontsmettingsmiddelen zijn. Producten die worden gebruikt om 
diervoeders te desinfecteren en vrij te maken van menselijke pathogenen zoals salmonella 
voldoen bijvoorbeeld niet aan de voorschriften van de verordeningen inzake additieven in 
diervoeders. Deze producten hebben geen "gunstig effect op het diervoeder", verhogen de 
prestaties ervan niet, en hebben geen conserveringsfunctie. Zij hebben tot doel besmetting van 
eieren en vlees van pluimvee en varkensvlees met salmonella te voorkomen en moeten dan 
ook worden beschouwd als ontsmettingsmiddelen die uitsluitend bestemd zijn om de 
menselijke gezondheid te beschermen.

Amendement 113
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Aangezien producten voor de 
conservering van voedingsmiddelen of 
diervoeders door het tegengaan van 
schadelijke organismen, die voorheen 
productsoort 20 uitmaakten, vallen onder 
Richtlijn 89/107/EEG van de Raad en 
Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, dient 
deze productsoort niet te worden 
gehandhaafd.

Schrappen

Or. en

Motivering

De biocidesoort 20 ("conserveringsmiddelen voor voedingsmiddelen of diervoeders") van de 
vroegere richtlijn 98/8 dient te worden gehandhaafd, maar de definitie ervan dient te worden 
aangepast, aangezien deze biociden geen conserveringsmiddelen, maar ontsmettingsmiddelen 
zijn (als gevolg daarvan heeft de toen gebruikte definitie tot verwarring geleid). Producten 
die worden gebruikt om diervoeders te desinfecteren en vrij te maken van menselijke 
pathogenen zoals salmonella voldoen bijvoorbeeld niet aan de voorschriften van de 
verordeningen inzake additieven in diervoeders. Deze producten hebben geen "gunstig effect 
op het diervoeder" en verhogen de prestaties ervan niet. 
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Amendement 114
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Aangezien producten voor de 
conservering van voedingsmiddelen of 
diervoeders door het tegengaan van 
schadelijke organismen, die voorheen 
productsoort 20 uitmaakten, vallen onder 
Richtlijn 89/107/EEG van de Raad en 
Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad, dient 
deze productsoort niet te worden 
gehandhaafd.

Schrappen

Or. en

Motivering

De biocidesoort 20 ("conserveringsmiddelen voor voedingsmiddelen of diervoeders") dient te 
worden gehandhaafd, doch de definitie ervan moet worden aangepast, aangezien deze 
biociden geen conserveringsmiddelen, maar ontsmettingsmiddelen zijn. Producten die worden 
gebruikt om diervoeders te desinfecteren en vrij te maken van menselijke pathogenen zoals 
salmonella voldoen bijvoorbeeld niet aan de voorschriften van de verordeningen inzake 
additieven in diervoeders. Ze fungeren ook niet als conserveringsmiddel om bederf van 
diervoeders tegen te gaan. Deze producten moeten derhalve als ontsmettingsmiddelen worden 
beschouwd.

Amendement 115
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien het Internationaal Verdrag 
voor de controle en het beheer van 
ballastwater en sedimenten van schepen 
voorziet in een deugdelijke evaluatie van 
de aan ballastwaterbeheersystemen 
verbonden risico's, dienen de definitieve 
goedkeuring en daaropvolgende 
typegoedkeuring van dergelijke systemen 

(21) Aangezien het Internationaal Verdrag 
voor de controle en het beheer van 
ballastwater en sedimenten van schepen 
voorziet in een deugdelijke evaluatie van 
de aan ballastwaterbeheersystemen 
verbonden risico's, dienen de definitieve 
goedkeuring en daaropvolgende 
typegoedkeuring van dergelijke systemen 
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als gelijkwaardig te worden beschouwd 
aan de krachtens deze verordening vereiste 
producttoelating.

in aanmerking te worden genomen voor
de krachtens deze verordening vereiste 
producttoelating.

Or. en

Motivering

Men mag er niet automatisch van uitgaan dat internationale toelatingen voldoen aan de 
voorschriften van de EU-regelgeving. 

Amendement 116
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Teneinde het gebruik van 
laagrisicobiociden met een gunstiger 
milieu- of gezondheidsprofiel te 
bevorderen, moeten laagrisicobiociden 
kunnen worden toegelaten zonder 
voorafgaande goedkeuring van de 
werkzame stoffen die ze bevatten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Laagrisicoproducten moeten in de eerste plaats producten zijn met intrinsieke laagrisico-
eigenschappen. Om dit te kunnen beoordelen moeten de werkzame stoffen die zij bevatten 
steeds goedgekeurd zijn voor gebruik. 

Amendement 117
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Aantasting door schadelijke 
organismen moet worden voorkomen door 
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passende afschrikkende maatregelen te 
treffen om deze organismen uit te roeien 
of te verdrijven. Daarnaast moeten andere 
voorzorgsmaatregelen worden getroffen, 
zoals adequate goederenopslag, naleving 
van hygiënenormen en onmiddellijke 
afvalverwijdering. Slechts wanneer blijkt 
dat deze maatregelen geen effect sorteren, 
dienen verdere maatregelen te worden 
getroffen. Biociden waaraan maar weinig 
risico's verbonden zijn voor mens, dier en 
milieu moeten steeds worden gebruikt 
vóór andere producten, wanneer die 
laagrisicobiociden een doeltreffende 
remedie vormen in een specifieke situatie. 
Biociden die bestemd zijn om dieren die 
pijn of angst kunnen lijden te schaden, te 
doden of te vernietigen, mogen maar als 
laatste toevlucht worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Een duurzaam gebruik van biociden is slechts mogelijk indien de behoefte aan preventieve 
maatregelen wordt erkend als een eerste stap. 

Amendement 118
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Overweging 45 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Gezien de voordelen voor de interne 
markt en voor de consument is het 
wenselijk dat geharmoniseerde regels 
worden vastgesteld voor de parallelhandel 
in in wezen identieke biociden die in 
verschillende lidstaten zijn toegelaten.

(45) Gezien de voordelen voor de interne 
markt en voor de consument is het 
wenselijk dat geharmoniseerde regels
worden vastgesteld voor de parallelhandel 
in identieke biociden die in verschillende 
lidstaten zijn toegelaten.

Or. en
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Motivering

Om een adequaat evenwicht te vinden tussen de vrije handel in goederen en een veilige markt 
dient dit artikel over parallelhandel te worden beperkt tot producten die identiek zijn wat 
betreft hun specificaties en de werkzame stoffen en coformulanten die zij bevatten. 

Amendement 119
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Overweging 45 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Gezien de voordelen voor de interne 
markt en voor de consument is het 
wenselijk dat geharmoniseerde regels 
worden vastgesteld voor de parallelhandel 
in in wezen identieke biociden die in 
verschillende lidstaten zijn toegelaten.

(45) Gezien de voordelen voor de interne 
markt en voor de consument is het 
wenselijk dat geharmoniseerde regels 
worden vastgesteld voor de parallelhandel 
in identieke biociden die in verschillende 
lidstaten zijn toegelaten.

Or. it

Motivering

De parallelhandel moet zich beperken tot producten die identiek zijn wat betreft hun 
specificaties en de werkzame stoffen en coformulanten die zij bevatten. 

Amendement 120
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 54 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Er moet worden gezorgd voor 
doeltreffende communicatie van de 
informatie over de risico's van biociden en 
de risicobeheersmaatregelen, aangezien dit 
een essentieel onderdeel vormt van het bij 
deze verordening ingestelde systeem. De 
bevoegde autoriteiten, het agentschap en de 
Commissie moeten weliswaar de toegang 
tot informatie vergemakkelijken, maar 

(54) Er moet worden gezorgd voor 
doeltreffende communicatie van de 
informatie over de risico's van biociden en 
de risicobeheersmaatregelen, aangezien dit 
een essentieel onderdeel vormt van het bij 
deze verordening ingestelde systeem. De 
bevoegde autoriteiten, het agentschap en de 
Commissie moeten weliswaar de toegang 
tot informatie vergemakkelijken, maar 
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daarbij het vertrouwelijkheidsbeginsel in 
acht nemen en vermijden dat door de 
bekendmaking van informatie de 
commerciële belangen van betrokken 
personen worden geschaad.

daarbij het vertrouwelijkheidsbeginsel in 
acht nemen en vermijden dat door de 
bekendmaking van informatie de 
commerciële belangen van betrokken 
personen worden geschaad, tenzij dit 
noodzakelijk is om de menselijke 
gezondheid en het milieu te beschermen.

Or. fr

Amendement 121
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 60 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) De voor de uitvoering van deze 
verordening noodzakelijke maatregelen 
moeten worden vastgesteld volgens de 
procedure van Besluit 1999/468/EG van 
de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling 
van de voorwaarden voor de uitoefening 
van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden15.

Schrappen

__________________________________

15 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

Or. en

Motivering

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

Amendement 122
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 61 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) In het bijzonder dient de Commissie 
te worden gemachtigd maatregelen vast te 
stellen om een besluit te nemen over 
aanvragen tot opneming van een 
werkzame stof in bijlage I of tot 
verlenging of herziening van een 
dergelijke opneming, om de procedures 
met betrekking tot de verlenging of 
herziening van de opneming van een 
werkzame stof in bijlage I te specificeren, 
om de bepalingen inzake communautaire 
toelatingen tot andere categorieën 
biociden uit te breiden, om de criteria en 
procedures met betrekking tot de 
intrekking van een toelating of de 
wijziging van de aan een toelating 
verbonden voorwaarden te specificeren, 
inclusief een mechanisme voor de 
beslechting van geschillen, om de 
algemeen toepasselijke 
maximumhoeveelheden werkzame stoffen 
of biociden te specificeren die bij 
experimenten mogen vrijkomen, alsook de 
minimuminformatie die moet worden 
verstrekt, om een geharmoniseerde 
vergoedingenstructuur en andere regels 
betreffende de betaling van vergoedingen 
aan de bevoegde autoriteiten en het 
agentschap vast te stellen, om de bijlagen 
aan te passen aan de vooruitgang van 
wetenschap en techniek, om het 
werkprogramma uit te voeren en de 
desbetreffende rechten en plichten van de 
bevoegde autoriteiten en de deelnemers 
aan het programma te specificeren en om 
de duur van het werkprogramma met een 
bepaalde periode te verlengen. Daar het 
maatregelen van algemene strekking 
betreft die bedoeld zijn om niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen, onder meer door 
deze verordening aan te vullen met 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten 
zij worden vastgesteld volgens de in 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG 

Schrappen
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bepaalde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

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

Amendement 123
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Overweging 61 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61 bis) Er bestaat wetenschappelijke 
onzekerheid over de veiligheid van 
nanomaterialen voor de menselijke 
gezondheid en het milieu. Zo heeft het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico's (WCNG) voor 
sommige nanomaterialen een aantal 
specifieke gezondheidsrisico's, alsook 
toxische effecten op milieuorganismen 
geïdentificeerd. Het WCNG heeft voorts 
een algemeen gebrek aan kwalitatief 
hoogwaardige blootstellingsgegevens voor 
de mens en het milieu vastgesteld, en is tot 
de conclusie gekomen dat de kennis over 
de methodiek voor zowel 
blootstellingsramingen als risico-
identificatie verder moet worden 
ontwikkeld, gevalideerd en 
gestandaardiseerd. Steeds meer biociden 
bevatten nanozilver.

Or. en

Motivering

Nanozilver is momenteel het meest gebruikte nanomateriaal. Het gebrek aan kennis over 
nanomaterialen is een probleem waar rekening mee moet worden gehouden. 
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Amendement 124
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 62 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) Wanneer om dwingende urgente 
redenen de normaal voor de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
toepasselijke termijnen niet kunnen 
worden nageleefd, moet de Commissie de 
urgentieprocedure van artikel 5 bis, lid 6, 
van Besluit 1999/468/EG kunnen 
toepassen voor de aanneming van 
besluiten tot wijziging van de opneming 
van een werkzame stof in bijlage I of tot 
schrapping van een werkzame stof uit die 
bijlage op grond van artikel 13.

Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 125
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 62 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62 bis) Conform artikel 291 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie dienen de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren, bij verordeningen 
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vooraf te worden vastgesteld volgens de 
gewone wetgevingsprocedure. In 
afwachting van de aanneming van de 
nieuwe verordening, en gezien de 
noodzaak deze zo spoedig mogelijk aan te 
nemen, dient de controle te worden 
uitgeoefend door de lidstaten conform de 
bepalingen van Besluit 1999/468/EG van 
de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling 
van de voorwaarden voor de uitoefening 
van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden, voor zover deze 
bepalingen compatibel blijven met de 
gewijzigde Verdragen. De verwijzingen 
naar deze bepalingen moeten evenwel 
vervangen worden door verwijzingen naar 
de in de nieuwe verordening vastgestelde 
regels en beginselen, zodra deze 
verordening in werking treedt.

Or. en

Motivering

Om te voorzien in overgangsmaatregelen in afwachting van de vaststelling van de nieuwe 
regels inzake uitvoeringshandelingen. 

Amendement 126
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 66 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(66) Rekening houdend met het feit dat de 
Gemeenschapswetgeving inzake biociden 
op sommige producten voorheen niet van 
toepassing was, is het passend te voorzien 
in een overgangsperiode gedurende welke 
de bedrijven zich kunnen voorbereiden op 
de toepassing van de regels betreffende in 
situ ontstaande werkzame stoffen, 
behandelde voorwerpen en materialen en 
materialen die met levensmiddelen in 
aanraking komen.

(66) Rekening houdend met het feit dat de 
Gemeenschapswetgeving inzake biociden 
op sommige producten voorheen niet van 
toepassing was, is het passend te voorzien 
in een overgangsperiode gedurende welke 
de bedrijven zich kunnen voorbereiden op 
de toepassing van de regels betreffende in 
situ ontstaande werkzame stoffen en
behandelde voorwerpen en materialen.
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Or. en

Motivering

Met levensmiddelen in contact komende materialen mogen niet onder het toepassingsgebied 
van het voorstel vallen, omdat dit tot een dubbele regelgeving en een dubbele beoordeling zou 
leiden. Voor met levensmiddelen in contact komende materialen gelden reeds de voorschriften 
van kaderverordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen. Eventuele wijzigingen in de regels voor met 
levensmiddelen in contact komende materialen moeten worden doorgevoerd via een 
herziening van de specifieke regelgeving ter zake, en niet door een uitbreiding van het 
toepassingsgebied van de verordening inzake biociden. 

Amendement 127
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Overweging 66 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(66) Rekening houdend met het feit dat de 
Gemeenschapswetgeving inzake biociden 
op sommige producten voorheen niet van 
toepassing was, is het passend te voorzien 
in een overgangsperiode gedurende welke 
de bedrijven zich kunnen voorbereiden op 
de toepassing van de regels betreffende in 
situ ontstaande werkzame stoffen,
behandelde voorwerpen en materialen en 
materialen die met levensmiddelen in 
aanraking komen.

(66) Rekening houdend met het feit dat de 
Gemeenschapswetgeving inzake biociden 
op sommige producten voorheen niet van 
toepassing was, is het passend te voorzien 
in een overgangsperiode gedurende welke 
de bedrijven zich kunnen voorbereiden op 
de toepassing van de regels betreffende in 
situ ontstaande werkzame stoffen en
behandelde voorwerpen en materialen. 

Or. fr

Motivering

Voor materialen die met levensmiddelen in contact komen gelden reeds de voorschriften van 
Verordening (EG) nr. 1935/2004. Deze verordening dekt misschien niet alle aspecten van de 
beoordeling van materialen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, maar nieuwe 
beperkingen moeten worden voorgeschreven via een herziening van de specifieke regelgeving 
inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen en in de verordening inzake 
biociden, teneinde dubbele regels en dubbele beoordelingen te voorkomen.
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Amendement 128
Dan Jørgensen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening heeft tot doel een hoog 
niveau van bescherming van de 
gezondheid van zowel mens als dier en 
van het milieu te waarborgen. De 
bepalingen van deze verordening stoelen 
op het voorzorgsbeginsel, teneinde te 
garanderen dat werkzame stoffen of 
producten die op de markt worden 
gebracht niet schadelijk zijn voor de 
gezondheid van mens of dier of voor het 
milieu. De lidstaten mogen er in het 
bijzonder niet van worden weerhouden 
het voorzorgsbeginsel toe te passen 
wanneer er wetenschappelijke 
onzekerheid bestaat over de risico's voor 
de gezondheid van mens of dier of voor 
het milieu van op hun grondgebied toe te 
laten biociden.

Or. en

Amendement 129
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p bis) Verordening (EG) nr. 1935/2004 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 27 oktober 2004 inzake materialen en 
voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen 1;
________
1 PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4.

Or. fr
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Motivering

Voor materialen die met levensmiddelen in contact komen gelden reeds de voorschriften van 
Verordening (EG) nr. 1935/2004. Deze verordening dekt misschien niet alle aspecten van de 
beoordeling van materialen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, maar nieuwe 
beperkingen moeten worden voorgeschreven via een herziening van de specifieke regelgeving 
inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen en in de verordening inzake 
biociden, teneinde dubbele regels en dubbele beoordelingen te voorkomen.  

Amendement 130
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p bis) Verordening (EG) nr. 1935/2004 
van het Europees parlement en de Raad 
van 27 oktober 2004 inzake materialen en 
voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen en 
houdende intrekking van de Richtlijnen 
80/590/EEG en 89/109/EEG;

Or. en

Motivering

Met levensmiddelen in contact komende materialen mogen niet onder het toepassingsgebied 
van het voorstel vallen, omdat dit tot een dubbele regelgeving en een dubbele beoordeling zou 
leiden. Voor met levensmiddelen in contact komende materialen gelden reeds de voorschriften 
van kaderverordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen. Eventuele wijzigingen in de regels voor met 
levensmiddelen in contact komende materialen moeten worden doorgevoerd via een 
herziening van de specifieke regelgeving ter zake, en niet door een uitbreiding van het 
toepassingsgebied van de verordening inzake biociden. 

Amendement 131
Dan Jørgensen

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

p bis) Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 
3 november 1998 betreffende de kwaliteit 
van voor menselijke consumptie bestemd
water;

Or. en

Amendement 132
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Biociden die definitief zijn goedgekeurd 
in het kader van het Internationaal Verdrag 
voor de controle en het beheer van 
ballastwater en sedimenten van schepen 
worden geacht te zijn toegelaten
overeenkomstig hoofdstuk VII van deze 
verordening. De artikelen 38 en 57 zijn van 
overeenkomstige toepassing.

8. De voor biociden die definitief zijn 
goedgekeurd in het kader van het 
Internationaal Verdrag voor de controle en 
het beheer van ballastwater en sedimenten 
van schepen verschafte gegevens worden 
in aanmerking genomen wanneer een 
besluit wordt genomen over de toelating 
van een dergelijk product overeenkomstig 
deze verordening. De artikelen 38 en 57 
zijn van overeenkomstige toepassing.

Or. en

Motivering

Internationale toelatingen mogen niet automatisch worden overgenomen in de EU. 

Amendement 133
Tiziano Motti

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter f 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "tot bezorgdheid aanleiding gevende 
stof":

f) "tot bezorgdheid aanleiding gevende 
stof":

iedere stof, met uitzondering van de 
werkzame stof, die als intrinsieke 
eigenschap heeft dat zij een schadelijk 
effect kan hebben op mensen, dieren of het 
milieu en die in een biocide in voldoende 
concentratie aanwezig is of ontstaat om het 
risico van een dergelijk effect te doen 
ontstaan;

iedere stof, met uitzondering van de 
werkzame stof, die als intrinsieke 
eigenschap heeft dat zij onmiddellijk of in 
de verdere toekomst een schadelijk effect 
kan hebben op mensen, met name 
kinderen, dieren of het milieu en die in een 
biocide in voldoende concentratie 
aanwezig is of ontstaat om het risico van 
een dergelijk effect te doen ontstaan;

Or. it

Motivering

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

Amendement 134
Tiziano Motti

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter g 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "schadelijke organismen": g) "schadelijke organismen":

organismen, inclusief ziekteverwekkers, 
die ongewenst aanwezig zijn of een 
schadelijke invloed hebben op de mens, 
zijn werkzaamheden of de door hem
gebruikte of vervaardigde producten, op 
dieren of op het milieu;

organismen, inclusief ziekteverwekkers, 
die ongewenst aanwezig zijn of 
onmiddellijk of in de verdere toekomst een 
schadelijke invloed hebben op mensen, 
met name kinderen, menselijke
werkzaamheden of de door mensen
gebruikte of vervaardigde producten, op 
dieren of op het milieu;

Or. it
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Motivering

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

Amendement 135
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "residuen": h) "residuen":

stoffen die in of op gewassen of producten 
van plantaardige oorsprong, eetbare 
dierlijke producten, drinkwater of elders in 
het milieu aanwezig zijn ten gevolge van 
het gebruik van een biocide, met inbegrip 
van de metabolieten en de afbraak- of 
reactieproducten daarvan;

stoffen die in of op gewassen of producten 
van plantaardige oorsprong, eetbare 
dierlijke producten, waterbronnen, 
drinkwater of elders in het milieu aanwezig 
zijn ten gevolge van het gebruik van een 
biocide, met inbegrip van de metabolieten 
en de afbraak- of reactieproducten daarvan;

Or. en

Amendement 136
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) "op de markt brengen": i) "op de markt brengen":

de eerste levering van een biocide voor 
distributie of gebruik op de 
communautaire markt in het kader van 
een handelsactiviteit, al dan niet tegen 
betaling;

de levering van een biocide, al dan niet 
tegen betaling, aan derden of de 
terbeschikkingstelling aan derden. Import 
wordt beschouwd als "op de markt 
brengen". Wanneer bijvoorbeeld 
verwerkte materialen of producten in het 
kader van een handelsactiviteit 
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individueel worden vervaardigd en 
vervolgens door de vervaardiger worden 
ingebouwd, wordt dit niet beschouwd als 
een levering aan derden.

Or. de

Motivering

Niet alleen de "eerste levering", maar "elke levering", moet worden beschouwd al "op de 
markt brengen", zoals in de overige regelgeving inzake chemische stoffen (zie REACH). 
Afwijkingen mogen alleen worden toegestaan wanneer bijvoorbeeld een vakman van een 
cliënt de opdracht krijgt gevelverf aan te maken met een toegelaten biocide. Deze 
verduidelijking is noodzakelijk. 

Amendement 137
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter i 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) "op de markt brengen": i) "op de markt brengen":

de eerste levering van een biocide voor 
distributie of gebruik op de 
communautaire markt in het kader van 
een handelsactiviteit, al dan niet tegen 
betaling;

de levering of terbeschikkingstelling van 
biociden, al dan niet tegen betaling, aan 
derden. Import wordt beschouwd als "op 
de markt brengen";

Or. en

Motivering

De definitie van de Commissie van "op de markt brengen" is veel enger dan de definitie in de 
huidige biocidenrichtlijn. De voorgestelde wijziging is erop gericht de nieuwe 
biocidenverordening in lijn te brengen met REACH, waarbij downstream sales eveneens 
worden beperkt. 

Amendement 138
Esther De Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter k
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) "behandelde materialen en voorwerpen": k) "behandelde materialen en voorwerpen":

alle stoffen, mengsels, materialen en 
voorwerpen die met een of meer biociden 
zijn behandeld of waarin een of meer 
biociden zijn verwerkt met de bedoeling de 
stof, het mengsel, het materiaal of het 
voorwerp te vrijwaren tegen aantasting 
door schadelijke organismen;

i) alle stoffen, mengsels, materialen en 
voorwerpen die met een of meer biociden 
zijn behandeld of waarin een of meer 
biociden zijn verwerkt met de bedoeling de 
stof, het mengsel, het materiaal of het 
voorwerp te vrijwaren tegen aantasting 
door schadelijke organismen, of

ii) alle stoffen, mengsels, materialen en 
voorwerpen die met een of meer biociden 
zijn behandeld of waarin een of meer 
biociden zijn verwerkt met de bedoeling 
een schadelijk organisme te vernietigen, 
af te schrikken, onschadelijk te maken, de 
effecten ervan te voorkomen of het op een 
andere wijze te bestrijden, mits de stof, het 
mengsel, het materiaal of het voorwerp 
een eigen functie heeft;

Or. en

Amendement 139
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter k bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) "extern biocide-effect": 
het effect van toepassingen waarbij het 
ingebrachte biocide onder normale en 
redelijkerwijze te verwachten 
gebruiksomstandigheden zal vrijkomen;

Or. de

Motivering

Het begrip "extern effect" wordt alleen in de "Manual of Decisions" gedefinieerd, niet in de 
biocidenverordening zelf. 
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Amendement 140
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter p 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p) "kaderformulering": p) "kaderformulering":

een groep biociden met soortgelijke 
toepassingen en, wat hun samenstelling 
betreft, een beperkte mate van variatie ten 
opzichte van een tot die groep behorend 
referentiebiocide dat dezelfde werkzame 
stoffen met dezelfde specificaties bevat, 
waarbij de toegestane variaties het 
risiconiveau of de werkzaamheid van de 
producten niet negatief beïnvloeden;

een groep biociden met een gering risico 
met soortgelijke toepassingen en, wat hun 
samenstelling betreft, een beperkte mate 
van variatie ten opzichte van een tot die 
groep behorend referentiebiocide dat 
dezelfde werkzame stoffen met dezelfde 
specificaties bevat, waarbij de toegestane 
variaties het risiconiveau of de 
werkzaamheid van de producten niet 
negatief beïnvloeden, wanneer de variatie 
een verlaging van het gehalte aan 
werkzame stof en/of een wijziging van de 
procentuele verhouding van een of meer 
niet-werkzame stoffen is; 

Or. en

Motivering

Teneinde de kaderformulering in overeenstemming te brengen met Richtlijn 98/8/EG. Indien 
wordt onderstreept dat de kaderformuleringen alleen van toepassing zijn op producten met 
een gering risico, dan zal dit bevorderlijk zijn voor de innovatie op het gebied van duurzame 
producten en voor een adequaat risicobeheer. 

Amendement 141
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter s 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s) "materialen die met levensmiddelen in 
aanraking komen":

Schrappen
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alle onder Verordening (EG) 
nr. 1935/20044343 vallende materialen en 
voorwerpen die bestemd zijn om met 
levensmiddelen in aanraking te komen43;
_________________
43 PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4.

Or. fr

Motivering

Voor materialen die met levensmiddelen in contact komen gelden reeds de voorschriften van 
Verordening (EG) nr. 1935/2004. Deze verordening dekt misschien niet alle aspecten van de 
beoordeling van materialen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, maar nieuwe 
beperkingen moeten worden voorgeschreven via een herziening van de specifieke regelgeving 
inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen en in de biocidenverordening, 
teneinde dubbele regels en dubbele beoordelingen te voorkomen.  

Amendement 142
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter s 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s) "materialen die met levensmiddelen in 
aanraking komen":

Schrappen

alle onder Verordening (EG) 
nr. 1935/200443 vallende materialen en 
voorwerpen die bestemd zijn om met 
levensmiddelen in aanraking te komen43;
_________________
43 PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4.

Or. en

Motivering

Met levensmiddelen in contact komende materialen mogen niet onder het toepassingsgebied 
van het voorstel vallen, omdat dit tot een dubbele regelgeving en een dubbele beoordeling zou 
leiden. Voor met levensmiddelen in aanraking komende materialen gelden reeds de 
voorschriften van kaderverordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen 
bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. Eventuele wijzigingen in de regels voor 
met levensmiddelen in contact komende materialen moeten worden doorgevoerd via een 



PE439.902v02-00 30/76 AM\812192NL.doc

NL

herziening van de specifieke regelgeving  ter zake, en niet door een uitbreiding van het 
toepassingsgebied van de verordening inzake biociden.

Amendement 143
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter u bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

u bis) "kwetsbare groepen":

mensen die specifieke aandacht behoeven 
als het gaat om de beoordeling van acute 
en chronische gevolgen van biociden voor 
de gezondheid. Hiertoe behoren zwangere 
vrouwen, vrouwen die borstvoeding 
geven, ongeboren kinderen, zuigelingen, 
kinderen en ouderen, alsmede 
werknemers en bewoners die gedurende 
langere tijd blootstaan aan hoge doses 
biociden;

Or. en

Motivering

De verordening dient een definitie te bevatten van kwetsbare groepen, in lijn met Verordening 
1107/2009 en de REACH-regelgeving. 

Amendement 144
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter u bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

u bis) "kwetsbare groepen":
mensen die specifieke aandacht behoeven 
als het gaat om de beoordeling van acute 
en chronische gevolgen van biociden voor 
de gezondheid. Hiertoe behoren o.a. 
zwangere vrouwen, vrouwen die 
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borstvoeding geven, zuigelingen, kinderen 
en ouderen;

Or. en

Motivering

Deze verordening dient een definitie te bevatten van kwetsbare groepen, in lijn met 
Verordening 1107/2009 inzake gewasbeschermingsmiddelen en de REACH-verordening 
1907/2006. 

Amendement 145
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter u bis t/m u quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

u bis) "administratieve wijziging":
een aanpassing van een bestaande 
toelating van zuiver administratieve aard, 
die niet gepaard gaat met een 
herbeoordeling van het risico voor de 
volksgezondheid of het milieu of van de 
werkzaamheid van het product;
u ter) "kleinere wijziging":
een aanpassing van een bestaande 
toelating die niet als administratieve 
wijziging kan worden beschouwd, 
aangezien zij een beperkte herbeoordeling 
van het risico voor de volksgezondheid of 
het milieu en/of van de werkzaamheid van 
het product vergt. De aanpassing mag 
geen hoger risiconiveau voor de 
volksgezondheid of het milieu en geen 
geringere werkzaamheid van het product 
tot gevolg hebben;
u quater) "belangrijke wijziging":
een aanpassing van een bestaande 
toelating die niet kan worden beschouwd 
als een administratieve of een kleinere 
wijziging, en die een volledige 
herbeoordeling van het risico voor de 
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volksgezondheid of het milieu en/of van 
de werkzaamheid van het product vergt.

Or. en

Motivering

Gedefinieerd moet worden wat voor aanpassingen kunnen worden aangebracht in de 
bestaande toelating voor een biocide. 

Amendement 146
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter u bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

u bis) nanomaterialen zijn doelgericht 
gefabriceerde, vaste, uit deeltjes 
samengestelde stoffen, in poedervorm of 
als dispersies of aerosols, bestaande uit 
nano-objecten en hun aggregaten en 
agglomeraten,
i) die, wanneer zij volgens 
gestandaardiseerde en erkende methoden 
worden gemeten, minstens 10 wt.-% nano-
objecten bevatten,
ii) of die, wanneer zij volgens passende 
methoden worden gemeten, een 
volumespecifiek oppervlaktegebied 
hebben van meer dan 6 x 1/100 nm.
Nano-objecten zijn losse deeltjes met één, 
twee of drie externe dimensies tussen 
circa 1 nm en 100 nm. 

Or. en

Motivering

De Commissie werkt momenteel, met de steun van het Scientific Committee on Emerging and 
Newly Identified Health Risks (SCENIHR), aan een nieuwe horizontale definitie van 
nanomaterialen. Het SCENIHR heeft in een advies van 2009 al voorgesteld de huidige 
definitie, die steunt op de fysieke omvang, uit te breiden door toevoeging van een limiet van 
het specifieke oppervlaktegebied. Deze nieuwe definitie van nanomaterialen dient te worden 
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weerspiegeld in het voorstel. 

Amendement 147
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter u bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

u bis) "administratieve wijziging":
een aanpassing van een bestaande 
toelating van zuiver administratieve aard, 
die niet gepaard gaat met een 
herbeoordeling van het risico voor de 
volksgezondheid of het milieu of van de 
werkzaamheid van het product;

Or. en

Motivering

Gedefinieerd moet worden wat voor aanpassingen kunnen worden aangebracht in de 
bestaande toelating voor een biocide. 

Amendement 148
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter u ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

u ter) 'kleinere wijziging":
een aanpassing van een bestaande 
toelating die niet als administratieve 
wijziging kan worden beschouwd, 
aangezien zij een beperkte herbeoordeling 
van het risico voor de volksgezondheid of 
het milieu en/of van de werkzaamheid van 
het product vergt. De aanpassing mag 
geen hoger risiconiveau voor de 
volksgezondheid of het milieu en geen 
geringere werkzaamheid van het product 
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tot gevolg hebben;

Or. en

Motivering

Gedefinieerd moet worden wat voor aanpassingen kunnen worden aangebracht in de 
bestaande toelating voor een biocide. 

Amendement 149
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter u quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

u quater) "belangrijke wijziging":
een aanpassing van een bestaande 
toelating die niet kan worden beschouwd 
als een administratieve of een kleinere 
wijziging.

Or. en

Motivering

Gedefinieerd moet worden wat voor aanpassingen kunnen worden aangebracht in de 
bestaande toelating voor een biocide. 

Amendement 150
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een werkzame stof wordt in bijlage I 
opgenomen voor een eerste periode van ten 
hoogste tien jaar indien de biociden die 
deze werkzame stof bevatten, voldoen aan 
de voorwaarden van artikel 16, lid 1, 
onder b).

1. Een werkzame stof wordt in bijlage I 
opgenomen voor een eerste periode van ten 
hoogste tien jaar indien de biociden die 
deze werkzame stof bevatten, voldoen aan 
de voorwaarden van artikel 16, lid 1, 
onder b). Een werkzame stof als bedoeld 
in artikel 5 mag in bijlage I slechts 
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worden opgenomen voor een eerste 
periode van 5 jaar.

Or. en

Motivering

Stoffen die onder de uitsluitingscriteria vallen mogen in bijlage I slechts worden opgenomen 
voor een periode van ten hoogste 5 jaar.  Dit is in lijn met de verordening inzake 
gewasbeschermingsmiddelen. 

Amendement 151
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een werkzame stof wordt in bijlage I 
opgenomen voor een eerste periode van ten 
hoogste tien jaar indien de biociden die 
deze werkzame stof bevatten, voldoen aan 
de voorwaarden van artikel 16, lid 1, 
onder b).

1. Een werkzame stof wordt in bijlage I 
opgenomen voor een eerste periode van ten 
hoogste tien jaar indien ten minste een van
de biociden die deze werkzame stof 
bevatten, voldoet aan de voorwaarden van 
artikel 16, lid 1, onder b).

Or. it

Motivering

Ook een werkzame stof die maar in één enkel biocide voorkomt moet in bijlage I worden 
opgenomen. 

Amendement 152
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Werkzame stoffen als zodanig of in 
biociden mogen in de Unie alleen op de 
markt worden gebracht voor gebruik in 
biociden indien zij in bijlage I zijn 
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opgenomen overeenkomstig de bepalingen 
van deze verordening. 

Or. de

Amendement 153
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Tenzij anders is bepaald in deze 
verordening dient iedere fabrikant van 
een werkzame stof bij het agentschap een 
aanvraag in voor opneming in bijlage I.

Or.  de

Amendement 154
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien passend worden voor de in 
bijlage I opgenomen werkzame stoffen 
maximumwaarden voor residuen 
vastgesteld overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 396/2005 van het Europees 
Parlement en de Raad [en Verordening 
(EEG) nr. 2377/90 van de Raad].

4. Voor de in bijlage I opgenomen 
werkzame stoffen worden 
maximumwaarden voor residuen 
vastgesteld overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 396/2005 van het Europees 
Parlement en de Raad [en Verordening 
(EEG) nr. 2377/90 van de Raad].

Or. fr

Motivering

De voorwaarden voor opneming in bijlage I moeten stringenter en duidelijker zijn. 
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Amendement 155
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
1. Werkzame stoffen als zodanig of in 
biociden mogen in de Unie alleen op de 
markt worden gebracht voor gebruik in
biociden indien zij in bijlage I zijn 
opgenomen overeenkomstig de bepalingen 
van deze verordening. 
2. Tenzij anders is bepaald in deze 
verordening dient iedere fabrikant van 
een werkzame stof als zodanig of in een 
biocide bij het agentschap een aanvraag 
in voor opneming in bijlage I.

Or. de

Motivering

Faire behandeling is slechts mogelijk indien de fabrikanten dezelfde voorschriften inzake het 
verschaffen van gegevens dienen na te leven als die van bijlage II.  

Amendement 156
Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 4, lid 1, worden 
de in lid 2 bedoelde werkzame stoffen 
alleen in bijlage I opgenomen indien aan 
ten minste een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

Schrappen

a) in normale gebruiksomstandigheden is 
de blootstelling van mensen aan de 
werkzame stof in een biocide 
verwaarloosbaar, met name wanneer het 
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product in een gesloten systeem of in 
strikt gecontroleerde omstandigheden 
wordt gebruikt;
b) het is bewezen dat de werkzame stof 
noodzakelijk is om een ernstig gevaar 
voor de volksgezondheid het hoofd te 
bieden;
c) het is bewezen dat de niet-opneming 
van de werkzame stof in bijlage I 
onevenredig grote negatieve gevolgen zou 
hebben in verhouding tot het risico voor 
de menselijke gezondheid en het milieu 
dat aan het gebruik van de stof verbonden 
is, en dat er geen geschikte alternatieve 
stoffen of technologieën voorhanden zijn.
Punt c) is niet van toepassing op 
werkzame stoffen voor de productsoorten 
4 en 14 tot en met 19.

Or. en

Amendement 157
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 4, lid 1, worden de 
in lid 2 bedoelde werkzame stoffen alleen 
in bijlage I opgenomen indien aan ten 
minste een van de volgende voorwaarden 
is voldaan:

1. Onverminderd artikel 4, lid 1, worden de 
in lid 2 bedoelde werkzame stoffen alleen 
in bijlage I opgenomen indien aan alle 
hierna volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Motivering

Het gebruik van werkzame stoffen met het ongunstigste risicoprofiel die schadelijke effecten 
hebben op de gezondheid en het milieu dient te worden voorkomen, ter bescherming van met 
name kwetsbare groepen en de biodiversiteit. Vrijstellingen mogen slechts worden toegestaan 
onder uiterst strikte voorwaarden. 
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Amendement 158
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in normale gebruiksomstandigheden is 
de blootstelling van mensen aan de 
werkzame stof in een biocide 
verwaarloosbaar, met name wanneer het 
product in een gesloten systeem of in strikt 
gecontroleerde omstandigheden wordt 
gebruikt;

a) in realistische en"worst case"-
gebruiksomstandigheden is de blootstelling 
van mensen aan de werkzame stof in een 
biocide verwaarloosbaar, met name 
wanneer het product in een gesloten 
systeem of in strikt gecontroleerde 
omstandigheden wordt gebruikt;

Or. en

Motivering

Het gebruik van werkzame stoffen met het ongunstigste risicoprofiel die schadelijke effecten 
hebben op de gezondheid en het milieu dient te worden voorkomen, ter bescherming van met 
name kwetsbare groepen en de biodiversiteit. Vrijstellingen mogen slechts worden toegestaan 
onder uiterst strikte voorwaarden. 

Amendement 159
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in normale gebruiksomstandigheden is 
de blootstelling van mensen aan de 
werkzame stof in een biocide 
verwaarloosbaar, met name wanneer het 
product in een gesloten systeem of in strikt 
gecontroleerde omstandigheden wordt 
gebruikt;

a) in normale gebruiksomstandigheden is 
de blootstelling van mensen aan de 
werkzame stof in een biocide 
verwaarloosbaar of wordt zij adequaat 
beheerd via maatregelen voor duurzaam 
gebruik en rekening houdend met de 
intrinsieke eigenschappen van de 
werkzame stof, met name wanneer het 
product in een gesloten systeem of in strikt 
gecontroleerde omstandigheden wordt 
gebruikt;

Or. en
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Motivering

Een serieus risicobeheer kan de blootstelling van professionele zowel als niet-professionele 
gebruikers beperken en uiteindelijk ook het milieu en de gezondheid van de gebruikers 
beschermen. Een uiterst kleine hoeveelheid van zelfs een als CMR 1 ingedeelde werkzame stof 
in bijvoorbeeld lokaas vormt geen risico voor de menselijke gezondheid, aangezien het 
product adequaat ontworpen is om verkeerd gebruik ervan te voorkomen.  Het hangt in een 
dergelijk geval dan ook af van het product zelf en van het gebruik dat men ervan maakt of er 
een risico bestaat, aangezien de werkzame stof maar in zeer beperkte hoeveelheid aanwezig 
is. 

Amendement 160
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in normale gebruiksomstandigheden is 
de blootstelling van mensen aan de 
werkzame stof in een biocide 
verwaarloosbaar, met name wanneer het 
product in een gesloten systeem of in strikt 
gecontroleerde omstandigheden wordt 
gebruikt;

a) in normale gebruiksomstandigheden is 
de blootstelling van mensen aan de 
werkzame stof in een biocide 
verwaarloosbaar, dat wil zeggen wanneer 
het product in gesloten systemen of in 
andere omstandigheden wordt gebruikt die 
contact met mensen uitsluiten, en waarbij 
residuen van de werkzame stof de 
detectiegrens niet overschrijden;

Or. en

Motivering

Formulering in lijn met de verordening inzake gewasbeschermingsmiddelen. Het begrip 
"verwaarloosbare blootstelling" moet duidelijk worden omschreven. Dit is in het voorstel van 
de Commissie niet het geval, omdat daarin alleen maar een mogelijk voorbeeld van 
verwaarloosbare blootstelling wordt gegeven. Verwaarloosbare blootstelling moet worden 
gedefinieerd als elk gebruik van het product waarbij contact met mensen uitgesloten is en er 
geen residuen zijn. 

Amendement 161
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het is bewezen dat de werkzame stof 
noodzakelijk is om een ernstig gevaar voor 
de volksgezondheid het hoofd te bieden;

b) het is met bij de aanvraag voor de 
toelating van een werkzame stof gevoegde 
documenten bewezen dat de werkzame 
stof noodzakelijk is om een op geen enkele 
andere manier, ook niet met niet-
chemische methoden, te beheersen ernstig 
gevaar voor de volksgezondheid het hoofd 
te bieden;

Or. en

Motivering

Formulering in lijn met de verordening inzake gewasbeschermingsmiddelen. Er dient te 
worden aangetoond dat het ernstige gevaar voor de volksgezondheid niet op een andere wijze 
het hoofd kan worden geboden, ook niet met niet-chemische methoden, en er dienen adequate 
risicobeperkende maatregelen te worden getroffen.  

Amendement 162
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het is bewezen dat de werkzame stof 
noodzakelijk is om een ernstig gevaar voor 
de volksgezondheid het hoofd te bieden;

b) het is door de aanvrager aan de hand 
van documenten bewezen dat de 
werkzame stof noodzakelijk is om een op 
geen enkele andere manier, ook niet met 
niet-chemische methoden, te beheersen
ernstig gevaar voor de volksgezondheid het 
hoofd te bieden;

Or. en

Motivering

Het gebruik van werkzame stoffen met het ongunstigste risicoprofiel die schadelijke effecten 
hebben op de gezondheid en het milieu dient te worden voorkomen, ter bescherming van met 
name kwetsbare groepen en de biodiversiteit. Vrijstellingen mogen slechts worden toegestaan 
onder uiterst strikte voorwaarden. 
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Amendement 163
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het is bewezen dat de niet-opneming 
van de werkzame stof in bijlage I 
onevenredig grote negatieve gevolgen zou 
hebben in verhouding tot het risico voor 
de menselijke gezondheid en het milieu 
dat aan het gebruik van de stof verbonden 
is, en dat er geen geschikte alternatieve 
stoffen of technologieën voorhanden zijn.

Schrappen

Or. en

Motivering

De "onevenredig grote negatieve gevolgen" worden niet gedefinieerd, wat de deur wijd 
openzet voor allerhande afwijkingen, die bijvoorbeeld kunnen worden gemotiveerd door 
economische belangen. Dergelijke afwijkingen bestaan niet voor de analoge verordening 
inzake gewasbeschermingsmiddelen. De voorwaarde van het niet voorhanden zijn van 
geschikte alternatieve stoffen of technologieën is beter op haar plaats in de wijziging van het 
vorige punt. 

Amendement 164
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het is bewezen dat de niet-opneming 
van de werkzame stof in bijlage I 
onevenredig grote negatieve gevolgen zou 
hebben in verhouding tot het risico voor 
de menselijke gezondheid en het milieu dat 
aan het gebruik van de stof verbonden is, 
en dat er geen geschikte alternatieve 
stoffen of technologieën voorhanden zijn.

c) het is aan de hand van een 
vergelijkende evaluatie bewezen dat er 
geen alternatieve chemische of niet-
chemische stoffen of technologieën voor 
het beoogde doel voorhanden zijn die een 
significant lager risico vormen en 
significant minder schadelijk zijn voor de 
menselijke of dierlijke gezondheid en het 
milieu;



AM\812192NL.doc 43/76 PE439.902v02-00

NL

Or. en

Motivering

Het gebruik van werkzame stoffen met het ongunstigste risicoprofiel die schadelijke effecten 
hebben op de gezondheid en het milieu dient te worden voorkomen, ter bescherming van met 
name kwetsbare groepen en de biodiversiteit. Vrijstellingen mogen slechts worden toegestaan 
onder uiterst strikte voorwaarden. 

Amendement 165
Esther De Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter c bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de evaluatie van de intrinsieke 
gevaren, in de voorgeschreven 
gebruiksomstandigheden, toont aan dat de 
risico's aanvaardbaar zijn volgens de 
criteria die zijn vastgesteld in de in bijlage 
IV bedoelde evaluatiedossiers voor 
biociden;

Or. en

Motivering

Regels vaststellen voor biociden alleen maar op grond van de eigenschappen van hun 
werkzame stoffen, zonder rekening te houden met het eigenlijke gebruik ervan en de reële 
blootstelling, ondermijnt het beginsel van wetenschappelijk gefundeerde besluitvorming. 

Amendement 166
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter c bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) voor het gebruik van de werkzame 
stof gelden risicobeperkende maatregelen 
teneinde te waarborgen dat de 
blootstelling daaraan van mens en milieu 
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wordt geminimaliseerd en regelmatig 
wordt gecontroleerd;

Or. en

Motivering

Het gebruik van werkzame stoffen met het ongunstigste risicoprofiel die schadelijke effecten 
hebben op de gezondheid en het milieu dient te worden voorkomen, ter bescherming van met 
name kwetsbare groepen en de biodiversiteit. Vrijstellingen mogen slechts worden toegestaan 
onder uiterst strikte voorwaarden. 

Amendement 167
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter c ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) de aanvrager legt een 
vervangingsplan voor waarin andere 
manieren, inclusief niet-chemische 
methoden, worden voorgesteld om een 
ernstig gevaar het hoofd te bieden.

Or. en

Motivering

Het gebruik van werkzame stoffen met het ongunstigste risicoprofiel die schadelijke effecten 
hebben op de gezondheid en het milieu dient te worden voorkomen, ter bescherming van met 
name kwetsbare groepen en de biodiversiteit. Vrijstellingen mogen slechts worden toegestaan 
onder uiterst strikte voorwaarden. 

Amendement 168
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Punt c) is niet van toepassing op 
werkzame stoffen voor de productsoorten 

Schrappen
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4 en 14 tot en met 19.

Or. en

Motivering

Er kunnen geen wetenschappelijke, milieu- of gezondheidsredenen worden aangevoerd om PT 
4 en PT 14-19 uit te sluiten van de afwijking. De risico's voor de menselijke gezondheid 
kunnen zeer onevenredig zijn indien sommige werkzame stoffen niet worden opgenomen, 
alleen maar omdat zij binnen bepaalde categorieën van productsoorten vallen. In het Witboek 
van de Commissie van 2009 over aanpassing aan de klimaatverandering wordt 
gewaarschuwd voor de verspreiding van nieuwe ernstige besmettelijke, door vectoren 
overgedragen ziekten bij mens en dier, zoals malaria, als gevolg van de klimaatverandering. 
Insecticiden zijn het beste middel om deze ziekten te bestrijden. 

Amendement 169
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Punt c) is niet van toepassing op 
werkzame stoffen voor de productsoorten 
4 en 14 tot en met 19.

Schrappen

Or. it

Motivering

Er kunnen geen wetenschappelijke redenen worden aangevoerd om bepaalde productsoorten 
(bijvoorbeeld P74 en 14-19) uit te sluiten. Deze producten zijn rodenticiden, acariciden, 
mollusciciden en desinfectiemiddelen tegen ratten en insecten. Tot uitsluiting moet worden 
besloten op basis van een risicoanalyse (combinatie van gevaar en blootstelling). Indien 
wetenschappelijk is aangetoond dat de risico's goed beheerst worden, moeten de werkzame 
stoffen worden toegelaten. 

Amendement 170
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Punt c) is niet van toepassing op 
werkzame stoffen voor de productsoorten 
4 en 14 tot en met 19.

Schrappen

Or. en

Motivering

De uitsluiting van de productsoorten 4 en 14 t/m 19 van de afwijking waarin is voorzien in 
artikel 5, lid 1, letter c), kan wetenschappelijk niet worden verantwoord en zou tot gevolg 
hebben dat essentiële producten niet meer mogen worden gebruikt voor de desinfectie van 
voeding en diervoeders of bij plaagbestrijding. 

Amendement 171
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Punt c) is niet van toepassing op 
werkzame stoffen voor de productsoorten 
4 en 14 tot en met 19.

Het gebruik van het biocide met de 
betreffende werkzame stof wordt beperkt 
tot de lidstaten waar de relevante 
schadelijke organismen voorkomen of het 
ernstige gevaar zich voordoet. Dergelijke 
producten mogen alleen bestemd zijn voor 
professionele gebruikers.

Or. en

Motivering

Het gebruik van werkzame stoffen met het ongunstigste risicoprofiel die schadelijke effecten 
hebben op de gezondheid en het milieu dient te worden voorkomen, ter bescherming van met 
name kwetsbare groepen en de biodiversiteit. Vrijstellingen mogen slechts worden toegestaan 
onder uiterst strikte voorwaarden. 
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Amendement 172
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkzame stof mag maar één keer in 
bijlage I worden opgenomen, voor een 
periode van maximaal vijf jaar.

Or. en

Motivering

Het gebruik van werkzame stoffen met het ongunstigste risicoprofiel die schadelijke effecten 
hebben op de gezondheid en het milieu dient te worden voorkomen, ter bescherming van met 
name kwetsbare groepen en de biodiversiteit. Vrijstellingen mogen slechts worden toegestaan 
onder uiterst strikte voorwaarden. 

Amendement 173
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze afwijkingen gelden niet voor 
werkzame stoffen die overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 als 
kankerverwekkend, categorie 1A, als 
kankerverwekkend, categorie 1B zonder 
drempel, of als toxisch voor de 
voortplanting, categorie 1A, zijn ingedeeld 
of ingedeeld moeten worden.

Or. en

Motivering

Dezelfde bepaling als in de verordening inzake gewasbeschermingsmiddelen. Er mag geen 
afwijking mogelijk zijn voor bekende kankerverwekkende stoffen of mogelijke 
kankerverwekkende stoffen zonder drempel, noch voor stoffen waarvan bekend is dat zij 
toxisch zijn voor de voortplanting. 
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Amendement 174
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het gebruik van een biocide dat een 
werkzame stof bevat die overeenkomstig 
het bepaalde in dit lid is opgenomen in 
bijlage I mag slechts worden toegestaan 
indien passende risicobeperkende 
maatregelen worden getroffen, teneinde 
minimale blootstelling van mens en milieu 
te garanderen. Dergelijke producten 
mogen in elk geval alleen bestemd zijn 
voor professionele gebruikers.
Een lidstaat die een biocide toelaat dat 
een werkzame stof bevat die 
overeenkomstig het bepaalde in dit lid is 
opgenomen in bijlage I stelt een plan op 
voor de geleidelijke beëindiging van de 
toelatingsperiode, waarin andere 
manieren, inclusief niet-chemische 
methoden, worden voorgesteld om het 
ernstige gevaar het hoofd te bieden, en 
doet dit plan onverwijld toekomen aan de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Bepalingen die in lijn zijn met de bepalingen van de verordening inzake 
gewasbeschermingsmiddelen, met de aanvullende specificatie dat producten die onder de 
uitsluitingscriteria vallen uitsluitend bestemd mogen zijn voor professionele gebruikers. 

Amendement 175
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter d 



AM\812192NL.doc 49/76 PE439.902v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) werkzame stoffen die overeenkomstig 
artikel 57, onder f), van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 als hormoonontregelend 
worden aangemerkt.

d) werkzame stoffen die op grond van een 
beoordeling volgens communautaire of 
internationaal goedgekeurde richtsnoeren 
voor tests of andere beschikbare gegevens 
en informatie, inclusief een overzicht van 
de wetenschappelijke literatuur 
beoordeeld door het agentschap, geacht 
worden hormoonontregelende 
eigenschappen te bezitten die schadelijk 
kunnen zijn voor de mens, of die
overeenkomstig artikel 57, onder f), van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 als 
hormoonontregelend worden aangemerkt.

Uiterlijk op 13 december 2013 stelt de 
Commissie, door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 72, 
maatregelen vast met betrekking tot 
specifieke wetenschappelijke criteria voor 
de vaststelling van hormoonontregelende 
eigenschappen. In afwachting van de 
vaststelling van deze criteria worden 
stoffen die overeenkomstig het bepaalde 
in Verordening (EG) nr. 1272/2008 als 
kankerverwekkend, categorie 2, of toxisch 
voor de voortplanting, categorie 2, zijn of 
moeten worden ingedeeld, beschouwd als 
stoffen met hormoonontregelende 
eigenschappen. Bovendien kunnen 
stoffen zoals die welke overeenkomstig het 
bepaalde in Verordening (EG) nr. 
1272/2008 als toxisch voor de 
voortplanting, categorie 2, zijn of moeten 
worden ingedeeld en toxische effecten 
hebben op de endocriene organen, als 
stoffen met hormoonontregelende 
eigenschappen worden beschouwd.

Or. en

Motivering

Het volstaat niet te verwijzen naar artikel 57, letter f, van REACH om te bepalen wat 
hormoonontregelende stoffen zijn. De identificatie van zeer zorgwekkende stoffen onder 
REACH verloopt uiterst traag. Tot nu toe werd zelfs nog geen enkele stof voorgesteld om te 
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worden geïdentificeerd als een stof die onder artikel 57, letter f), valt. En de horde is heel 
hoog: wetenschappelijke aanwijzingen voor "waarschijnlijke [!] ernstige gevolgen". 
Hormoonontregelende stoffen moeten ook worden geïdentificeerd op basis van 
overeengekomen richtsnoeren voor tests of andere beschikbare informatie (zoals in de 
verordening inzake gewasbeschermingsmiddelen). Specifieke criteria voor 
hormoonontregelende chemische stoffen dienen te worden ontwikkeld terzelfder tijd als de 
criteria voor de verordening inzake gewasbeschermingsmiddelen.  

Amendement 176
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) werkzame stoffen die overeenkomstig 
artikel 57, onder f), van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 als hormoonontregelend 
worden aangemerkt.

d) werkzame stoffen die overeenkomstig 
artikel 57, onder f), van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 als hormoonontregelend 
worden aangemerkt.

Gezien de huidige wetenschappelijke 
onzekerheid wat betreft de criteria op 
grond waarvan hormoonontregelende 
eigenschappen kunnen worden 
vastgesteld, dient de Commissie uiterlijk 
op 14 december 2013 daaromtrent een 
voorstel in.

Or. en

Motivering

Een door de Europese Commissie aangewezen deskundige zal in april 2011 zijn eindverslag 
indienen over de wijze waarop hormoonontregelende stoffen dienen te worden aangepakt. Het 
is te vroeg thans reeds een antwoord te geven op de vraag welke werkzame stoffen dienen te 
worden gelijkgesteld met hormoonontregelende stoffen. Er worden maar heel weinig 
werkzame stoffen geëvalueerd en er worden maar heel weinig nieuwe werkzame stoffen 
ontwikkeld. Indien bijvoorbeeld CMR 2-stoffen worden gelijkgesteld met 
hormoonontregelende stoffen, dan zal dit dramatische gevolgen hebben en zal de overheid 
gevaren voor de volksgezondheid niet meer doeltreffend kunnen bestrijden. 
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Amendement 177
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) werkzame stoffen die overeenkomstig 
artikel 57, onder f), van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 als hormoonontregelend 
worden aangemerkt.

d) werkzame stoffen die overeenkomstig 
artikel 57, onder f), van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 als hormoonontregelend 
worden aangemerkt. Uiterlijk op 30 juni 
2015 stelt de Commissie, door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen XY, maatregelen vast inzake 
specifieke wetenschappelijke criteria voor 
de vaststelling van hormoonontregelende 
eigenschappen.

Or. en

Motivering

Er zijn tot nu toe nog geen criteria ontwikkeld om hormoonontregelende stoffen te 
identificeren. De Commissie werkt momenteel aan een horizontale definitie die van 
toepassing zal zijn op een aantal EU-wetgevingsteksten waarin wordt gerefereerd aan 
hormoonontregeling, bijvoorbeeld de REACH-verordening en de verordening inzake 
gewasbeschermingsmiddelen. Dit amendement heeft tot doel de regelgeving inzake biociden 
in lijn te brengen met dit lopende proces. De benadering van de Commissie moet consistent 
zijn met de internationale ontwikkelingen, met name met het OESO-kader. 

Amendement 178
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter d bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) stoffen die zijn opgenomen in de bij 
Richtlijn 2000/60/EG betreffende het 
waterbeleid gevoegde lijst van prioritaire 
gevaarlijke stoffen. 

Or. en
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Motivering

Om te voldoen aan de kaderrichtlijn betreffende het waterbeleid, waarnaar de rapporteur van 
het Europees Parlement verwijst in haar amendement 11. 

Amendement 179
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter d bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) werkzame stoffen die neurotoxische 
of immunotoxische ontwikkelingeffecten 
hebben.

Or. en

Motivering

Wetenschappelijke studies hebben de schadelijke effecten van neurotoxische stoffen op de 
ontwikkeling van het zenuwstelsel bij kinderen aangetoond. Conform het voorzorgsbeginsel 
en de doelstelling een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het 
milieu te waarborgen, mogen stoffen die neurotoxische of immunotoxische 
ontwikkelingeffecten hebben, niet worden toegelaten. 

Amendement 180
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter d bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) werkzame stoffen die 
nanomaterialen bevatten.

Or. en

Motivering

Om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en het milieu te garanderen, mogen 
werkzame stoffen die nanomaterialen bevatten niet worden toegelaten. 
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Amendement 181
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een dossier voor de werkzame stof dat 
aan de eisen van bijlage II voldoet;

a) een dossier voor de werkzame stof en 
haar residuen dat aan de eisen van
bijlage II voldoet;

Or. en

Motivering

Residuen van de werkzame stof kunnen schadelijker zijn dat de werkzame stof zelf en dienen 
dan ook expliciet te worden behandeld in de aanvraag. 

Amendement 182
Dan Jørgensen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een dossier voor de 
emissiescenario's van biociden op basis 
van bijlage II, 1, en bijlage III, 1.

Or. en

Motivering

Biociden worden heel veel gebruikt in bouwproducten en -materialen. Om de milieu- en 
gezondheidsaspecten te integreren dient informatie over de emissie van biociden onder 
speciale omstandigheden beschikbaar zijn, zoals realistische emissiescenario's die de 
lekkage-eigenschappen van biociden beschrijven.  Dit is met name van belang in het licht van 
de huidige herziening van de richtlijn inzake bouwproducten. 
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Amendement 183
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de informatie is overbodig gezien de 
aard van de met de voorgestelde 
toepassingen gepaard gaande
blootstelling;

a) de informatie is overbodig aangezien
met de voorgestelde toepassingen een 
relevante blootstelling kan worden 
uitgesloten;

Or. en

Motivering

Er dient te worden gepreciseerd dat van het verschaffen van deze informatie kan worden 
afgezien als er geen relevante blootstelling is. 

Amendement 184
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) er is geen wetenschappelijke noodzaak 
om de informatie te verstrekken;

Schrappen

Or. en

Motivering

Een zeer vage bepaling en een potentiële, niet te rechtvaardigen achterdeur. 

Amendement 185
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het is technisch niet mogelijk de 
informatie te verstrekken.

Schrappen

Or. en

Amendement 186
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het is technisch niet mogelijk de
informatie te verstrekken.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een onduidelijke bepaling en een potentiële, niet te rechtvaardigen achterdeur. 

Amendement 187
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie neemt de maatregelen 
aan ter vaststelling van de criteria om te 
bepalen wat als een passende 
rechtvaardiging geldt om de 
gegevensvereisten krachtens lid 1 op de in 
lid 2, onder a), bedoelde gronden aan te 
passen.

4. Om te bepalen wat als een passende 
rechtvaardiging geldt om de 
gegevensvereisten krachtens lid 1 op de in 
lid 2, onder a), bedoelde gronden aan te 
passen, past de Commissie, door middel 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 71 bis en onder de 
in de artikelen 71 ter en quater vermelde 
voorwaarden, de criteria aan.

Or. en
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Motivering

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

Amendement 188
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie neemt de maatregelen 
aan ter vaststelling van de criteria om te 
bepalen wat als een passende 
rechtvaardiging geldt om de 
gegevensvereisten krachtens lid 1 op de in 
lid 2, onder a), bedoelde gronden aan te 
passen.

4. De Commissie neemt de maatregelen 
aan ter vaststelling en publicatie van 
transparante criteria en richtsnoeren om 
te bepalen wat als een passende 
rechtvaardiging geldt om de 
gegevensvereisten krachtens lid 1 op de in 
lid 2, onder a), bedoelde gronden, en 
conform de doelstelling proeven op 
gewervelde dieren voor de toepassing van 
deze verordening alleen in laatste 
instantie uit te voeren, aan te passen.

Or. en

Amendement 189
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

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

Amendement 190
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De aanvrager doet het dossier 
vergezeld gaan van collegiaal getoetste 
wetenschappelijke open literatuur over de 
neveneffecten van de werkzame stof en de 
relevante metabolieten daarvan voor de 
gezondheid, het milieu en niet-
doelsoorten, die is gepubliceerd tijdens de 
laatste tien jaar vóór de datum van 
indiening van het dossier. 

Or. en

Amendement 191
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien bij de beoordeling van de dossiers 
blijkt dat voor de uitvoering van de 
beoordeling aanvullende informatie nodig 
is, verzoekt de beoordelende bevoegde
autoriteit de aanvrager die informatie 
binnen een vastgestelde termijn te 
verstrekken en stelt zij het agentschap 
hiervan in kennis.

2. Indien bij de beoordeling van de dossiers 
blijkt dat voor de uitvoering van de 
beoordeling aanvullende informatie nodig
is, verzoekt de beoordelende bevoegde 
autoriteit de aanvrager die informatie 
binnen een vastgestelde termijn te 
verstrekken en stelt zij het agentschap 
hiervan in kennis. Indien deze aanvullende 
informatie dierproeven impliceert 
adviseren deskundigen van het 
agentschap of de bevoegde autoriteiten de 



PE439.902v02-00 58/76 AM\812192NL.doc

NL

aanvrager over passende alternatieve 
methoden en teststrategieën, teneinde het 
gebruik van gewervelde dieren te 
vervangen, te beperken of te verfijnen. 

Or. en

Amendement 192
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de beoordelende bevoegde 
autoriteit van oordeel is dat er redenen zijn 
tot bezorgdheid over de cumulatieve 
effecten van het gebruik van biociden die 
dezelfde werkzame stof bevatten, 
documenteert zij deze redenen tot 
bezorgdheid overeenkomstig de eisen van 
de betreffende delen van hoofdstuk II.3 van 
bijlage XV bij Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 en betrekt zij dit aspect in 
haar conclusies.

3. Indien de beoordelende bevoegde 
autoriteit van oordeel is dat er redenen zijn 
tot bezorgdheid over de cumulatieve 
effecten van het gebruik van biociden die 
dezelfde werkzame stof bevatten, of 
verschillende stoffen met dezelfde of 
gemeenschappelijke effecten op dezelfde 
eindpunten, veroorzaakt door dezelfde of 
door verschillende mechanismen of acties,  
documenteert zij deze redenen tot 
bezorgdheid overeenkomstig de eisen van 
de betreffende delen van hoofdstuk II.3 van 
bijlage XV bij Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 en betrekt zij dit aspect in 
haar conclusies.

Or. en

Amendement 193
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Binnen negen maanden na ontvangst van 
de conclusies van de beoordeling stelt het 
agentschap een advies op over de
opneming van de werkzame stof in 

4. Binnen negen maanden na ontvangst van 
de conclusies van de beoordeling stelt het 
agentschap een advies op over de 
opneming van de werkzame stof in 
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bijlage I en zendt zij dit toe aan de 
Commissie.

bijlage I en zendt zij dit toe aan de 
Commissie. Het houdt daarbij rekening 
met de conclusies van de beoordelende 
bevoegde autoriteit. 

Or. en

Motivering

Er dient te worden gepreciseerd dat het agentschap in zijn advies rekening moet houden met 
de conclusies van de beoordelende bevoegde autoriteit. 

Amendement 194
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na ontvangst van het advies van het 
agentschap neemt de Commissie een 
besluit over de aanvraag tot opneming van 
de werkzame stof in bijlage I. Dat besluit, 
dat bedoeld is om niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 72, lid 4, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

5. Teneinde steeds te beschikken over een 
bijgewerkte lijst van toegelaten werkzame 
stoffen neemt de Commissie na ontvangst 
van het advies van het agentschap, door 
middel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 71  bis en met 
inachtneming van de bepalingen van de 
artikelen 71 ter en 71 quater, een besluit 
over de opneming van de werkzame stof in 
bijlage I. Indien de Commissie besluit de 
stof op te nemen in bijlage I, wordt de 
naam van de aanvrager vermeld.

Or. en

Motivering

Om het comitologiestelsel in lijn te brengen met het nieuwe systeem van gedelegeerde 
handelingen conform artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie. 
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Amendement 195
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de aanvaardbare dagelijkse inname, de 
acute referentiedosis of het aanvaardbare 
blootstellingsniveau voor de gebruiker 
van de stof is aanzienlijk lager dan die 
van de meeste werkzame stoffen die voor 
dezelfde productsoort in bijlage I zijn 
opgenomen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 196
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de aanvaardbare dagelijkse inname, de 
acute referentiedosis of het aanvaardbare 
blootstellingsniveau voor de gebruiker 
van de stof is aanzienlijk lager dan die 
van de meeste werkzame stoffen die voor 
dezelfde productsoort in bijlage I zijn 
opgenomen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit kan vaak worden gemitigeerd door wijzigingen in het gebruik van het product of door het 
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de toepassing van technische 
veiligheidsmaatregelen. 
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Amendement 197
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de stof voldoet aan twee van de criteria 
om te worden aangemerkt als persistente, 
bioaccumulerende en toxische stof als 
omschreven in bijlage XIII bij 
Verordening (EG) nr. 1907/2006;

b) de stof wordt beschouwd als persistente, 
bioaccumulerende en toxische stof volgens 
de in bijlage XIII bij Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 omschreven criteria;

(De hieronder verschafte motivering geldt 
ook voor de amendementen op artikel 9, lid 
1, letters c), d) en f), en op artikel 9, lid 2.)

Or. fr

Motivering

De criteria voor de identificatie van stoffen die in aanmerking komen voor vervanging dienen 
in lijn te worden gebracht met de toelatingscriteria van de REACH-verordening.  Aangezien 
ECHA zal moeten onderzoeken of een werkzame stof aan alle criteria voldoet, is coherentie 
tussen beide verordeningen wenselijk. Stoffen die bij normaal gebruik geen risico's inhouden 
voor de menselijke gezondheid of het milieu moeten niet worden geacht in aanmerking te 
komen voor vervanging. 

Amendement 198
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de stof voldoet aan twee van de criteria 
om te worden aangemerkt als persistente, 
bioaccumulerende en toxische stof als 
omschreven in bijlage XIII bij Verordening 
(EG) nr. 1907/2006;

b) stoffen die persistent, bioaccumulerend 
en toxisch zijn volgens de criteria als 
omschreven in bijlage XIII bij Verordening 
(EG) nr. 1907/2006;

Or. en
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Motivering

Om redenen van coherentie tussen beide verordeningen worden de criteria voor de 
identificatie van stoffen die in aanmerking komen voor vervanging in lijn gebracht met de 
criteria voor op grond van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) (artikel 57) toe te laten 
stoffen. Aangezien ECHA zal moeten onderzoeken of een werkzame stof aan alle criteria 
voldoet, is coherentie tussen beide verordeningen wenselijk. 

Amendement 199
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de stof voldoet aan twee van de criteria 
om te worden aangemerkt als persistente, 
bioaccumulerende en toxische stof als 
omschreven in bijlage XIII bij Verordening 
(EG) nr. 1907/2006;

b) de stof voldoet aan een van de criteria 
om te worden aangemerkt als persistente, 
bioaccumulerende en toxische stof als 
omschreven in bijlage XIII bij Verordening 
(EG) nr. 1907/2006;

Or. en

Amendement 200
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) er zijn redenen tot bezorgdheid in 
verband met de aard van de kritische 
effecten, met name 
ontwikkelingsneurotoxische of -
immunotoxische effecten, die in 
combinatie met de gebruikspatronen 
neerkomen op nog steeds zorgwekkend 
gebruik, zelfs indien zeer strikte 
risicobeheersmaatregelen worden 
toegepast;

c) de stof wordt beschouwd als zeer 
persistent en sterk bioaccumulerend 
volgens de in bijlage XIII bij Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 omschreven criteria;

Or. fr
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Amendement 201
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) er zijn redenen tot bezorgdheid in 
verband met de aard van de kritische 
effecten, met name 
ontwikkelingsneurotoxische of -
immunotoxische effecten, die in 
combinatie met de gebruikspatronen 
neerkomen op nog steeds zorgwekkend 
gebruik, zelfs indien zeer strikte 
risicobeheersmaatregelen worden 
toegepast;

c) stoffen die zeer persistent en sterk 
bioaccumulerend zijn volgens de criteria 
zoals vastgesteld in bijlage XIII bij 
Verordening (EG) nr. 1907/2006;

Or. en

Motivering

Om redenen van coherentie tussen beide verordeningen worden de criteria voor de 
identificatie van stoffen die in aanmerking komen voor vervanging in lijn gebracht met de 
criteria voor op grond van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) (artikel 57) toe te laten 
stoffen. Aangezien ECHA zal moeten onderzoeken of een werkzame stof aan alle criteria 
voldoet, is coherentie tussen beide verordeningen wenselijk. 

Amendement 202
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) er zijn redenen tot bezorgdheid in 
verband met de aard van de kritische 
effecten, met name 
ontwikkelingsneurotoxische of -
immunotoxische effecten, die in 
combinatie met de gebruikspatronen 
neerkomen op nog steeds zorgwekkend 
gebruik, zelfs indien zeer strikte 

c) er zijn redenen tot bezorgdheid in 
verband met de aard van de kritische 
effecten, met name 
ontwikkelingsneurotoxische of -
immunotoxische effecten, die in 
combinatie met de gebruikspatronen 
neerkomen op nog steeds zorgwekkend 
gebruik, bijvoorbeeld een hoog potentieel 
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risicobeheersmaatregelen worden 
toegepast;

risico voor grondwater, zelfs indien zeer 
strikte risicobeheersmaatregelen worden 
toegepast;

Or. en

Motivering

De bescherming van waterbronnen moet in aanmerking worden genomen, zoals in de 
verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen 
(1107/2009, bijlage II, punt 4, derde streepje).  

Amendement 203
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de stof bevat een significant aandeel 
niet-werkzame isomeren;

Schrappen

Or. it

Motivering

Niet-werkzame isomeren zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid of het milieu. Zij dienen dan 
ook niet te worden opgenomen in de lijst van stoffen die in aanmerking komen voor 
vervanging. 

Amendement 204
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de stof bevat een significant aandeel 
niet-werkzame isomeren;

Schrappen

Or. en
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Motivering

Om redenen van coherentie tussen beide verordeningen worden de criteria voor de 
identificatie van stoffen die in aanmerking komen voor vervanging in lijn gebracht met de 
criteria voor op grond van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) (artikel 57) toe te laten 
stoffen. Aangezien ECHA zal moeten onderzoeken of een werkzame stof aan alle criteria 
voldoet, is coherentie tussen beide verordeningen wenselijk. 

Amendement 205
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de stof bevat een significant aandeel 
niet-werkzame isomeren;

Schrappen

Or. fr

Amendement 206
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de stof is overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1272/2008 ingedeeld als 
kankerverwekkende stof van categorie 1A 
of 1B, mutagene stof van categorie 1A of 
1B of voor de voortplanting giftige stof van 
categorie 1A of 1B, of voldoet aan de 
criteria om als zodanig te worden
ingedeeld;

e) de stof is overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1272/2008 ingedeeld als 
inhalatieallergeen, kankerverwekkende 
stof van categorie 1A of 1B, mutagene stof 
van categorie 1A of 1B of voor de 
voortplanting giftige stof van categorie 1A 
of 1B, of voldoet aan de criteria om als 
zodanig te worden ingedeeld;

Or. en
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Amendement 207
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter f 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de stof wordt op basis van een 
beoordeling volgens communautaire of 
internationaal overeengekomen 
beproevingsrichtsnoeren of andere 
gegevens geacht hormoonontregelende 
eigenschappen te bezitten die schadelijk 
kunnen zijn voor de mens.

f) stoffen, zoals die welke
hormoonontregelende eigenschappen 
hebben of die welke persistente, 
bioaccumulerende en toxische 
eigenschappen of zeer persistente en zeer 
bioaccumulerende eigenschappen hebben, 
die niet aan de criteria onder b) of c) 
voldoen, ten aanzien waarvan 
wetenschappelijke aanwijzingen worden 
gevonden voor waarschijnlijke ernstige 
gevolgen voor de gezondheid van de mens 
of voor het milieu die even zorgwekkend 
zijn als die van de andere stoffen die 
onder b), c) of e) zijn vermeld en die per 
afzonderlijk geval volgens de procedure 
van artikel 59 van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Om redenen van coherentie tussen beide verordeningen worden de criteria voor de 
identificatie van stoffen die in aanmerking komen voor vervanging in lijn gebracht met de 
criteria voor op grond van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) (artikel 57) toe te laten 
stoffen. Aangezien ECHA zal moeten onderzoeken of een werkzame stof aan alle criteria 
voldoet, is coherentie tussen beide verordeningen wenselijk. 

Amendement 208
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter f 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de stof wordt op basis van een 
beoordeling volgens communautaire of 
internationaal overeengekomen 

f) het is wetenschappelijk bewezen dat de 
stof, zoals die welke hormoonontregelende 
eigenschappen hebben of die welke 
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beproevingsrichtsnoeren of andere 
gegevens geacht hormoonontregelende 
eigenschappen te bezitten die schadelijk 
kunnen zijn voor de mens.

persistente, bioaccumulerende en toxische 
eigenschappen of zeer persistente en zeer 
bioaccumulerende eigenschappen hebben, 
die niet aan de criteria onder b) en c) 
voldoen, ernstige gevolgen kan hebben 
voor de gezondheid van de mens of voor 
het milieu die even zorgwekkend zijn als 
die van de andere stoffen die onder b) en 
c) zijn vermeld.

Or. fr

Amendement 209
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter f 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de stof wordt op basis van een 
beoordeling volgens communautaire of 
internationaal overeengekomen 
beproevingsrichtsnoeren of andere 
gegevens geacht hormoonontregelende 
eigenschappen te bezitten die schadelijk 
kunnen zijn voor de mens.

f) de stof wordt op basis van een 
beoordeling volgens communautaire of 
internationaal overeengekomen 
beproevingsrichtsnoeren of andere 
gegevens geacht hormoonontregelende 
eigenschappen te bezitten die schadelijk 
kunnen zijn voor de mens of het milieu.

Or. en

Amendement 210
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter f bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Conform het vervangingsbeginsel dient een nieuwe letter g) te worden toegevoegd aan artikel 
9, lid 1, ook met het oog op de gelijke behandeling van al toegelaten biociden en nieuwe 
werkzame stoffen. 

Amendement 211
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het opstellen van zijn advies over de 
opneming of de verlenging van de 
opneming van een werkzame stof in 
bijlage I onderzoekt het agentschap of de 
werkzame stof voldoet aan een van de in 
lid 1 genoemde criteria. Het wijdt in zijn 
advies een bespreking aan dit punt.

2. Bij het opstellen van zijn advies over de 
opneming of de verlenging van de 
opneming van een werkzame stof in bijlage 
I onderzoekt het agentschap of de 
werkzame stof voldoet aan een van de in 
lid 1 genoemde criteria en of de 
blootstelling onvoldoende onder controle 
wordt gehouden, rekening houdend met 
de gevaren die inherent zijn aan de stof. 
Het wijdt in zijn advies een bespreking aan 
dit punt.

Or. fr

Amendement 212
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel 10, lid 3, wordt 
de opneming in bijlage I van werkzame 
stoffen die geacht worden in aanmerking te 
komen voor vervanging, verlengd voor een 

4. In afwijking van artikel 10, lid 3, wordt 
de opneming in bijlage I van werkzame 
stoffen die geacht worden in aanmerking te 
komen voor vervanging, verlengd voor een 
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periode van ten hoogste tien jaar. periode van ten hoogste vijf jaar.

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

Or. en

Motivering

Er dienen vervangingsplannen ten uitvoer te worden gelegd om duurzame productie en het op 
de markt brengen van producten te bevorderen wanneer tot bezorgdheid aanleiding gevende 
stoffen worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen. De opstelling van 
vervangingsplannen stimuleert bovendien productinnovatie. 

Amendement 213
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel 10, lid 3, wordt 
de opneming in bijlage I van werkzame 
stoffen die geacht worden in aanmerking te 
komen voor vervanging, verlengd voor een 
periode van ten hoogste tien jaar.

4. In afwijking van artikel 10, lid 3, wordt 
de opneming in bijlage I van werkzame 
stoffen die geacht worden in aanmerking te 
komen voor vervanging, verlengd voor een 
periode van ten hoogste vijf jaar.

Or. fr

Motivering

Werkzame stoffen die geacht worden in aanmerking te komen voor vervanging mogen niet 
voor langer dan vijf jaar worden opgenomen in bijlage I. 

Amendement 214
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel 10, lid 3, wordt 
de opneming in bijlage I van werkzame 
stoffen die geacht worden in aanmerking te 
komen voor vervanging, verlengd voor een 
periode van ten hoogste tien jaar.

4. In afwijking van artikel 10, lid 3, wordt 
de opneming in bijlage I van werkzame 
stoffen die geacht worden in aanmerking te 
komen voor vervanging, toegestaan of 
verlengd voor een periode van ten hoogste 
zeven jaar.

Or. en

Motivering

De opnemingsperiode voor stoffen die in aanmerking komen voor vervanging moet dezelfde 
zijn als in de verordening inzake gewasbeschermingsmiddelen. 

Amendement 215
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel 10, lid 3, wordt 
de opneming in bijlage I van werkzame 
stoffen die geacht worden in aanmerking te 
komen voor vervanging, verlengd voor een 
periode van ten hoogste tien jaar.

4. In afwijking van artikel 10, lid 3, wordt 
de opneming in bijlage I van werkzame 
stoffen die geacht worden in aanmerking te 
komen voor vervanging, verlengd voor 
perioden van ten hoogste tien jaar.

Or. en

Motivering

Zolang er essentiële en bruikbare biociden bestaan op basis van werkzame stoffen die in 
aanmerking komen voor vervanging, moet verlenging van de opneming ervan in bijlage I 
worden toegestaan en mag de verlenging niet beperkt worden tot een eenmalige 
verlengingsperiode van maximaal tien jaar. 

Amendement 216
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie verlengt de opneming 
van een werkzame stof in bijlage I indien 
de werkzame stof nog steeds voldoet aan 
de eisen van artikel 4.

1. De Commissie verlengt de opneming 
van een werkzame stof in bijlage I indien 
de werkzame stof nog steeds voldoet aan 
de eisen van de artikelen 4 en 5.

Or. en

Amendement 217
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij in het besluit tot verlenging van 
de opneming van een werkzame stof in 
bijlage I anders is bepaald, geldt de 
verlenging voor onbepaalde tijd.

3. Tenzij in het besluit tot verlenging van 
de opneming van een werkzame stof in 
bijlage I anders is bepaald, geldt de 
verlenging voor een periode van ten 
hoogste 15 jaar. De goedkeuring van 
stoffen die onder artikel 5 vallen kan voor 
een periode van ten hoogste vijf jaar 
worden verlengd.

Or. en

Motivering

Verlengingen mogen niet voor onbepaalde tijd gelden. In de verordening inzake 
gewasbeschermingsmiddelen wordt hetzelfde voorgeschreven. 

Amendement 218
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij in het besluit tot verlenging van 3. Tenzij in het besluit tot verlenging van 
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de opneming van een werkzame stof in 
bijlage I anders is bepaald, geldt de 
verlenging voor onbepaalde tijd.

de opneming van een werkzame stof in 
bijlage I strikter is bepaald, geldt de 
verlenging voor een periode van ten 
hoogste 10 jaar.

Or. en

Motivering

Indien nieuwe werkzame stoffen voor onbepaalde tijd worden toegelaten, dan zal de stimulans 
om aan nieuw onderzoek te doen en nieuwe wetenschappelijke gegevens te verschaffen 
afzwakken. Er is behoefte aan regelmatige toetsing van de werkzame stoffen, in lijn met de 
huidige biocidenrichtlijn en de wetgeving inzake pesticiden en gewasbescherming. 

Amendement 219
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij in het besluit tot verlenging van 
de opneming van een werkzame stof in 
bijlage I anders is bepaald, geldt de 
verlenging voor onbepaalde tijd.

3. Tenzij in het besluit tot verlenging van 
de opneming van een werkzame stof in 
bijlage I strikter is bepaald, geldt de 
verlenging voor een periode van ten 
hoogste 5 jaar.

Or. en

Motivering

Om een adequate bescherming van de consument en het milieu te waarborgen dient de 
goedkeuring van een werkzame stof regelmatig te worden getoetst. Bepalingen die 
goedkeuringen voor onbepaalde tijd bevorderen resulteren in een afzwakking van de huidige 
communautaire normen voor de toelating van werkzame stoffen en zijn in tegenstrijd met de 
benaderingen in andere wetteksten op het gebied van chemische stoffen, zoals de verordening 
inzake gewasbeschermingsmiddelen. 

Amendement 220
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na het verstrijken van de in lid 3 
bedoelde termijn of na ontvangst van het 
advies van het agentschap neemt de 
Commissie een besluit over de verlenging 
van de opneming van de werkzame stof in 
bijlage I. Dat besluit, dat bedoeld is om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel 72, lid 4, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

5. Teneinde steeds te beschikken over een 
bijgewerkte lijst van toegelaten werkzame 
stoffen neemt de Commissie na het 
verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn  
of na ontvangst van het advies van het 
agentschap, door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 71  
bis en met inachtneming van de 
bepalingen van de artikelen 71 ter en 71 
quater, een besluit over de verlenging van 
de opneming van de werkzame stof in 
bijlage I. Indien de Commissie besluit de 
opneming van een stof in bijlage I te 
verlengen, wordt de naam van de 
aanvrager vermeld.

Or. en

Motivering

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

Amendement 221
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan de opneming van 
een werkzame stof in bijlage I te allen tijde 
herzien indien er ernstige aanwijzingen 
bestaan dat niet langer aan de in artikel 4 
bedoelde eisen wordt voldaan. Als die 
aanwijzingen worden bevestigd, neemt de 
Commissie een besluit aan waarbij de 
opneming van de werkzame stof in 
bijlage I wordt gewijzigd of waarbij die 
werkzame stof uit die bijlage wordt 
geschrapt.

1. Teneinde steeds te beschikken over een 
bijgewerkte lijst van toegelaten werkzame 
stoffen kan de Commissie de opneming 
van een werkzame stof in bijlage I te allen 
tijde herzien indien er ernstige 
aanwijzingen bestaan dat niet langer aan de 
in artikel 4 bedoelde eisen wordt voldaan. 
Als die aanwijzingen worden bevestigd, 
neemt de Commissie, door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 71 bis en met inachtneming van de 
bepalingen van de artikelen 71 ter en 71 
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quater, een besluit aan waarbij de 
opneming van de werkzame stof in 
bijlage I wordt gewijzigd of waarbij die 
werkzame stof uit die bijlage wordt 
geschrapt.

Or. en

Motivering

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

Amendement 222
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan de opneming van een 
werkzame stof in bijlage I te allen tijde 
herzien indien er ernstige aanwijzingen 
bestaan dat niet langer aan de in artikel 4 
bedoelde eisen wordt voldaan. Als die 
aanwijzingen worden bevestigd, neemt de 
Commissie een besluit aan waarbij de 
opneming van de werkzame stof in 
bijlage I wordt gewijzigd of waarbij die 
werkzame stof uit die bijlage wordt 
geschrapt.

1. De Commissie kan de opneming van een 
werkzame stof in bijlage I te allen tijde 
herzien indien er aanwijzingen bestaan dat 
niet langer aan alle in de artikelen 4 en 5
bedoelde eisen wordt voldaan. Als die 
aanwijzingen worden bevestigd, neemt de 
Commissie een besluit aan waarbij de 
opneming van de werkzame stof in 
bijlage I wordt gewijzigd of waarbij die 
werkzame stof uit die bijlage wordt 
geschrapt.

Or. en

Amendement 223
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dat besluit, dat bedoeld is om niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening wijzigen, wordt vastgesteld 
volgens de in artikel 72, lid 4, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Om 
dwingende urgente redenen kan de 
Commissie gebruikmaken van de in 
artikel 72, lid 5, bedoelde 
urgentieprocedure.

Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 224
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoeringsmaatregelen Gedetailleerde procedures voor verlenging 
en herziening

Or. en

Motivering

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

Amendement 225
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan nadere maatregelen ter 
uitvoering van de artikelen 10 tot en met 
13 van deze verordening aannemen 
teneinde de procedures voor de verlenging 
en de herziening van de opneming van 
werkzame stoffen in bijlage I te 
specificeren.

Om de vlotte werking van de verlengings-
en herzieningsprocedures te waarborgen 
kan de Commissie nadere gedetailleerde
maatregelen aannemen door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 71 bis en met inachtneming van de 
bepalingen van de artikelen 71 ter en 71 
quater.

Or. en

Motivering

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

Amendement 226
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

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


