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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige 
produkter for så vidt angår nærmere bestemte betingelser for adgang til markedet
(COM(2013)0288 – C7-0141/2013 – 2013/0150(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0288),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0141/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning -1 (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) I henhold til artikel 2 i forordning 
(EU) nr. 528/2012, der fastlægger dens 
anvendelsesområdet, finder den blandt 
andet ikke anvendelse på biocidholdige 
produkter, når disse anvendes som 
tekniske hjælpestoffer.    Artikel 2, stk. 5, 
bør ændres med henblik på at præcisere 
utvetydigt, at der ved "tekniske 
hjælpestoffer" forstås sådanne, som er 
defineret    i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 
22. september 2003 om 
fodertilsætningsstoffer og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om 
fødevaretilsætningsstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ved artikel 19, stk. 4, litra c), i 
forordning (EU) nr. 528/2012 forbydes det 
at godkende tilgængeliggørelse til 
anvendelse af den brede offentlighed af 
biocidholdige produkter, der opfylder 
kriterierne for at være persistente, 
bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller 
meget persistente og meget 
bioakkumulerende (vPvB) i henhold til 
bilag XIII til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 
18. december 2006 om registrering, 
vurdering og godkendelse af samt 

(1) Ved artikel 19, stk. 4, litra c), i 
forordning (EU) nr. 528/2012 forbydes det 
at godkende tilgængeliggørelse til 
anvendelse af den brede offentlighed af 
biocidholdige produkter, der opfylder 
kriterierne for at være persistente, 
bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller 
meget persistente og meget 
bioakkumulerende (vPvB) i henhold til 
bilag XIII til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 
18. december 2006 om registrering, 
vurdering og godkendelse af samt 
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begrænsninger for kemikalier (REACH), 
om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur og om ændring af 
direktiv 1999/45/EF og ophævelse af 
Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF 
og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 
93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF. 
Biocidholdige produkter består ofte af 
blandinger og undertiden artikler, men 
disse kriterier gælder imidlertid kun for 
stoffer. Artikel 19, stk. 4, litra c), i 
forordning (EU) nr. 528/2012 bør derfor 
omhandle biocidholdige produkter, der 
består af, indeholder eller genererer stoffer, 
som opfylder disse kriterier. 

begrænsninger for kemikalier (REACH), 
om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur og om ændring af 
direktiv 1999/45/EF og ophævelse af 
Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF 
og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 
93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF. 
Biocidholdige produkter består ofte af 
blandinger og undertiden artikler, men 
disse kriterier gælder imidlertid kun for 
stoffer. Artikel 19, stk. 4, litra c), i 
forordning (EU) nr. 528/2012 bør derfor 
omhandle biocidholdige produkter, der 
består af, indeholder eller genererer stoffer, 
som opfylder disse kriterier. For at sikre 
sammenhæng mellem forordning (EU) 
nr. 528/2012 og forordning (EF) nr. 
1272/2008 bør artikel 19, stk. 4, litra b), i 
forordning (EU) nr. 528/2012 ligeledes 
ændres, så den inkluderer specifik 
målorgantoksicitet ved enkelt eller 
gentagen eksponering, kategori 1 som 
klassificeringskriterium, med henblik på 
at forhindre godkendelse til 
tilgængeliggørelse på markedet af 
biocidholdige produkter med sådanne 
stoffer til brug for den almene 
offentlighed.      

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Artikel 34, stk. 4, i forordning (EU) 
nr. 528/2012 bør ændres for at rette 
krydshenvisningen til artikel 30.  

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Der bør foretages visse tekniske 
rettelser af artikel 54 i forordning (EU) 
nr. 528/2012 for at undgå overlapning 
mellem artikel 54, stk. 1, og stk. 3, for så 
vidt angår betaling af gebyrer i henhold til 
artikel 80, stk. 1.  

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Artikel 66, stk. 4, i forordning (EU) 
nr. 528/2012 bør ændres for at rette 
krydshenvisningen til artikel 67. 

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 528/2012
Artikel 2 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Artikel 2, stk. 5, litra b), affattes 
således:
”b) biocidholdige produkter, når disse 
anvendes som tekniske hjælpestoffer, 
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som defineret i artikel 3, stk. 1, litra v)." 

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) nr. 528/2012
Artikel 19 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) stk. 4, litra b), affattes således:
”b) Det opfylder kriterierne i forordning 
(EF) nr. 1272/2008 for klassificering 
som: 
- akut oral toksicitet, kategori 1, 2 eller 3 
- akut dermal toksicitet, kategori 1, 2 
eller 3 
- akut toksicitet ved indånding (gasser 
og støv/tåge), kategori 1, 2 eller 3 
- akut toksicitet ved indånding (dampe), 
kategori 1 eller 2 
- specifik målorganstoksicitet ved enkelt 
eller gentagen eksponering, kategori 1
- kræftfremkaldende, kategori 1A eller 
1B 
- mutagent, kategori 1A eller 1B, eller 
- reproduktionstoksisk, kategori 1A eller 
1B;"

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 528/2012
Artikel 34 – stk. 4 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 34, stk. 4, andet afsnit, affattes 
således:
"Senest 365 dage efter valideringen af en 
ansøgning vurderer 
referencemedlemsstaten ansøgningen og 
udarbejder et udkast til en 
vurderingsrapport i henhold til artikel 
30 og fremsender sin vurderingsrapport 
og resuméet af det biocidholdige 
produkts egenskaber til de berørte 
medlemsstater og ansøgeren."  

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 528/2012
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Artikel 54, stk. 1, affattes således: 
"Er det nødvendigt at fastslå 
aktivstoffers tekniske ækvivalens, 
indgiver den person, der ønsker at 
fastslå ækvivalensen ("ansøgeren"), en 
ansøgning til agenturet […]."

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 528/2012
Artikel 66 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) Artikel 66, stk. 4, affattes således:
"Enhver, der med henblik på denne 
forordning indgiver oplysninger 
vedrørende et aktivstof eller et 
biocidholdigt produkt til agenturet eller 
en kompetent myndighed, kan anmode 
om, at der ikke gives adgang til 
oplysningerne i artikel 67, stk. 3 og 4, 
idet der i så fald skal fremlægges 
dokumentation for, hvorfor 
videregivelsen af disse oplysninger kan 
være til skade for egne eller andres 
kommercielle interesser."

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 11 – litra a
Forordning (EU) nr. 528/2012
Artikel 89 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) I artikel 89 foretages følgende 
ændringer:

11) I artikel 89 foretages følgende 
ændringer:

a) stk. 2, første afsnit, affattes således: a) stk. 2 affattes således:
"Uanset artikel 17, stk. 1, artikel 19, stk. 1, 
og artikel 20, stk. 1, i denne forordning og 
med forbehold af stk. 1 og 3 i nærværende 
artikel kan en medlemsstat i indtil tre år 
efter datoen for godkendelsen af det sidst 
godkendte aktivstof i det biocidholdige 
produkt, fortsat anvende sin gældende 
ordning eller praksis for at gøre et givet 
biocidholdigt produkt tilgængeligt på 
markedet. Den kan i henhold til sine 
nationale regler kun tillade 
tilgængeliggørelse på markedet inden for 
sit område af et biocidholdigt produkt 
indeholdende eksisterende aktivstoffer, 

"Uanset artikel 17, stk. 1, artikel 19, stk. 1, 
og artikel 20, stk. 1, i denne forordning og 
med forbehold af stk. 1 og 3 i nærværende 
artikel kan en medlemsstat i indtil tre år 
efter datoen for godkendelsen af det sidst 
godkendte aktivstof i det biocidholdige 
produkt fortsat anvende sin gældende 
ordning eller praksis for at gøre et givet 
biocidholdigt produkt tilgængeligt på 
markedet eller tage dette i brug. Den kan i 
henhold til sine nationale regler kun tillade 
tilgængeliggørelse på markedet og 
anvendelse inden for sit område af et 
biocidholdigt produkt indeholdende 
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som  eksisterende aktivstoffer, som 
er blevet eller er ved at blive vurderet i 
henhold til Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 
om den anden fase af det tiårs 
arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 
16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF, men som 
endnu ikke er blevet godkendt for den 
pågældende produkttype, eller 

a) er blevet vurderet i henhold til 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1451/2007 af 4. december 2007 om den 
anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der 
er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i direktiv 
98/8/EF*, men som endnu ikke er blevet 
godkendt for den pågældende produkttype, 
eller

b) er ved at blive vurderet i henhold til 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1451/2007, men endnu ikke er blevet 
godkendt for den pågældende 
produkttype,

af en kombination af sådanne stoffer og 
aktivstoffer, der er godkendt i 
overensstemmelse med denne forordning.

eller af en kombination af sådanne stoffer 
og aktivstoffer, der er godkendt i 
overensstemmelse med denne forordning.

Uanset første afsnit, og såfremt der 
træffes afgørelse om ikke at godkende et 
aktivstof, kan en medlemsstat fortsat 
anvende sin gældende ordning eller 
praksis for at gøre biocidholdige 
produkter tilgængelige på markedet i op 
til 12 måneder efter datoen for afgørelsen 
om ikke at godkende et aktivstof i henhold 
til stk. 1, tredje afsnit, og i henhold til sin 
gældende ordning eller praksis for brug 
af biocidholdige produkter i op til 18 
måneder efter denne afgørelse. 

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 11 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr. 528/2012
Artikel 89 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) stk. 3, andet afsnit, affattes således:
"Til dette formål indgiver de, der ønsker 
at ansøge om godkendelse af 
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biocidholdige produkter af denne 
produkttype, der ikke indeholder andre 
aktivstoffer end eksisterende 
aktivstoffer, ansøgning om godkendelse 
senest på datoen for godkendelsen af 
aktivstoffet/aktivstofferne.  For 
biocidholdige produkter, der indeholder 
mere end ét aktivstof, indgives 
ansøgninger senest på datoen for 
godkendelsen af sidst godkendte 
aktivstof for denne produkttype." 

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 11 – litra c
Forordning (EU) nr. 528/2012
Artikel 89 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Træffer en medlemsstats kompetente 
myndighed afgørelse om at afvise 
ansøgningen om godkendelse af et 
biocidholdigt produkt indgivet i henhold 
til stk. 3, ikke at meddele godkendelse eller 
at pålægge betingelser for godkendelsen, 
som gør det nødvendigt at ændre et
produkt, gælder følgende: 

4. Træffer en medlemsstats kompetente 
myndighed eller, hvor det er relevant, 
Kommissionen afgørelse om at afvise 
ansøgningen indgivet i henhold til stk. 3 
om godkendelse af et biocidholdigt 
produkt, som allerede er blevet bragt i 
omsætning, afgørelse om ikke at meddele 
godkendelse eller om at pålægge 
betingelser for godkendelsen, som vil 
kræve at ændre dette produkt, gælder 
følgende:    

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12 
Forordning (EU) nr. 528/2012
Artikel 93 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) I artikel 93, stk. 2, affattes første og 
andet afsnit således:

12) Artikel 93, stk. 2, affattes således:

"Uanset artikel 17, stk. 1, kan en 
medlemsstat fortsat anvende sin gældende 
ordning eller praksis for at gøre 
biocidholdige produkter tilgængelige på 
markedet, jf. stk. 1, for hvilke en 
ansøgning er blevet indgivet i henhold til 
stk. 1, indtil den dato, hvor der træffes 
afgørelse om at meddele godkendelse.
Træffes der afgørelse om ikke at meddele 
godkendelse eller at pålægge betingelser 
for godkendelsen, som gør det nødvendigt 
at ændre et produkt, må det biocidholdige 
produkt, som ikke blev godkendt, eller 
som i givet fald ikke opfylder 
betingelserne i godkendelsen, ikke 
længere gøres tilgængeligt på markedet 
180 dage efter en sådan afgørelse.

"Uanset artikel 17, stk. 1, kan en 
medlemsstat fortsat anvende sin gældende 
ordning eller praksis for at gøre et 
biocidholdigt produkt, som ikke er 
omfattet af anvendelsesområdet for 
direktiv 98/8/EF, men som falder ind 
under anvendelsesområdet for denne 
forordning, og som kun består af, 
indeholder eller genererer aktivstoffer, 
som var tilgængelige på markedet eller 
anvendt i biocidholdige produkter, 
tilgængeligt på markedet og anvende dette 
fra den 1. september 2013.  Denne 
undtagelse gælder indtil:

Uanset artikel 17, stk. 1, kan en 
medlemsstat fortsat anvende sin gældende 
ordning eller praksis for at gøre 
biocidholdige produkter tilgængelige på 
markedet, jf. stk. 1, for hvilke der ikke er 
indgivet en ansøgning i henhold til stk. 1, 
i 180 dage efter den 1. september 2017."

a) udløbet af de i artikel 89, stk. 2, andet 
afsnit, artikel 89, stk. 3 og 4, fastsatte 
frister, såfremt ansøgningerne om 
godkendelse af alle disse aktivstoffer, som 
produktet består af, indeholder eller 
genererer, er indgivet for den relevante 
produkttype senest den 1. september 2016,       
b) den 1. september 2017, såfremt der ikke 
er indgivet en ansøgning for en af 
aktivstofferne i overensstemmelse med 
litra a).

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13 
Forordning (EU) nr. 528/2012
Artikel 94
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 94 Artikel 94
Overgangsforanstaltninger for behandlede 
artikler

Overgangsforanstaltninger for behandlede 
artikler

Uanset artikel 58, stk. 2, må en artikel, der 
er behandlet med eller indeholder et 
biocidholdigt produkt, som kun indeholder 
aktivstoffer, der er omhandlet i artikel 89, 
stk. 2, eller for hvilken en ansøgning om 
godkendelse for den relevante produkttype 
er indgivet senest den 1. september 2016, 
eller kun indeholder en kombination af 
disse stoffer og aktivstoffer, der er 
omhandlet i artikel 58, stk. 2, bringes i 
omsætning indtil en af følgende datoer: 
hvis der ikke foreligger en afgørelse om 
ikke at godkende et af aktivstofferne til 
den pågældende anvendelse;

Uanset artikel 58, stk. 2, må en artikel, der 
er behandlet med eller tilsigtet indeholder 
et eller flere biocidholdige produkter, som 
kun indeholder aktivstoffer, der er 
omhandlet i artikel 89, stk. 2, eller for 
hvilken en ansøgning om godkendelse for 
den relevante produkttype er indgivet 
senest den 1. september 2016, eller kun 
indeholder en kombination af disse stoffer 
og aktivstoffer, der er opført på den liste 
for den relevante produkttype og 
anvendelsen heraf, der er udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, 
eller i bilag I, bringes i omsætning indtil en 
af følgende datoer: 

1. indtil datoen for godkendelse for den 
relevante produkttype og af anvendelsen 
af det sidste aktivstof, der er indeholdt i 
det biocidholdige produkt hvis der 
foreligger en afgørelse om ikke at 
godkende et af aktivstofferne til den 
pågældende anvendelse; 
2. hvis der foreligger en afgørelse om ikke 
at godkende et af aktivstofferne til den 
pågældende anvendelse; indtil 180 dage 
efter en sådan afgørelse

1. hvis der foreligger en afgørelse om ikke 
at godkende et af aktivstofferne til den 
pågældende anvendelse; indtil 180 dage 
efter en sådan afgørelse;

2. i andre tilfælde indtil datoen for 
godkendelse for den relevante produkttype 
og af anvendelsen af det sidste aktivstof, 
der skal godkendes og er indeholdt i det 
biocidholdige produkt.  

Uanset artikel 58, stk. 2, gælder det 
desuden, at en artikel, der er behandlet med 
eller indeholder et biocidholdigt produkt, 
der indeholder et andet stof end dem, der er 
omhandlet i den nævnte artikel eller i 
denne artikels stk. 1, må bringes i 
omsætning indtil den 1. marts 2017.

Uanset artikel 58, stk. 2, gælder det 
desuden, at en artikel, der er behandlet med 
eller tilsigtet indeholder et eller flere 
biocidholdige produkter, der indeholder et 
andet aktivstof end dem, der er omhandlet i 
denne artikels stk. 1, eller som er opført på 
den liste for den relevante produkttype og 
anvendelsen heraf, der er udarbejdet i 
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overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, 
eller i bilag I, må bringes i omsætning 
indtil den 1. marts 2017. 

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 - nr. 13
Forordning (EU) nr. 528/2012
Artikel 95 – stk. 1 og 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 95 Artikel 95
Overgangsbestemmelser om adgang til 
dossierer om aktivstoffer

Overgangsbestemmelser om adgang til 
dossierer om aktivstoffer

1. Fra den 1. september 2013 skal agenturet 
offentliggøre og regelmæssigt ajourføre en 
liste over alle aktivstoffer, og alle stoffer, 
der generer et aktivstof, for hvilke et 
dossier, der er i overensstemmelse med 
bilag II til denne forordning eller bilag 
IV A eller II A til direktiv 98/8/EF og i 
givet fald III A (i det følgende benævnt et 
»fuldstændigt dossier om et stof«), er 
indgivet og accepteret eller valideret af en 
medlemsstat i en procedure, der er fastsat 
ved denne forordning eller det nævnte 
direktiv (i det følgende benævnt "relevante 
stoffer"). For hvert relevant stof skal 
oplysningerne også omfatte alle personer, 
der har foretaget en sådan indgivelse eller 
en indgivelse til agenturet i 
overensstemmelse med dette stykkes andet 
afsnit, med angivelse af deres rolle som 
anført i det nævnte afsnit, samt dato for 
opførelse af stoffet på listen.

1. Fra den 1. september 2013 skal agenturet 
offentliggøre og regelmæssigt ajourføre en 
liste over alle aktivstoffer og alle stoffer, 
der generer et aktivstof, for hvilke et 
dossier, der er i overensstemmelse med 
bilag II til denne forordning eller bilag 
IV A eller II A til direktiv 98/8/EF og i 
givet fald III A (benævnt et »fuldstændigt 
dossier om et stof«), er indgivet og 
accepteret eller valideret af en medlemsstat 
i en procedure, der er fastsat ved denne 
forordning eller det nævnte direktiv 
(benævnt "relevante stoffer"). For hvert 
relevant stof skal oplysningerne også 
omfatte alle personer, der har foretaget en 
sådan indgivelse eller en indgivelse til 
agenturet i overensstemmelse med dette 
stykkes andet afsnit, med angivelse af 
deres rolle som anført i det nævnte afsnit, 
og den eller de produkttyper, for hvilke 
der er foretaget en indgivelse, samt dato 
for opførelse af stoffet på listen.

En person, som er etableret i Unionen, og 
som fremstiller eller importerer et relevant 
stof, ubundet eller i biocidholdige 
produkter, (i det følgende benævnt 
»stofleverandør«) kan når som helst 

En person, som er etableret i Unionen, og 
som fremstiller eller importerer et relevant 
stof, ubundet eller i biocidholdige 
produkter ("stofleverandør"), eller som 
fremstiller eller gør et biocidholdigt 
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forelægge agenturet enten et fuldstændigt
dossier om stoffet, en dataadgangstilladelse 
til et fuldstændigt dossier om stoffet eller 
en henvisning til et fuldstændigt dossier 
om stoffet, for hvilket alle 
databeskyttelsesperioder er udløbet. 

produkt, som består af, indeholder eller 
genererer det pågældende stof 
(”produktleverandør”), tilgængeligt på 
markedet, kan når som helst forelægge 
agenturet enten et dossier om det 
pågældende stof, en dataadgangstilladelse 
til dette dossier eller en henvisning til dette
dossier, for hvilket alle 
databeskyttelsesperioder er udløbet.   

Hvis der for et relevant stof ikke er opført 
en stofleverandør på den liste, der er 
omhandlet i første afsnit, kan en person, 
som er etableret i Unionen, og som 
fremstiller et biocidholdigt produkt, der 
består af, indeholder eller genererer det 
relevante stof, eller bringer dette i 
omsætning (i det følgende benævnt 
"produktleverandør"), indgive disse 
oplysninger.
Agenturet oplyser den indgivende 
leverandør om de gebyrer, der skal 
erlægges i henhold til artikel 80, stk. 1, og 
afviser ansøgningen, hvis ansøgeren ikke 
har betalt gebyret inden for 30 dage. Den
giver vedkommende meddelelse herom.

Agenturet oplyser den indgivende 
leverandør om de gebyrer, der skal 
erlægges i henhold til artikel 80, stk. 1, og 
afviser ansøgningen, hvis ansøgeren ikke 
har betalt gebyret inden for 30 dage. Det
giver vedkommende meddelelse herom.

Ved modtagelsen af de gebyrer, der skal 
erlægges i henhold til artikel 80, stk. 1, skal 
agenturet undersøge, om indgivelsen er i 
overensstemmelse med nærværende 
stykkes andet afsnit, og underrette 
vedkommende i overensstemmelse 
hermed.

Ved modtagelsen af de gebyrer, der skal 
erlægges i henhold til artikel 80, stk. 1, skal 
agenturet undersøge, om indgivelsen er i 
overensstemmelse med nærværende 
stykkes andet afsnit, og underrette 
vedkommende i overensstemmelse 
hermed.

2. Fra 1. september 2015 må et 
biocidholdigt produkt, der består af, 
indeholder eller genererer et relevant stof, 
der er opført på den liste, som er omhandlet 
i stk. 1, ikke gøres tilgængeligt på 
markedet eller anvendes, medmindre enten 
stofleverandøren eller produktleverandøren 
er opført på den i stk. 1 omhandlede liste.

2. Fra 1. september 2015 må et 
biocidholdigt produkt, der består af, 
indeholder eller genererer et relevant stof, 
der er opført på den liste, som er omhandlet 
i stk. 1, ikke gøres tilgængeligt på 
markedet eller anvendes, medmindre enten 
stofleverandøren eller produktleverandøren 
er opført på den i stk. 1 omhandlede liste 
over produkttyper, som produktet hører 
til.

Or. en
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 528/2012
Bilag I – kategori 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) I bilag I affattes overskriften på 
kategori 6 således:

15) I bilag I affattes overskriften på 
kategori 6 således:

"Kategori 6 — Stoffer, for hvilke et 
fuldstændigt dossier er indgivet".

“Kategori 6 - Stoffer, for hvilke en 
medlemsstat har valideret et dossier om 
aktivstoffet i henhold til artikel 7, stk. 3 i 
nærværende forordning eller har 
accepteret dette dossier i henhold til 
artikel 11, stk. 1, i direktiv 98/8/EF”.

Or. en



PR\1002703DA.doc 19/19 PE516.835v02-00

DA

BEGRUNDELSE

Parlamentet og Rådet vedtog den 22. maj 2012 forordning (EU) nr. 528/2012 om 
tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter. Forordningen om 
biocidholdige produkter udgjorde en omfattende og væsentlig revision af den eksisterende 
lovgivning om biocidholdige produkter gennem en harmonisering af bestemmelserne om 
tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, hvilket samtidig 
skulle sikre et højt beskyttelsesniveau for både menneskers og dyrs sundhed og miljøet.   

Siden vedtagelsen af forordningen har Kommissionen udpeget en række tekniske fejl og 
utilsigtede følger i den, navnlig med hensyn til overgangsbestemmelserne i artikel 94 og 95. 
Kommissionen har derfor vedtaget dette forslag til ændringsretsakt for snarest muligt at 
foretage de nødvendige rettelser og præciseringer, idet forordningen finder anvendelse fra den 
1. september 2013.  

For at forsyne medlemsstaterne, erhvervslivet og den almene offentlighed med den 
nødvendige juridiske klarhed og sikkerhed støtter ordføreren derfor Kommissionens forslag. I 
betragtning af den væsentlige revision, som blev foretaget blot to år tidligere, støtter 
ordføreren derudover ikke at tage politiske problemstillinger op på ny, som der opnåedes 
enighed om under forhandlingerne til den originale forordning.  

Ordføreren er blevet underrettet om, at Kommissionen og medlemsstater i gennemgangen af 
dette forslag til ændringsretsakt har udpeget et mindre antal supplerende tekniske 
præciseringer, som bør foretages i teksten.  Disse berører en redegørelse for betydningen af 
“tekniske hjælpestoffer”, sammenhæng med lovgivningen på området for klassificering, 
mærkning og emballering af stoffer og blandinger og forskellige rettelser til 
krydshenvisninger til og forbedringer af udformningen af teksten. Ordføreren støtter disse 
supplerende forbedringer af teksten, og de optræder derfor som ændringsforslag i dette udkast 
til betænkning.   


