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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og 
anvendelse af biocidholdige produkter
(KOM(2009)0267 – C7–0036/2009 – 2009/0076(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2009)0267),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0036/2009),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen: 
”Følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer“ (KOM(2009)0665),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi (A7–0000/2010),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Da 
Verdenssundhedsorganisationens system 
for vurdering af pesticider (WHO 
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Pesticide Evaluation Scheme, WHOPES) 
sikrer en effektiv undersøgelse og 
vurdering af insektmidlers indvirkninger 
på den offentlige sundhed, bør 
overholdelse af den afsluttende 
anbefaling, der er anerkendt inden for 
rammerne af et sådant system, anses for 
at modsvare en produktgodkendelse i 
henhold til denne forordning.

Or. de

Begrundelse
Unødvendigt dobbeltarbejde undgås.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at tage hensyn til visse 
biocidholdige produkters særlige art samt 
det lave risikoniveau, der er forbundet 
med deres påtænkte anvendelser, og for at 
fremme udviklingen af biocidholdige 
produkter indeholdende nye aktivstoffer, 
er det hensigtsmæssigt at fastsætte 
bestemmelser om EF-godkendelse af disse 
produkter.

udgår

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen med ændringen af artikel 33. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at fremme adgangen til det 
indre marked og undgå 

(24) For at fremme adgangen til det indre 
marked og undgå ekstraomkostninger og 



PR\803015DA.doc 7/69 PE438.377v01-00

DA

ekstraomkostninger og øget 
tidsforbrug, fordi der skal søges om 
forskellige nationale godkendelser i 
forskellige medlemsstater, kan
Kommissionen under hensyntagen til 
erfaringerne med bestemmelserne 
om EF-godkendelse træffe afgørelse 
om også at lade proceduren for EF-
godkendelse gælde andre
biocidholdige produkter.

øget tidsforbrug, fordi der skal søges om 
forskellige nationale godkendelser i 
forskellige medlemsstater, har
Kommissionen truffet afgørelse om at 
indføre en procedure for EF-godkendelse 
for alle biocidholdige produkter.  

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen med ændringen af artikel 33. 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgere, der har haft udgifter til at få et 
aktivstof optaget i bilag I eller på at få 
godkendt et biocidholdigt produkt i 
henhold til bestemmelserne i denne 
forordning, bør have mulighed for at få 
dækket en del af disse udgifter ved at 
modtage passende kompensation, når 
eneretsoplysninger, som de har indgivet til 
støtte for en optagelse på listen eller en 
godkendelse, anvendes til fordel for 
efterfølgende ansøgere.

Ansøgere, der har haft udgifter til at få et 
aktivstof optaget i bilag I eller på at få 
godkendt et biocidholdigt produkt i 
henhold til bestemmelserne i denne 
forordning og/eller i henhold til 
bestemmelserne i direktiv 98/8/EF, bør 
have mulighed for at få dækket en del af 
disse udgifter ved at modtage passende 
kompensation, når eneretsoplysninger, som 
de har indgivet til støtte for en optagelse på 
listen eller en godkendelse, anvendes til 
fordel for efterfølgende ansøgere.

Or. de

Begrundelse

Det anses for nødvendigt, at ansøgere, der har foretaget investeringer inden for rammerne af 
det foregående system, ikke udelukkes.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) For at sikre, at alle eneretsoplysninger, 
der indgives til støtte for en optagelse af et 
aktivstof eller en godkendelse af et 
biocidholdigt produkt, er beskyttede fra det 
øjeblik, hvor de indgives, og for at undgå 
situationer, hvor visse oplysninger er 
ubeskyttede, bør bestemmelserne om 
databeskyttelsesperioder også finde 
anvendelse på oplysninger, der indgives 
inden for rammerne af direktiv 98/8/EF.

For at sikre, at alle eneretsoplysninger, der 
indgives til støtte for en optagelse af et 
aktivstof i bilag I eller for en godkendelse 
af et biocidholdigt produkt, er beskyttede 
fra det øjeblik, hvor de indgives, og for at 
undgå situationer, hvor visse oplysninger 
er ubeskyttede, bør bestemmelserne om 
databeskyttelsesperioder også finde 
anvendelse på oplysninger, der indgives 
inden for rammerne af direktiv 98/8/EF.

Or. de

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Det er væsentligt at begrænse antallet 
af dyreforsøg mest muligt, samt at 
forsøgene bestemmes af et produkts formål 
og anvendelse. Ansøgere bør dele og ikke 
kopiere undersøgelser, hvori der indgår 
hvirveldyr, til gengæld for en passende 
kompensation. Hvis der ikke kan indgås 
aftale om at dele undersøgelser, hvori der 
indgår hvirveldyr, mellem dataejeren og 
den potentielle ansøger, bør agenturet give 
den potentielle ansøger tilladelse til at 
anvende oplysningerne, uden at dette dog 
foregriber en eventuel afgørelse om 
kompensation afgivet af en national 
domstol. Et EF-register med 
kontaktoplysninger vedrørende 

(51) Det er væsentligt at begrænse antallet 
af dyreforsøg mest muligt, samt at 
forsøgene med biocidholdige produkter 
og/eller aktivstoffer, der er indeholdt i 
biocidholdige produkter, bestemmes af et 
produkts formål og anvendelse. Ansøgere 
bør dele og ikke kopiere undersøgelser, 
hvori der indgår hvirveldyr, til gengæld for 
en passende kompensation. Hvis der ikke 
kan indgås aftale om at dele undersøgelser, 
hvori der indgår hvirveldyr, mellem 
dataejeren og den potentielle ansøger, bør 
agenturet give den potentielle ansøger 
tilladelse til at anvende oplysningerne, 
uden at dette dog foregriber en eventuel 
afgørelse om kompensation afgivet af en 
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indehaverne af sådanne undersøgelser bør 
etableres og stilles til rådighed for alle 
myndigheder med henblik på at informere 
potentielle ansøgere.

national domstol. Et EF-register med 
kontaktoplysninger vedrørende 
indehaverne af sådanne undersøgelser bør 
etableres og stilles til rådighed for alle 
myndigheder med henblik på at informere 
potentielle ansøgere.

Or. de

Begrundelse

For at præcisere, at udveksling af oplysninger ikke blot omfatter produktoplysninger, men 
også oplysninger om aktivstoffer.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Især bør Kommissionen gives 
beføjelse til at træffe afgørelse om en 
ansøgning om at optage et aktivstof i bilag 
I, om at forny en optagelse eller om at tage 
en optagelse op til fornyet vurdering, til at 
præcisere procedurerne i forbindelse med 
fornyelse og fornyet vurdering af en 
optagelse af et aktivstof i bilag I, til at 
udvide anvendelsesområdet for 
bestemmelserne om EF-godkendelse til 
også at gælde andre kategorier af 
biocidholdige produkter, til at præcisere 
kriterierne og procedurerne med hensyn til 
tilbagekaldelse af en godkendelse eller 
ændring af de vilkår og betingelser, der er 
fastsat for en godkendelse, herunder en 
tvistbilæggelsesordning, til at præcisere de 
samlede maksimummængder af 
aktivstoffer eller biocidholdige produkter, 
der må slippes ud ved forsøg, og de 
minimumdata, der skal indgives, til at 
etablere harmoniserede gebyrordninger og 
andre bestemmelser om betaling af gebyrer 
og afgifter til de kompetente myndigheder 
og agenturet, til at ændre bilagene for at 
tage hensyn til den videnskabelige og 

(61) Især bør Kommissionen gives 
beføjelse til at træffe afgørelse om en 
ansøgning om at optage et aktivstof i bilag 
I, om at forny en optagelse eller om at tage 
en optagelse op til fornyet vurdering, til at 
præcisere procedurerne i forbindelse med 
fornyelse og fornyet vurdering af en 
optagelse af et aktivstof i bilag I, til at 
præcisere kriterierne og procedurerne med 
hensyn til tilbagekaldelse af en 
godkendelse eller ændring af de vilkår og 
betingelser, der er fastsat for en 
godkendelse, herunder en 
tvistbilæggelsesordning, til at præcisere de 
samlede maksimummængder af 
aktivstoffer eller biocidholdige produkter, 
der må slippes ud ved forsøg, og de 
minimumdata, der skal indgives, til at 
etablere harmoniserede gebyrordninger og 
andre bestemmelser om betaling af gebyrer 
og afgifter til de kompetente myndigheder 
og agenturet, til at ændre bilagene for at 
tage hensyn til den videnskabelige og 
tekniske udvikling, til at gennemføre 
arbejdsprogrammet og præcisere de 
kompetente myndigheders og deltageres 
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tekniske udvikling, til at gennemføre 
arbejdsprogrammet og præcisere de 
kompetente myndigheders og deltageres 
rettigheder og forpligtelser samt udvide 
arbejdsprogrammets varighed i en 
afgrænset periode. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, herunder 
ved at supplere den med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, vedtages 
foranstaltningerne efter den i artikel 5a i 
afgørelse 1999/468/EF omhandlede 
forskriftsprocedure med kontrol.

rettigheder og forpligtelser samt udvide 
arbejdsprogrammets varighed i en 
afgrænset periode. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, herunder 
ved at supplere den med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, vedtages 
foranstaltningerne efter den i artikel 5a i 
afgørelse 1999/468/EF omhandlede 
forskriftsprocedure med kontrol.

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen med ændringen af artikel 33. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 61 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61a) I takt med den teknologiske 
udvikling vil der eventuelt blive tale om 
øget anvendelse af nanomaterialer i 
biocidholdige produkter. For at sikre et 
højt forbrugerbeskyttelsesniveau, fri 
bevægelighed for varer og retssikkerhed 
for fabrikanter er der brug for en ensartet 
definition af nanomaterialer på 
internationalt plan. Unionen bør bestræbe 
sig på at skabe enighed om en sådan 
definition i de relevante internationale 
fora. Hvis der skabes enighed herom, bør 
definitionen af nanomaterialer i denne 
forordning tilpasses i overensstemmelse 
hermed. Der foreligger ikke i øjeblikket 
tilstrækkelige oplysninger om risikoen ved 
nanomaterialer.  For at muliggøre en 
bedre vurdering af deres sikkerhed, bør 
Den Videnskabelige Komité for 
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Forbrugersikkerhed (VKF) i samarbejde 
med de relevante organer angive 
retningslinjer for afprøvningsmetoder, 
som tager højde for nanomaterialers 
specifikke egenskaber. Kommissionen bør 
jævnligt revidere bestemmelserne om 
nanomaterialer i lyset af den 
videnskabelige udvikling.

Or. de

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 61 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61b) Da antifoulingprodukter kan 
påvirke vandmiljøet, skal Kommissionen 
på internationalt plan arbejde for, at 
ASF-konventionen (International 
Convention on the Control of Harmful 
Anti-Fouling Systems on Ships) 
ratificeres i hele verden og tilpasses denne 
forordning. 

Or. de

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Formålet med denne forordning er 
gennem en harmonisering af 
bestemmelserne for markedsføring og 
anvendelse af biocidholdige produkter at 
sikre et højt beskyttelsesniveau for både 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet og 
forbedre det indre markeds funktion.   
Bestemmelserne i denne forordning hviler 
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på forsigtighedsprincippet, der skal 
garantere menneskers og dyrs sundhed og 
et sundt miljø.

Or. de

Begrundelse

Det skal sikres, at forsigtighedsprincippet anvendes i forbindelse med godkendelse, 
markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter, således at der kan garanteres et 
højt beskyttelsesniveau for menneskers og dyrs sundhed, og naturen kan bevares.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger

Or. de

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Biocidholdige produkter i 
produkttype 18, der fremstilles i 
overensstemmelse med den afsluttende 
anbefaling, som er anerkendt i henhold til 
Verdenssundhedsorganisationens system 
for vurdering af pesticider (WHO 
Pesticide Evaluation Scheme, WHOPES), 
betragtes som godkendte i henhold til 
kapitel VII i denne forordning.  Artikel 38 
og 57 finder tilsvarende anvendelse.

Or. de
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "biocidholdige produkter": aktivstoffer 
og blandinger, som indeholder et eller flere 
aktivstoffer i den form, hvori de overdrages 
til brugeren, og som er bestemt til at kunne 
ødelægge, hindre, uskadeliggøre, hindre 
virkningen af eller på anden vis bekæmpe 
virkningen af skadegørere kemisk eller 
biologisk.

a) "biocidholdige produkter": aktivstoffer 
og blandinger, som indeholder et eller flere 
aktivstoffer i den form, hvori de overdrages 
til brugeren, og som navnlig er bestemt til 
at kunne ødelægge, hindre, uskadeliggøre, 
hindre virkningen af eller på anden vis 
bekæmpe virkningen af skadegørere 
kemisk eller biologisk.

Or. de

Begrundelse

Præcisering af, at behandlede materialer og produkter med ekstern biocid virkning (f.eks. 
behandlede moskitonet) er biocidholdige produkter og skal godkendes som sådanne. 

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) "problematiske stoffer": andre stoffer 
end aktivstoffer, som i sig selv kan 
forårsage skadevirkninger for mennesker, 
dyr eller miljø, og som er til stede eller 
dannes i et biocidholdigt produkt i 
tilstrækkelige koncentrationer til at 
medføre disse virkninger. Et sådant stof vil 
normalt, medmindre der er andre grunde 
til bekymring, være et stof, der er 
klassificeret som farligt i henhold til 
direktiv 67/548/EØF, og til stede i det 
biocidholdige produkt i en koncentration, 
der medfører, at produktet betragtes som 
farligt i henhold til bestemmelserne i 
direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) 
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nr. 1272/2008

Or. de

Begrundelse

Denne definition indgår allerede i direktiv 98/8/EF og er af klarhedshensyn atter tilføjet.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

k) "behandlet materiale eller artikel": 
ethvert stof, blanding, materiale eller 
genstand, der er blevet behandlet med eller 
indeholder et eller flere biocidholdige 
produkter

Or. de

Begrundelse

Oversættelsen af det engelske begreb "articles" til tysk skal være "Erzeugnisse", jf. artikel 3, 
nr. 3, i Reach-forordningen, nr. 1907/2006. I den tyske udgave af Reach-forordningen er 
begrebet "genstand" ikke defineret.  
Definitionen udvider anvendelsesområdet for behandlede genstande eller materialer, således 
at den omfatter både produkter som f.eks. farver, der er behandlet med konserveringsmidler, 
og produkter med en ekstern virkning som moskitonette. Vurderingen gennemføres således på 
kemikalieplanet.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) "godkendelse": national godkendelse 
eller EF-godkendelse

n) "godkendelse": national godkendelse,
EF-godkendelse, første godkendelse, 
duplikatgodkendelse eller 
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tillægsgodkendelse

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at supplere definitionerne, da der er indført nye begreber: "første 
godkendelse", "duplikatgodkendelse" og "tillægsgodkendelse" i artikel 18, 37a (ny), 37b (ny), 
39, 40 og 41.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

na) "første godkendelse": en 
administrativ handling, der gennemføres i 
henhold til artikel 23 eller 35

Or. de

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra n b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

nb) "duplikatgodkendelse": en 
administrativ handling, hvorved en 
medlemsstat eler Kommissionen – til gavn 
for indehaveren af en første godkendelse 
– giver tilladelse til, at samme 
biocidholdige produkt markedsføres og 
anvendes under et andet handelsnavn 

Or. de
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra n c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

nc) "tillægsgodkendelse": en 
administrativ handling, hvorved en 
medlemsstat eller Kommissionen på 
grundlag af en første godkendelse og med 
samtykke fra indehaveren af den første 
godkendelse giver tilladelse til, at et 
biocidholdigt produkt markedsføres og 
anvendes under et andet handelsnavn 

Or. de

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

p) "rammeformulering": en gruppe 
biocidholdige produkter med ensartede 
anvendelser og variationer i deres 
sammensætning i forhold til et 
biocidholdigt referenceprodukt i denne 
gruppe, der indeholder de samme 
aktivstoffer med samme specifikationer, og 
hvor risikoniveauet i forhold til det 
biocidholdige referenceprodukt trods 
variationerne ikke øges, og den tilsikrede 
effektivitet over for målorganismerne er 
til stede

Or. de

Begrundelse

Det er afgørende, at risikoniveauet i forhold til det biocidholdige referenceprodukt ikke øges, 
og at den tilsikrede effektivitet over for målorganismerne fortsat er til stede.
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Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) "dataadgangstilladelse": et originalt 
dokument, der er undertegnet af dataejeren 
eller -ejerne og indeholder en erklæring 
om, at de pågældende data kan anvendes af 
de kompetente myndigheder, Det 
Europæiske Kemikalieagentur eller 
Kommissionen med henblik på vurdering 
af et aktivstof eller meddelelse af 
godkendelse

q) "dataadgangstilladelse": et originalt 
dokument, der er undertegnet af dataejeren 
eller -ejerne eller deres befuldmægtigede
og indeholder en erklæring om, at de 
pågældende data kan anvendes af nævnte
kompetente myndighed, Det Europæiske 
Kemikalieagentur eller Kommissionen med 
henblik på vurdering af et aktivstof eller 
meddelelse af godkendelse til fordel for 
tredjepart

Or. de

Begrundelse

Definitionen af "dataadgangstilladelse" i Kommissionens forslag er ikke tilstrækkelig 
nøjagtig.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ua) "nanomateriale": bevidst fremstillet 
materiale, der har en eller flere 
dimensioner i størrelsesordenen 100 nm 
eller derunder eller består af separate 
funktionelle dele enten internt eller på 
overfladen, hvoraf mange har en eller 
flere dimensioner i størrelsesordenen 100 
nm eller derunder, herunder strukturer, 
agglomerater eller aggregater, der kan 
være større end 100 nm, men som bevarer 
mindst en af følgende egenskaber, der er 
karakteristiske for nanostørrelse:
i) egenskaber relateret til de pågældende 
materialers store specifikke overfladeareal 
ii) specifikke fysisk-kemiske egenskaber, 
der adskiller sig fra egenskaberne hos 
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samme materiale i ikke-nanoform

Or. de

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ub) "aktivstofproducent":
– for et aktivt stof, der er produceret i 
Fællesskabet og markedsført: fabrikanten 
af det aktive stof eller en person med sæde 
i Fællesskabet, som fabrikanten har 
udpeget som sin enerepræsentant med 
henblik på denne forordning
– for et aktivt stof, der er produceret uden 
for Fællesskabet: en person med sæde i 
Fællesskabet, som fabrikanten af det 
aktive stof har udpeget som sin 
enerepræsentant med henblik på denne 
forordning, eller, hvis en sådan ikke er 
udpeget, importøren af det aktive stof i 
Fællesskabet
– for et biocidholdigt produkt, der er 
produceret uden for Fællesskabet: en 
person med sæde i Fællesskabet, som 
fabrikanten af det biocidholdige produkt 
har udpeget som sin enerepræsentant med 
henblik på denne forordning, eller, hvis 
en sådan ikke er udpeget, importøren af 
det biocidholdige produkt i Fællesskabet

Or. de

Begrundelse

I betragtning af den nye formulering af artikel 83 er der behov for en definition af 
"aktivstofproducent". Denne definition er identisk med den, der indgår i Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1896/2000 af 7. september 2000 om den første fase i det program, der er 
omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om 
biocidholdige produkter.
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Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

uc) "professionel bruger": enhver fysisk 
eller juridisk person, der anvender 
biocidholdige produkter i forbindelse med 
sine erhvervsmæssige aktiviteter.

Or. de

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et aktivstof optages i givet fald i bilag 
I, idet der stilles krav med hensyn til:

(3) Et aktivstof og definitionen af, hvilken 
referencekilde der er anvendt til at 
bestemme dets tekniske ækvivalens, jf. 
definitionen i artikel 3, stk. 1, litra u),
optages i givet fald i bilag I, idet der stilles 
krav med hensyn til:

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt, at der findes en forbindelse mellem på den ene side de aktivstoffer, der er 
beskrevet i bilag I, og på den anden side de oplysninger, der har ligget til grund for stoffernes 
optagelse i bilag I. Desuden er den isomeriske sammensætning vigtig med henblik på 
identifikation af den kemiske identitet.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) karakterisering af den kemiske 
identitet vedrørende stereoisomere
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Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt, at der findes en forbindelse mellem på den ene side de aktivstoffer, der er 
beskrevet i bilag I, og på den anden side de oplysninger, der har ligget til grund for stoffernes 
optagelse i bilag I. Desuden er den isomeriske sammensætning vigtig med henblik på 
identifikation af den kemiske identitet.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Følgende aktivstoffer optages ikke i 
bilag I:

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

a) aktivstoffer, der i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 1272/2008 er 
klassificeret som eller opfylder kriterierne 
for klassificering som kræftfremkaldende, 
kategori 1A eller 1B

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

b) aktivstoffer, der i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 1272/2008 er 
klassificeret som eller opfylder kriterierne 
for klassificering som mutagene, kategori 
1A eller 1B

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

c) aktivstoffer, der i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 1272/2008 er 
klassificeret som eller opfylder kriterierne 
for klassificering som 
reproduktionstoksiske, kategori 1A eller 
1B

d) aktivstoffer, der i artikel 57, litra f), i 
forordning (EF) nr. 1907/2006 angives 
som havende hormonforstyrrende 
egenskaber. Senest den 30. juni 2015 
vedtager Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
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XY foranstaltninger om specifikke 
videnskabelige kriterier til bestemmelse af 
hormonforstyrrende egenskaber.  Indtil 
vedtagelsen af disse kriterier, skal stoffer, 
som i henhold til bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 1272/2008/EF er 
klassificeret eller skal klassificeres som 
kræftfremkaldende i kategori 2 og 
reproduktionstoksiske i kategori 2, anses 
for at have hormonforstyrrende 
egenskaber. Endvidere kan stoffer, der i 
henhold til bestemmelserne i forordning 
(EF) nr. 1272/2008/EF er klassificeret 
eller skal klassificeres som 
reproduktionstoksiske i kategori 2, og som 
har toksiske virkninger på de endokrine 
organer, anses for at have sådanne 
hormonforstyrrende egenskaber
e) aktivstoffer, der er persistente, 
bioakkumulerende og toksiske
f) aktivstoffer, der er meget persistente og 
meget bioakkumulerende
g) persistente organiske miljøgifte, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 
2004 om persistente organiske miljøgifte1.

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

1 EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5.

Or. de

(omplacering og ændring af artikel 5, stk. 2)

Begrundelse

Udelukkelseskriterierne skal være i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet. 
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Følgende aktivstoffer optages i bilag I, 
når mindst én af betingelserne i stk. 1 er 
opfyldt:

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

a) aktivstoffer, der i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 1272/2008 er 
klassificeret som eller opfylder kriterierne 
for klassificering som kræftfremkaldende, 
kategori 1A eller 1B

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

b) aktivstoffer, der i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 1272/2008 er 
klassificeret som eller opfylder kriterierne 
for klassificering som mutagene, kategori 
1A eller 1B

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

c) aktivstoffer, der i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 1272/2008 er 
klassificeret som eller opfylder kriterierne 
for klassificering som 
reproduktionstoksiske, kategori 1A eller 
1B

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

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

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

Or. de

(omplacering og ændring af artikel 5, stk. 1)
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Potentielle ansøgere om optagelse af et 
aktivstof i bilag I bør anmode agenturet 
om oplysning om, hvorvidt
– der allerede for samme aktivstof er 
indgivet en ansøgning om optagelse i 
bilag I
– samme aktivstof er optaget i bilag I
– samme stof er registreret i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/2006.
(2) I forbindelse med forespørgslen bør 
potentielle ansøgere forelægge agenturet 
følgende oplysninger:
a) oplysninger om deres identitet som 
fastsat i afsnit 1 i bilag VI til forordning 
(EF) nr. 1907/2006, med undtagelse af nr. 
1.2 og 1.3
b) oplysninger om aktivstoffets identitet 
som fastsat i afsnit 2 i bilag VI til 
forordning (EF) nr. 1907/2006
c) hvilke datakrav der ville blive stillet til 
nye forsøg med hvirveldyr, der skulle 
gennemføres af ansøgerne
d) hvilke datakrav der ville blive stillet til 
andre nye forsøg, der skulle gennemføres 
af ansøgerne.
(3) Når samme aktivstof ikke er optaget i 
bilag I eller ikke er registreret i henhold 
til forordning (EF) nr. 1907/2006, oplyser 
agenturet den potentielle ansøger herom.
(4) Hvis der allerede er indgivet en 
ansøgning om optagelse i bilag I for 
samme aktivstof, eller hvis samme 
aktivstof allerede er optaget i bilag I eller 
registreret i henhold til forordning (EF) 
nr. 1907/2006, oplyser agenturet straks 
den potentielle ansøger om de tidligere 
ansøgeres navne og adresser og om de 
relevante undersøgelsesresuméer eller 
fyldestgørende undersøgelsesresuméer, 
hvis disse allerede er forelagt.
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(5) Agenturet underretter samtidig de 
tidligere ansøgere eller registranter om 
den potentielle ansøgers navn og adresse. 
De forsøg med hvirveldyr, der er til 
rådighed, deles med den potentielle 
ansøger i henhold til kapitel XI i denne 
forordning.

Or. de

Begrundelse

For at undgå en gentagelse af forsøg med hvirveldyr og opfylde datakravene i bilag II er en 
sådan procedure nødvendig. Kravet om at indhente oplysninger er overtaget fra Reach-
forordningen, da agenturet har de nødvendige tekniske forudsætninger og ekspertisen til at 
gennemføre denne procedure.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) et dossier for aktivstoffet, der opfylder 
de i bilag II omhandlede krav, eller en 
dataadgangstilladelse hertil

Or. de

Begrundelse

Det er muligt, at ansøgerne ikke er indehavere af de data, der kræves til støtte for en 
ansøgning.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et dossier for mindst ét repræsentativt 
biocidholdigt produkt, som indeholder 
aktivstoffet, der opfylder de i bilag III 
omhandlede krav.

b) et dossier eller en dataadgangstilladelse
for mindst ét repræsentativt biocidholdigt 
produkt, som indeholder aktivstoffet, der 
opfylder de i bilag III omhandlede krav.
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Or. de

Begrundelse

Det er muligt, at ansøgerne ikke er indehavere af de data, der kræves til støtte for en 
ansøgning.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Agenturet fastlægger for hver 
ansøgning et registreringsnummer, der 
anvendes i al korrespondance, der 
vedrører ansøgningen, indtil aktivstoffet 
er optaget i bilag I, og en indgivelsesdato, 
som er den dato, hvor agenturet har 
modtaget ansøgningen.

Or. de

Begrundelse

Ud over de virksomhedsrelaterede optagelser af aktivstoffer i bilag I er registrering af 
bestemte oplysninger desuden et passende og effektivt instrument til at undgå, at nogle 
virksomheder kører frihjul, og dette hjælper virksomhederne med at tjene deres investeringer 
ind igen. Desuden bidrager det til gennemskueligheden og letter udvekslingen af data.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Agenturet validerer ansøgningen senest 
to måneder efter modtagelsen heraf, hvis:

3) Agenturet validerer ansøgningen senest 
tre uger efter modtagelsen heraf, hvis:

Or. de

Begrundelse

Agenturet bør overholde samme tidsfrister som dem, der er indført ved Reach-forordningen 
(artikel 20), når det gælder validering af ansøgninger. Der kan indrømmes yderligere tid, for 
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at alle data kan indføres i fællesskabsregistret. Dette må dog ikke forsinke vurderingen af 
ansøgningen.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet skal senest to måneder efter 
modtagelsen af de supplerende oplysninger 
afgøre, om disse oplysninger er 
tilstrækkelige til, at ansøgningen kan 
valideres.

Agenturet skal senest tre uger efter 
modtagelsen af de supplerende oplysninger 
afgøre, om disse oplysninger er 
tilstrækkelige til, at ansøgningen kan 
valideres.

Or. de

Begrundelse

Agenturet bør overholde samme tidsfrister som dem, der er indført ved Reach-forordningen 
(artikel 20), når det gælder validering af ansøgninger. Der kan indrømmes yderligere tid, for 
at alle data kan indføres i fællesskabsregistret. Dette må dog ikke forsinke vurderingen af 
ansøgningen.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Senest to måneder efter modtagelsen 
af ansøgningen forsyner agenturet alle 
oplysninger i dossieret med en entydig 
identifikationskode.

Or. de

Begrundelse

Agenturet bør overholde samme tidsfrister som dem, der er indført ved Reach-forordningen 
(artikel 20), når det gælder validering af ansøgninger. Der kan indrømmes yderligere tid, for 
at alle data kan indføres i fællesskabsregistret. Dette må dog ikke forsinke vurderingen af 
ansøgningen.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

En virksomhedsrelateret optagelse af et aktivstof i bilag I er et passende og effektivt 
instrument til at undgå, at nogle virksomheder kører frihjul, da det muliggør en hurtig 
identifikation af den virksomhed, der har støttet aktivstoffet. Kun disse virksomheder må 
udarbejde dataadgangstilladelser for dossieret om aktivstoffet.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I forbindelse med afgørelsen om 
optagelse af et aktivstof i bilag I tildeler 
agenturet det pågældende aktivstof et 
optagelsesnummer, der henviser til stoffet 
og ansøgeren. Agenturet meddeler straks 
den pågældende ansøger 
optagelsesnummeret og optagelsesdatoen.
Optagelsesnummeret skal anvendes i al 
efterfølgende korrespondance vedrørende 
aktivstoffet og i forbindelse med 
produktgodkendelsen i henhold til kapitel 
IV i denne forordning.
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Or. de

Begrundelse

En virksomhedsrelateret optagelse af et aktivstof i bilag I er et passende og effektivt 
instrument til at undgå, at nogle virksomheder kører frihjul, da det muliggør en hurtig 
identifikation af den virksomhed, der har støttet aktivstoffet. Kun disse virksomheder må 
udarbejde dataadgangstilladelser for dossieret om aktivstoffet.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

En virksomhedsrelateret optagelse af et aktivstof i bilag I er et passende og effektivt 
instrument til at undgå, at nogle virksomheder kører frihjul, da det muliggør en hurtig 
identifikation af den virksomhed, der har støttet aktivstoffet. Desuden mindskes den 
administrative byrde.

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1)Kommissionen kan til enhver tid 
foretage en ny vurdering af optagelsen af et 

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

aktivstof i bilag I, når der er nærliggende 
grund til at antage, at de i artikel 4 
omhandlede krav ikke længere opfyldes. 
Kommissionen tager også en godkendelse 
op til fornyet vurdering i de tilfælde, hvor 
der er tegn på, at målene i henhold til 
artikel 4, stk. 1, litra a), nr. iv), og litra b), 
nr. i), og artikel 7, stk. 2 og 3, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger1 ikke vil blive opfyldt.
Hvis disse antagelser bekræftes, træffer 
Kommissionen afgørelse om at ændre eller 
ophæve optagelsen af aktivstoffet i bilag I.
1 EFT. L 327af 22.12.2000, s. 1.

Or. de

Begrundelse
Henvisning til vandrammedirektivet.

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgninger om national godkendelse i 
en medlemsstat indgives til den 
kompetente myndighed i den pågældende 
medlemsstat (i det følgende benævnt "den 
kompetente modtagelsesmyndighed").  

udgår

Or. de

Begrundelse
Af hensyn til overensstemmelsen med ændringen af artikel 33.
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgninger om EF-godkendelse indgives 
til agenturet. 

Ansøgninger om EF-godkendelse indgives 
til agenturet. Efter forhåndssamtykke fra 
en medlemsstat kan ansøgeren lade denne 
medlemstat foretage vurderingen; i så fald 
underretter ansøgeren agenturet om, 
hvilken myndighed der er udpeget til 
kompetent modtagelsesmyndighed, jf. 
definitionen i artikel 22.

Or. de

Begrundelse
Af hensyn til overensstemmelsen med ændringen af artikel 33.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de aktivstoffer, det indeholder, er 
optaget i bilag I, og de i dette bilag 
omhandlede krav for de pågældende 
aktivstoffer er opfyldt

a) de aktivstoffer, det indeholder, er 
optaget i bilag I, der er tildelt et 
optagelsesnummer, jf. artikel 8, stk. 5a, og 
de i dette bilag omhandlede krav for de 
pågældende aktivstoffer er opfyldt

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen med vurderingsproceduren i artikel 8, stk. 5a.
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Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Begrebet "art" er ikke klart defineret. "Kemisk identitet" synes at beskrive aktivstoffet bedre.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) risikoen for miljø og sundhed er 
undersøgt separat ved anvendelse af 
nanomaterialer i biocidholdige produkter.

Or. de

Begrundelse

Nanomaterialer har andre egenskaber end de samme stoffer i ikke-nanoform. Risikoen ved 
biocidholdige produkter med nanomaterialer skal derfor undersøges separat. 
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a)Ved vurderingen af, om kriterierne i 
stk. 1, litra b), er opfyldt, bør der, når 
dette er muligt, udledes oplysninger af 
allerede tilgængelige informationer om 
det problematiske stof, der er indeholdt i 
det biocidholdige produkt, for at 
dyreforsøg kan reduceres til et minimum. 
Især bør bestemmelserne i direktiv 
1999/45/EF eller forordning (EF) nr. 
1272/2008 i videst muligt omfang 
anvendes til fastlæggelse af det 
biocidholdige produkts skadelige 
virkninger og i forbindelse med 
risikovurderingen i tilknytning hertil.

Or. de

Begrundelse

Forebyggelse af unødige forsøg med hvirveldyr. Tilpasning til bestemmelserne om 
koncentrationsgrænser i en kemikaliesikkerhedsrapport.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b)En vurdering af, om det biocidholdige 
produkt opfylder kriterierne i stk. 1, litra 
b) og c), er ikke påkrævet for et stof, der 
indgår i det biocidholdige produkt, hvis 
koncentrationen af stoffet i det 
biocidholdige produkt er lavere end den 
laveste af de værdier, der er nævnt i 
artikel 14, stk. 2, litra a)-f), i forordning 
(EF) nr. 1907/2006

Or. de
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Begrundelse

Forebyggelse af unødige forsøg med hvirveldyr. Tilpasning til bestemmelserne om 
koncentrationsgrænser i en kemikaliesikkerhedsrapport.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I rammeformuleringer tillades en
nedsættelse af aktivstoffets koncentration i 
det biocidholdige referenceprodukt 
og/eller en ændring i den procentvise 
sammensætning af et eller flere ikke-
aktivstoffer og/eller udskiftning af et eller 
flere ikke-aktivstoffer med stoffer med 
samme eller lavere risikoniveau.

6. I rammeformuleringer er følgende 
variationer i sammensætningen i forhold 
til et biocidholdigt referenceprodukt 
mulige:

a) udeladelse af et aktivstof i et 
biocidholdigt referenceprodukt med 
mindst to aktivstoffer
b) nedsættelse af aktivstoffernes
koncentration  
c) udeladelse af et eller flere ikke-
aktivstoffer
d) ændring i den procentvise 
sammensætning af et eller flere ikke-
aktivstoffer
e) udskiftning af et eller flere ikke-
aktivstoffer.

Or. de

Begrundelse

Et biocidholdigt produkt kan indeholde flere end et aktivstof.
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) I overensstemmelse med proceduren i 
artikel 72, stk. 2, bør Kommissionen 
udarbejde tekniske og videnskabelige 
retningslinjer for produktgodkendelse 
under særlig hensyntagen til 
harmoniserede datakrav, 
evalueringsprocedurer og nationale 
afgørelser.

Or. de

Begrundelse

Dette sikrer en ensartet anvendelse af forordningen.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En ansøger om godkendelse skal 
sammen med ansøgningen vedlægge 
følgende dokumenter:

1. En ansøger om første godkendelse skal 
sammen med ansøgningen vedlægge 
følgende dokumenter:

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen med vurderingsproceduren i artikel 8, stk. 5a. For 
lavrisikoprodukter, der hviler på aktivstoffer, der er opført i bilag I, eller som vurderes med 
henblik på optagelse i bilag I, bør der være adgang til oplysningerne om aktivstoffet. 
Beskyttelsen af ejendomsret og databeskyttelsen vedrørende aktivstoffer, der er optaget i bilag 
I, må ikke undergraves.
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Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) for andet end biocidholdige 
lavrisikoprodukter et dossier eller en 
dataadgangstilladelse til et dossier, der 
opfylder de i bilag II omhandlede krav for 
hvert aktivstof i det biocidholdige produkt 
og er forsynet med det optagelsesnummer, 
der er tildelt i henhold til artikel 8, stk. 5a

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen med vurderingsproceduren i artikel 8, stk. 5a. For 
lavrisikoprodukter, der hviler på aktivstoffer, der er opført i bilag I, eller som vurderes med 
henblik på optagelse i bilag I, bør der være adgang til oplysningerne om aktivstoffet. 
Beskyttelsen af ejendomsret og databeskyttelsen vedrørende aktivstoffer, der er optaget i bilag 
I, må ikke undergraves.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Hvis det aktivstof, der er indeholdt i 
det biocidholdige lavrisikoprodukt, er 
optaget i bilag I, er det også nødvendigt at 
indgive det relevante optagelsesnummer.
Der skal indgives en 
dataadgangstilladelse, hvis de relevante 
databeskyttelsesperioder ikke er udløbet, 
jf. artikel 49.

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen med vurderingsproceduren i artikel 8, stk. 5a. For 
lavrisikoprodukter, der hviler på aktivstoffer, der er opført i bilag I, eller som vurderes med 
henblik på optagelse i bilag I, bør der være adgang til oplysningerne om aktivstoffet. 
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Beskyttelsen af ejendomsret og databeskyttelsen vedrørende aktivstoffer, der er optaget i bilag 
I, må ikke undergraves.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ansøgningen om godkendelse 
indsendes sammen med de gebyrer, der 
skal erlægges i henhold til artikel 70.

(2) Ansøgningen om første godkendelse 
indsendes sammen med de gebyrer, der 
skal erlægges i henhold til artikel 70.

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at supplere definitionerne, da der er indført de nye begreber "første 
godkendelse", "duplikatgodkendelse" og "tillægsgodkendelse".

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Agenturet kan kræve, at ansøgninger om 
national godkendelse indgives på et 
officielt sprog i den kompetente 
myndigheds hjemland.

Or. de

Begrundelse

Når alle ansøgninger indgives til agenturet og valideres af dette, vil agenturet være den 
eneste kompetente modtagelsesmyndighed.
Det skulle være tilstrækkeligt med ét officielt sprog i medlemsstaten.
Ved alle yderligere henvisninger i kommissionsforslaget bør den kompetente 
modtagelsesmyndighed i forbindelse med modtagelse og validering af ansøgninger erstattes 
med agenturet.
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Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen udarbejder efter den i 
artikel 72, stk. 2, omhandlede procedure 
tekniske retningslinjer med henblik på at 
fremme anvendelsen af stk. 1, litra d). 
Disse tekniske retningslinjer offentliggøres 
i C-udgaven af Den Europæiske Unions 
Tidende.

5. Kommissionen udarbejder efter den i 
artikel 72, stk. 2, omhandlede procedure 
tekniske retningslinjer med henblik på at 
fremme anvendelsen af stk. 1, litra d).
Kommissionen bør efter proceduren i 
artikel 72, stk. 2, stille harmoniserede 
tekniske og videnskabelige retningslinjer 
og værktøjer til rådighed, som især kan 
være en støtte ved ansøgning om 
godkendelse, jf. artikel 18-20, navnlig fra 
SMV-side. Disse tekniske retningslinjer 
offentliggøres i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. de

Begrundelse

Hermed erkendes det, at rådgivning og retningslinjer fra Kommissionens side er af særlig 
værdi for SMV, da disse muligvis ikke råder over de krævede ressourcer og den krævede 
ekspertise til at efterleve denne forordnings bestemmelser.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) den kvalitative og kvantitative 
sammensætning af de aktivstoffer og ikke-
aktivstoffer, som man skal have kendskab
til for at sikre en forskriftsmæssig 
anvendelse af det biocidholdige produkt

e) den kvalitative og kvantitative 
sammensætning af aktivstoffer og ikke-
aktivstoffer, under hensyntagen til 
koncentrationsgrænseværdierne, jf. 
artikel 16, stk. 2b (nyt), og for så vidt 
denne viden er nødvendig for en 
forskriftsmæssig anvendelse af det 
biocidholdige produkt,

Or. de
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Begrundelse

En begrænsning skal bidrage til at minimere den offentlige adgang til fortrolige oplysninger.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) fabrikanter af aktivstofferne (navne og 
adresser samt produktionsanlæggenes
beliggenhed)

g) fabrikanter af aktivstofferne (navne og 
adresser samt virksomhedernes 
beliggenhed) og aktivstoffets 
godkendelsesnummer, jf. artikel 8, stk. 5a

Or. de

Begrundelse

Så længe aktivstoffernes producenter er godkendt i henhold til optagelsen i bilag I, bør 
produktionsstedet være en fortrolig oplysning og ikke behøve at indgå i godkendelsen af det 
biocidholdige produkt. Af hensyn til overensstemmelsen med vurderingsproceduren i artikel 
8, stk. 5a.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente 
modtagelsesmyndighed validerer den i 
artikel 15 omhandlede ansøgning om 
national godkendelse senest en måned 
efter modtagelsen heraf, såfremt:
a) de i artikel 18 omhandlede oplysninger 
er indgivet
b) ansøgningen indsendes sammen med 
de gebyrer, der skal erlægges i henhold til 
artikel 70.
Valideringen omfatter ikke en vurdering 
af kvaliteten eller relevansen af data eller 
begrundelser for ansøgningen om 
tilpasning af datakravene.

1. Den person, der er ansvarlig for at 
markedsføre et biocidholdigt produkt, 
eller dennes repræsentant indgiver en 
ansøgning om national godkendelse eller 
EF-godkendelse til agenturet og giver 
agenturet meddelelse om navnet på den 
kompetente myndighed i medlemsstaten 
efter eget valg, der er ansvarlig for at 
vurdere ansøgningen (i det følgende 
benævnt "den kompetente 
vurderingsmyndighed"). Agenturet giver 
senest tre uger efter modtagelsen af 
ansøgningen den kompetente 
vurderingsmyndighed meddelelse om, at 
ansøgningen er tilgængelig i agenturets 
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database.

Or. de

Begrundelse
Agenturet bør foretage den første validering af alle ansøgninger i hele EU, således at de 
kompetente vurderingsmyndigheder kan koncentrere sig om den egentlige vurdering af 
ansøgningerne. Nu hvor de kompetente vurderingsmyndigheder tager stilling til dossiernes 
såvel administrative som videnskabelige elementer, er deres arbejdsmetoder blevet 
uensartede. Agenturet bør overholde samme tidsfrister som dem, der er indført ved Reach-
forordningen (artikel 20), når det gælder validering af ansøgninger.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den kompetente 
modtagelsesmyndighed finder, at 
ansøgningen er ufuldstændig, informerer 
den ansøgeren om, hvilke supplerende 
oplysninger der er nødvendige for at 
kunne validere ansøgningen, og den 
fastsætter en rimelig frist for indgivelse af 
disse oplysninger. Den kompetente 
modtagelsesmyndighed skal senest en 
måned efter modtagelsen af de 
supplerende oplysninger afgøre, om disse 
oplysninger er tilstrækkelige til, at 
ansøgningen kan valideres. Den 
kompetente modtagelsesmyndighed 
afviser en ansøgning, hvis ansøgeren ikke 
inden for tidsfristen fremlægger de 
oplysninger, der kræves, og giver 
ansøgeren meddelelse herom.

2. Agenturet validerer ansøgningen senest 
tre uger efter modtagelsen heraf, såfremt 

a) de i artikel 18 omhandlede oplysninger 
foreligger,
b) de gebyrer, der skal erlægges i henhold 
til artikel 70, er betalt. Valideringen 
omfatter ikke nogen vurdering af 
kvaliteten eller relevansen af oplysninger 
hhv. fremsatte begrundelser for at afvige 
fra oplysningskravene.

Or. de
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Begrundelse

Agenturet bør foretage den første validering af alle ansøgninger i hele EU, således at de 
kompetente vurderingsmyndigheder kan koncentrere sig om den egentlige vurdering af 
ansøgningerne. Nu hvor de kompetente vurderingsmyndigheder tager stilling til dossiernes 
såvel administrative som videnskabelige elementer, er deres arbejdsmetoder blevet 
uensartede. Agenturet bør overholde samme tidsfrister som dem, der er indført ved Reach-
forordningen (artikel 20), når det gælder validering af ansøgninger.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den kompetente 
modtagelsesmyndighed på grundlag af en 
validering i henhold til stk. 1 finder, at 
ansøgningen er fuldstændig, giver den 
omgående ansøgeren meddelelse herom.

3. Hvis agenturet finder, at ansøgningen 
er ufuldstændig, giver det ansøgeren 
meddelelse om, hvilke supplerende 
oplysninger der er nødvendige for, at det 
kan validere ansøgningen, og det 
fastsætter en rimelig frist for indgivelse af 
disse oplysninger. Agenturet afgør senest 
tre uger efter modtagelsen af de 
supplerende oplysninger, om disse 
foreliggende oplysninger er tilstrækkelige 
til, at ansøgningen kan valideres. 
Agenturet afviser ansøgningen, hvis 
ansøgeren ikke fuldstændiggør den inden 
for tidsfristen, og giver ansøgeren og den 
kompetente vurderingsmyndighed 
meddelelse herom. I så fald tilbagebetales 
en del af de gebyrer, der er indbetalt til 
agenturet i henhold til artikel 70.

Or. de

Begrundelse

Agenturet bør foretage den første validering af alle ansøgninger i hele EU, således at de 
kompetente vurderingsmyndigheder kan koncentrere sig om den egentlige vurdering af 
ansøgningerne. Nu hvor de kompetente vurderingsmyndigheder tager stilling til dossiernes 
såvel administrative som videnskabelige elementer, er deres arbejdsmetoder blevet 
uensartede. Agenturet bør overholde samme tidsfrister som dem, der er indført ved Reach-
forordningen (artikel 20), når det gælder validering af ansøgninger.
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Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De afgørelser, som agenturet træffer i 
henhold til stk. 3, tredje afsnit, kan 
påklages i henhold til bestemmelserne i 
artikel 67.

Or. de

Begrundelse

Agenturet bør foretage den første validering af alle ansøgninger i hele EU, således at de 
kompetente vurderingsmyndigheder kan koncentrere sig om den egentlige vurdering af 
ansøgningerne. Nu hvor de kompetente vurderingsmyndigheder tager stilling til dossiernes 
såvel administrative som videnskabelige elementer, er deres arbejdsmetoder blevet 
uensartede.
Agenturet bør overholde samme tidsfrister som dem, der er indført ved Reach-forordningen 
(artikel 20), når det gælder validering af ansøgninger.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 22 - stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Hvis agenturet på grundlag af en 
validering i henhold til stk. 2 finder, at 
ansøgningen er fuldstændig, giver det 
omgående ansøgeren og den kompetente 
vurderingsmyndighed meddelelse herom.

Or. de

Begrundelse

Agenturet bør foretage den første validering af alle ansøgninger i hele EU, således at de 
kompetente vurderingsmyndigheder kan koncentrere sig om den egentlige vurdering af 
ansøgningerne. Nu hvor de kompetente vurderingsmyndigheder tager stilling til dossiernes 
såvel administrative som videnskabelige elementer, er deres arbejdsmetoder blevet 
uensartede.
Agenturet bør overholde samme tidsfrister som dem, der er indført ved Reach-forordningen 
(artikel 20), når det gælder validering af ansøgninger.
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt et indholdsstof i et 
biocidholdigt produkt allerede i henhold 
til forordning (EF) nr. 1907/2006 er 
registreret til anvendelse i et biocidholdigt 
produkt, vurderer den kompetente 
vurderingsmyndighed ikke dette 
indholdsstof på ny.

Or. de

Begrundelse

´Man undgår unødvendigt dobbeltarbejde 

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kan meddeles EF-godkendelse til 
følgende kategorier af biocidholdige 
produkter:

1. Der kan meddeles EF-godkendelse til 
alle biocidholdige produkter, hvis 
brugsmønster og -betingelser viser en 
væsentlig lighed.

a) biocidholdige produkter indeholdende 
et eller flere nye aktivstoffer
b) biocidholdige lavrisikoprodukter.

Or. de

Begrundelse

EF-godkendelsen bør kunne meddeles for alle produkttyper, dvs. også for produkter, som 
udelukkende indeholder eksisterende aktivstoffer. For det første reduceres den administrative 
byrde for såvel ansøgeren som medlemsstaterne betydeligt. For det andet ville en sådan 
udvidelse ikke overbelaste systemet, eftersom optagelsen af aktivstoffer i bilag I er koblet 
sammen med vurderingsprogrammet.
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan på grundlag af den 
i artikel 54, stk. 4, omhandlede beretning 
om gennemførelsen af denne forordning 
og erfaringerne med EF-godkendelser 
tilføje andre kategorier af biocidholdige 
produkter til stk. 1.

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved supplering af den vedtages 
efter den i artikel 72, stk. 4, omhandlede 
forskriftsprocedure med kontrol.

udgår

Or. de

Begrundelse

EF-godkendelsen bør kunne meddeles for alle produkttyper, dvs. også for produkter, som 
udelukkende indeholder eksisterende aktivstoffer. For det første reduceres den administrative 
byrde for såvel ansøgeren som medlemsstaterne betydeligt. For det andet ville en sådan 
udvidelse ikke overbelaste systemet, eftersom optagelsen af aktivstoffer i bilag I er koblet 
sammen med vurderingsprogrammet.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34
Indgivelse og validering af ansøgninger

1. Den person, der er ansvarlig for at 
markedsføre et biocidholdigt produkt, 

udgår
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eller dennes repræsentant, indgiver en 
ansøgning om EF-godkendelse til 
agenturet og giver agenturet meddelelse 
om navnet på den kompetente myndighed 
i den medlemsstat efter eget valg, som skal 
være ansvarlig for at vurdere 
ansøgningen (i det følgende benævnt 
"den kompetente vurderingsmyndighed"). 
Agenturet giver senest en måned efter 
modtagelsen af ansøgningen den 
kompetente vurderingsmyndighed 
meddelelse om, at ansøgningen er 
tilgængelig i agenturets database.
2. Agenturet validerer ansøgningen senest 
to måneder efter modtagelsen heraf, 
såfremt: de i artikel 18 omhandlede 
oplysninger er indgivet. Valideringen 
omfatter ikke en vurdering af kvaliteten 
eller relevansen af data eller begrundelser 
for ansøgningen om tilpasning af 
datakravene.
3. Hvis agenturet finder, at ansøgningen 
er ufuldstændig, giver det ansøgeren 
meddelelse om, hvilke supplerende 
oplysninger der er nødvendige for at 
kunne validere ansøgningen, og det 
fastsætter en rimelig frist for indgivelse af 
disse oplysninger. Agenturet skal senest to 
måneder efter modtagelsen af de 
supplerende oplysninger afgøre, om disse 
oplysninger er tilstrækkelige til, at 
ansøgningen kan valideres. Agenturet 
afviser en ansøgning, hvis ansøgeren ikke 
inden for tidsfristen fremlægger alle de 
oplysninger, der kræves, og giver 
ansøgeren og den kompetente 
vurderingsmyndighed meddelelse herom. 
I så fald tilbagebetales en del af de 
gebyrer, der blev indbetalt til agenturet i 
henhold til artikel 70.
4. De afgørelser, som agenturet træffer i 
henhold til stk. 3, tredje afsnit, kan 
påklages i henhold til bestemmelserne i 
artikel 67.
5. Hvis agenturet på grundlag af en 
validering i henhold til stk. 2 finder, at 
ansøgningen er fuldstændig, giver det 
omgående ansøgeren og den kompetente 
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vurderingsmyndighed meddelelse herom.

Or. de

Begrundelse

I den nye artikel 22 findes de samme bestemmelser for indgivelse og validering af 
ansøgninger om nationale godkendelser og EF-godkendelser. Derfor bliver forslagets artikel 
34 overflødig.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Såfremt et indholdsstof i et 
biocidholdigt produkt allerede i henhold 
til forordning (EF) nr. 1907/2006 er 
registreret til anvendelse i et biocidholdigt 
produkt, vurderer den kompetente 
vurderingsmyndighed ikke dette 
indholdsstof på ny.

Or. de

Begrundelse

´Man undgår unødvendigt dobbeltarbejde 

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet skal senest ni måneder efter 
modtagelsen af konklusionerne af 
vurderingen udarbejde og fremlægge en 
udtalelse om godkendelse af det 
biocidholdige produkt til Kommissionen. 

3. Agenturet skal senest tre måneder efter 
modtagelsen af konklusionerne af 
vurderingen udarbejde og fremlægge en 
udtalelse om godkendelse af det 
biocidholdige produkt til Kommissionen.

Or. de
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Begrundelse

Ni måneder er alt for længe at give agenturet til at udforme og fremsende en udtalelse, 
eftersom denne udformes på grundlag af en foreliggende vurdering, som 
vurderingsmyndigheden har udarbejdet. Hertil ville tre måneder være en passende 
tidsramme.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37a

Duplikatgodkendelser

1. Indehaveren af en første godkendelse 
eller ansøgeren til en sådan kan hos 
agenturet indgive ansøgning om en 
duplikatgodkendelse af det samme 
biocidholdige produkt.
2. Ansøgeren, der ønsker en 
duplilkatgodkendelse, indsender følgende 
oplysninger og dokumentation sammen 
med ansøgningen: 
a) den første godkendelses 
godkendelsesnummer eller for en 
kommende første godkendelses 
vedkommende ansøgningsnummeret, 
b) det biocidholdige produkts 
handelsnavn 
c) den kvalitative og kvantitative 
sammensætning, hvad angår aktivstoffer 
og ikke-aktivstoffer, under hensyntagen til 
koncentrationsgrænseværdierne, jf. 
artikel 16, stk. 2b (nyt), og for så vidt 
denne viden er af grundlæggende 
betydning for en forskriftsmæssig 
anvendelse af det biocidholdige produkt, 
d) anvendelsesdosis og brugsanvisning 
e) brugerkategorier.
3. Agenturet validerer ansøgningen i 
henhold til artikel 22.
4. Hvis agenturet på grundlag af en 
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validering i henhold til stk. 3 finder, at 
ansøgningen er fuldstændig, giver det 
omgående meddelelse herom til 
ansøgeren, den kompetente 
vurderingsmyndighed, som har meddelt 
den første godkendelse, eller i tilfælde af 
en duplikatgodkendelse i forhold til en 
EF-godkendelse Kommissionen.
5. Er det tale om en eksisterende, første 
godkendelse, træffer den kompetente 
vurderingsmyndighed eller i tilfælde af en 
duplikatgodkendelse i forhold til en EF-
godkendelse Kommissionen afgørelse om 
ansøgningen inden en måned efter 
valideringen. Er der tale om en 
kommende, første godkendelse, træffer 
den kompetente vurderingsmyndighed 
eller i tilfælde af en duplikatgodkendelse i 
forhold til en EF-godkendelse 
Kommissionen afgørelse om ansøgningen 
inden en måned efter den første 
godkendelses meddelelse.

Or. de

Begrundelse

I nogle EU-medlemsstater er det almindelig brugt godkendelsespraksis at godkende og lette 
forskellige virksomheders markedsføring af ens produkter med forskellige handelsnavne ved 
hjælp af en ordning med forskellige former for godkendelser. Eftersom duplikat- og 
tillægsgodkendelser er af rent forvaltningsteknisk karakter, er det ikke nødvendigt på ny at 
vurdere indvirkningen på menneskers sundhed eller miljøet.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 37 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37b
Tillægsgodkendelser

1. En tillægsgodkendelse kan meddeles på 
grundlag af en første godkendelse.
2. Såfremt der ønskes en 
tillægsgodkendelse, indgiver ansøgeren 
sin ansøgning til agenturet.
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3. Ansøgeren, der ønsker en 
tillægsgodkendelse, indsender følgende 
oplysninger og dokumentation sammen 
med ansøgningen:
a) den første godkendelses 
godkendelsesnummer eller for en 
kommende første godkendelses 
vedkommende ansøgningsnummeret,
b) ansøgerens navn og adresse,
c) skriftligt samtykke fra indehaveren af 
den første godkendelse,
d) den kvalitative og kvantitative 
sammensætning, hvad angår aktivstoffer 
og ikke-aktivstoffer, under hensyntagen til 
koncentrationsgrænseværdierne, jf. 
artikel 16, stk. 2b (nyt), og for så vidt 
denne viden er af grundlæggende 
betydning for en forskriftsmæssig 
anvendelse af det biocidholdige produkt,
e) anvendelsesdosis og brugsanvisning,
f) brugerkategorier.
4. Agenturet validerer ansøgningen i 
henhold til artikel 22.
5. Hvis agenturet på grundlag af en 
validering i henhold til stk. 4 finder, at 
ansøgningen er fuldstændig, giver det 
omgående meddelelse herom til 
ansøgeren, den kompetente 
vurderingsmyndighed, som har meddelt 
den første godkendelse, eller i tilfælde af 
en tillægsgodkendelse til en EF-
godkendelse Kommissionen.
6. Er det tale om en eksisterende, første 
godkendelse, træffer den kompetente 
vurderingsmyndighed eller i tilfælde af en 
tillægsgodkendelse til en EF-godkendelse 
Kommissionen afgørelse om ansøgningen 
inden en måned efter valideringen. Er der 
tale om en kommende, første godkendelse, 
træffer den kompetente 
vurderingsmyndighed eller i tilfælde af en 
tillægsgodkendelse til en EF-godkendelse 
Kommissionen afgørelse om ansøgningen 
inden en måned efter den første 
godkendelses meddelelse.
7. Såfremt det viser sig, at der er brug for 
yderligere oplysninger, for at det 
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biocidholdige produkts lighedsgrad kan 
vurderes, anmoder den kompetente 
vurderingsmyndighed eller i tilfælde af en 
tillægsgodkendelse til en EF-godkendelse 
Kommissionen ansøgeren om at 
forelægge disse oplysninger. Den i stk. 6 
nævnte frist på en måned forlænges fra 
den dag, denne anmodning foreligger, til 
den dag, oplysningerne modtages.
8. Når den kompetente 
vurderingsmyndighed eller i tilfælde af en 
tillægsgodkendelse til en EF-godkendelse 
Kommissionen meddeler 
tillægsgodkendelsen, tildeler den et 
individuelt godkendelsesnummer og fører 
de administrative afgørelser vedrørende 
ansøgningen ind i EF-registret over 
biocidholdige produkter.
9. Uanset de forelagte oplysninger, jf. stk. 
3, gælder betingelserne for den første 
godkendelse til markedsføring og 
anvendelse af det biocidholdige produkt 
også for tillægsgodkendelsen.

Or. de

Begrundelse

I nogle EU-medlemsstater er det almindelig brugt godkendelsespraksis at godkende og lette 
forskellige virksomheders markedsføring af ens produkter med forskellige handelsnavne ved 
hjælp af en ordning med forskellige former for godkendelser. Eftersom duplikat- og 
tillægsgodkendelser er af rent forvaltningsteknisk karakter, er det ikke nødvendigt på ny at 
vurdere indvirkningen på menneskers sundhed eller miljøet.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ændringer i aktivstoffets kilde eller 
sammensætning.

Or. de
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Begrundelse

Det er nødvendigt at indberette en ændring i kilden til det aktivstof, der anvendes i 
biocidholdige produkter, da ændringen kan have indflydelse på produktets sikkerhed.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed, der har 
meddelt national godkendelse, eller 
Kommissionen, såfremt det drejer sig om 
en EF-godkendelse, tilbagekalder 
godkendelsen efter anmodning fra 
indehaveren, der skal angive årsagerne til 
en sådan anmodning. Hvis anmodningen 
vedrører en EF-godkendelse, indgives den 
til agenturet.

Den kompetente myndighed, der har 
meddelt godkendelse, tilbagekalder 
godkendelsen efter anmodning fra 
indehaveren, der skal angive årsagerne til 
en sådan anmodning. Hvis anmodningen 
vedrører en EF-godkendelse, dennes 
duplikatgodkendelse eller 
tillægsgodkendelse, indgives den til 
agenturet.

Or. de

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En ændring af en første godkendelse 
efter anmodning fra 
godkendelsesindehaveren gælder også for 
duplikat- og tillægsgodkendelser, der er 
baseret herpå.

Or. de
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Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i stk. 1 nævnte kriterier og procedurer 
bør være baseret på det princip, at der
anvendes forskellige former for 
ændringsprocedurer alt efter, hvor 
omfattende de planlagte ændringer er, 
idet der anvendes en forenklet 
meddelelsesprocedure i forbindelse med
a) administrative ændringer af 
godkendelsen,
b) ændringer af et biocidholdigt produkt, 
der sker inden for grænserne for de 
tilladte ændringer, som er defineret i kraft 
af en eksisterende, godkendt 
rammeformulering, 
c) markedsføring af et nyt biocidholdigt 
produkt, som passer ind i den 
eksisterende, godkendte 
rammeformulering,
d) mindre ændringer af biocidholdige 
produkter, der ikke har nogen negativ 
indvirkning på risikoniveauet eller 
produktets effektivitet.

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at gøre det klart, at der bør anvendes forskellige former for 
ændringsprocedurer alt efter, hvor omfattende og vigtige de planlagte ændringer (mindre 
eller større) af et biocidholdigt produkt er (i forhold til den oprindelige godkendelse).

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – afsnit 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Behandlede genstande eller materialer 
skal mærkes med følgende oplysninger:

2. Behandlede materialer eller produkter
skal mærkes med følgende oplysninger:



PE438.377v01-00 52/69 PR\803015DA.doc

DA

Or. de

Begrundelse

Det præciseres, at der for behandlede materialer og produkter med ekstern virkning gælder 
strengere mærkningsregler.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navnet på alle aktivstoffer, der er 
anvendt til at behandle genstanden eller 
materialet, eller som er indeholdt i 
genstanden eller materialet

a) navnet på alle aktivstoffer, der er 
anvendt til at behandle materialet eller 
produktet, eller som er indeholdt i 
materialet eller produktet

Or. de

Begrundelse

Det præciseres, at der for behandlede materialer og produkter med ekstern virkning gælder 
strengere mærkningsregler.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i givet fald de biocide egenskaber, der 
overføres til de behandlede genstande eller 
materialer

b) de biocide egenskaber, der tilskrives de 
behandlede materialer eller produkter, 
såfremt det heri indeholdte biocidholdige 
produkt er beregnet til at komme i direkte 
berøring med mennesker og miljøet  

Or. de

Begrundelse

Det præciseres, at der for behandlede materialer og produkter med ekstern virkning gælder 
strengere mærkningsregler.
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Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) enhver faresætning eller 
sikkerhedssætning, der er fastsat i 
godkendelsen af det biocidholdige produkt. 

d) enhver faresætning eller 
sikkerhedssætning, der er fastsat i 
godkendelsen af det biocidholdige produkt, 
såfremt dette er beregnet til at komme i 
direkte berøring med mennesker og 
miljøet.  

Or. de

Begrundelse

Det præciseres, at der for behandlede materialer og produkter med ekstern virkning gælder 
strengere mærkningsregler.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mærkningen skal være klart synlig, 
letlæselig og af passende holdbarhed. Når 
det er nødvendigt på grund af den 
behandlede artikels eller det behandlede 
materiales størrelse eller funktion, skal 
mærkningen være påtrykt emballagen, i 
brugsvejledningen eller på garantien for 
den behandlede artikel eller det 
behandlede materiale.

Mærkningen skal være klart synlig, let 
læselig og af passende holdbarhed samt 
være påtrykt emballagen, i 
brugsvejledningen eller på garantien for det
behandlede produkt eller det behandlede 
materiale.

Or. de

Begrundelse

Det præciseres, at der for behandlede materialer og produkter med ekstern virkning gælder 
strengere mærkningsregler.
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Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den efterfølgende ansøger hos den første 
ansøger i form af en dataadgangstilladelse 
har indhentet skriftligt samtykke til, at 
disse oplysninger kan bruges

a) den efterfølgende ansøger hos den første 
ansøger i form af en dataadgangstilladelse, 
jf. artikel 50, har indhentet skriftligt 
samtykke til, at disse oplysninger kan 
bruges

Or. de

Begrundelse

Den første ansøger er ikke nødvendigvis dataejeren. Desuden bør der være den mulighed, at 
ansøger nr. 2 eller virksomhed nr. 2 er dataejer eller kan blive det som følge af datadeling 
eller fælles dataudvikling. Deltagere, som har forbindelse med bilag I-optagelsen og allerede 
har erhvervet ret til at basere sig på oplysningerne i dossieret, bør således ikke hver gang 
skulle bevise, om de er de faktiske dataejere eller ej.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den efterfølgende ansøger også er 
dataejer.

Or. de

Begrundelse

Den første ansøger er ikke nødvendigvis dataejeren. Desuden bør der være den mulighed, at 
ansøger nr. 2 eller virksomhed nr. 2 er dataejer eller kan blive det som følge af datadeling 
eller fælles dataudvikling. Deltagere, som har forbindelse med bilag I-optagelsen og allerede 
har erhvervet ret til at basere sig på oplysningerne i dossieret, bør således ikke hver gang 
skulle bevsie, om de er de faktiske dataejere eller ej.
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Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Listen i stk. 2 skal registreres af 
agenturet i det fælles biocidregister.

4. Hver enkelt oplysning på listen i stk. 2 
skal mærkes med en individuel kode og 
registreres i mindste detalje af agenturet i 
det fælles biocidregister samt referere til 
den første ansøgers og dataejerens 
identitet.

Or. de

Begrundelse

Registret skal indeholde samtlige oplysninger eller dokumenter på listen. Det er en fordel at 
have en numerisk identifikation for hvert enkelt indgivne dokument, så man undgår 
misforståelser i forbindelse med lignende betegnelser eller ændringer af undersøgelser eller 
uredigerede oplysninger om undersøgelser. Når der også refereres til dataejeren og 
ansøgeren, garanteres det, at ejendomsrettighederne sikres.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysninger, der fremlægges inden for 
rammerne af direktiv 98/8/EF eller denne 
forordning, er omfattet af den i denne 
artikel fastsatte databeskyttelse. 
Beskyttelsesperioden for disse oplysninger 
starter, når oplysningerne fremlægges. 

1. Oplysninger, der er fremlagt inden for 
rammerne af direktiv 98/8/EF eller denne 
forordning, er omfattet af den i denne 
artikel fastsatte databeskyttelse.
Beskyttelsesperioden for disse oplysninger 
starter hhv. startede ved deres 
fremlæggelse.

Or. de

Begrundelse

Databeskyttelsen i henhold til direktiv 98/8/EF er aldrig blevet indført helt entydigt.
Tidspunktet for dossierets indgivelse vil normalt også være modtagelsestidspunktet for de 
fleste oplysningers vedkommende, men senere indgivelse og andre aktioner kommer til at 
betyde forskellige indgivelsestidspunkter. Det vil give et rigtigt billede af situationen, hvis de 
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enkelte dokumenter registreres med indgivelsestidspunktet. Det er berettiget at fastlægge 
databeskyttelsen for hvert enkelt stykke data, eftersom hvert enkelt stykke har ført til en 
investering fra dataejerens side.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger, der er beskyttede i henhold til 
direktiv 98/8/EF eller denne artikel, eller
for hvilke beskyttelsesperioden udløb i 
henhold til direktiv 98/8/EF eller denne 
artikel, beskyttes ikke igen.

Oplysninger, der er beskyttede i henhold til 
direktiv 98/8/EF eller denne artikel, og for 
hvilke beskyttelsesperioden udløb i 
henhold til direktiv 98/8/EF, beskyttes igen 
efter anmodning.

Or. de

Begrundelse

Databeskyttelsen i henhold til direktiv 98/8/EF er aldrig blevet indført helt entydigt.
Tidspunktet for dossierets indgivelse vil normalt også være modtagelsestidspunktet for de 
fleste oplysningers vedkommende, men senere indgivelse og andre aktioner kommer til at 
betyde forskellige indgivelsestidspunkter. Det vil give et rigtigt billede af situationen, hvis de 
enkelte dokumenter registreres med indgivelsestidspunktet. Det er berettiget at fastlægge 
databeskyttelsen for hvert enkelt stykke data, eftersom hvert enkelt stykke har ført til en 
investering fra dataejerens side.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I hvert enkelt tilfælde fastlægges 
modtagelsestidspunktet for et dokument, 
som er blevet forsynet med en individuel 
kode, jf. artikel 48, stk. 4.

Or. de

Begrundelse

Databeskyttelsen i henhold til direktiv 98/8/EF er aldrig blevet indført helt entydigt.
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Tidspunktet for dossierets indgivelse vil normalt også være modtagelsestidspunktet for de 
fleste oplysningers vedkommende, men senere indgivelse og andre aktioner kommer til at 
betyde forskellige indgivelsestidspunkter. Det vil give et rigtigt billede af situationen, hvis de 
enkelte dokumenter registreres med indgivelsestidspunktet. Det er berettiget at fastlægge 
databeskyttelsen for hvert enkelt stykke data, eftersom hvert enkelt stykke har ført til en 
investering fra dataejerens side.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 2, første afsnit, udløber 
beskyttelsesperioden for oplysninger, der 
er blevet fremlagt for en medlemsstat 
inden for rammerne af en national 
ordning eller praksis for godkendelse af 
biocidholdige produkter, inden de blev 
fremlagt inden for rammerne af direktiv 
98/8/EF eller denne forordning, ved 
udløbet af enhver periode, der måtte være 
tilbage i henhold til nationale 
bestemmelser, dog senest den 14. maj 
2014, medmindre disse oplysninger er 
fremkommet efter den 14. maj 2000.

udgår

Or. de

Begrundelse

Det er ikke berettiget at sondre mellem nye og eksisterende oplysninger.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilbagekaldelsen af en 
dataadgangstilladelse inden den normale 
udløbsdato påvirker ikke gyldigheden af
en godkendelse, der meddeles på grundlag 
af den pågældende dataadgangstilladelse.

2. Tilbagekaldelsen af en 
dataadgangstilladelse inden den normale 
udløbsdato ugyldiggør med omgående 
virkning en godkendelse, der meddeles på 
grundlag af den pågældende 
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dataadgangstilladelse.

Or. de

Begrundelse

Forslaget ville tillade medløberpraksis, eftersom den virksomhed, der modtager en 
dataadgangstilladelse, uden problemer kunne skifte til en anden leverandør. I så tilfælde ville 
dataejeren/-delhaveren ikke kunne få dækket sine omkostninger. Dataadgangstilladelser 
stilles normalt gratis til rådighed og har forbindelse med en leveringsaftale. Muligheden for 
at annullere dataadgangstilladelser, når aftaler misligholdes, er et middel til at beskytte 
dataejerens investeringer.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når disse forsøg eller undersøgelser 
allerede er blevet fremlagt i forbindelse 
med en tidligere ansøgning, oplyser den 
kompetente myndighed eller agenturet 
omgående navnet og kontaktoplysningerne 
for dataejeren til den potentielle ansøger. 

Når disse forsøg eller undersøgelser 
allerede er blevet fremlagt i forbindelse 
med en tidligere ansøgning, vurderer den 
kompetente myndighed eller agenturet 
omgående den tekniske ækvivalens, hvad 
angår sammenligningskilden. Såfremt 
vurderingen af den tekniske ækvivalens 
giver et positivt resultat, oplyser den 
kompetente myndighed eller agenturet 
omgående navnet og kontaktoplysningerne 
for dataejeren til den potentielle ansøger.

Or. de

Begrundelse

Inden undersøgelserne bliver relevante til dataudveksling, skal den tekniske ækvivalens være 
tilsvarende bestemt. Ellers kan det ikke afklares, om de disponible data kan anvendes i 
forbindelse med den efterfølgende ansøgers prøveartikel.
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Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis der ikke kan indgås en aftale senest 
to måneder efter indgivelse af en 
anmodning i henhold til artikel 51, stk. 2, 
giver den potentielle ansøger omgående 
agenturet og dataejeren meddelelse herom. 
Agenturet skal senest to måneder efter at 
have fået meddelelse om, at det ikke har 
været muligt at indgå en aftale, give den 
potentielle ansøger ret til at henvise til de 
forsøg eller undersøgelser, der omfatter 
forsøg med hvirveldyr. Den andel af 
omkostningerne, som den potentielle 
ansøger skal betale til dataejeren, fastsættes 
af de nationale domstole.

3. Hvis der ikke kan indgås en aftale senest 
to måneder efter indgivelse af en 
anmodning i henhold til artikel 51, stk. 2, 
giver såvel dataejeren som den potentielle 
ansøger omgående agenturet og dataejeren 
meddelelse herom. Agenturet skal senest to 
måneder efter at have fået meddelelse om, 
at det ikke har været muligt at indgå en 
aftale, give den potentielle ansøger ret til at 
henvise til de forsøg eller undersøgelser, 
der omfatter forsøg med hvirveldyr. Den 
andel af alle omkostningerne forbundet 
med oplysningernes udarbejdelse og 
anvendelse, som den potentielle ansøger 
skal betale til dataejeren, fastsættes af en 
EU-voldgiftsinstans.

Or. de

Begrundelse

Da forsøget på at nå til enighed mellem de to parter kan mislykkes, dvs. mellem dataejeren og 
den efterfølgende ansøger, skal begge parter give meddelelse til agenturet. Det har intet 
formål, at den efterfølgende ansøger orienterer dataejeren, da denne jo er en af parterne, der 
ikke kunne nå til enighed. Skal det sikres, at den obligatoriske dataudveksling på EU-plan 
forløber på harmoniseret vis, bør Kommissionen oprette en EU-voldgiftsinstans.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
eller agenturet kan, når der er tale om et 
biocidholdigt produkt, som allerede er 
blevet godkendt i henhold til artikel 15, 25 
eller 28, og når alle 
databeskyttelsesperioder i henhold til 

1. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
eller agenturet kan, når der er tale om et 
biocidholdigt produkt, som allerede er 
blevet godkendt i henhold til artikel 15, 25 
eller 28, og når alle 
databeskyttelsesperioder i henhold til 
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artikel 49 er udløbet, give tilladelse til, at 
en efterfølgende ansøger kan henvise til 
oplysninger, der er fremlagt af den første 
ansøger, forudsat den efterfølgende 
ansøger kan bevise, at det biocidholdige 
produkt ligner det tidligere godkendte stof, 
og at det teknisk set indeholder samme 
aktivstoffer, bl.a. med hensyn til 
renhedsgrad og urenhedernes art. 

artikel 49 er udløbet, og når 
databeskyttelsesperioderne i henhold til 
artikel 49 ikke er udløbet, give tilladelse 
til, at en efterfølgende ansøger kan henvise 
til oplysninger, i sidstnævente tilfælde jf. 
artikel 52, der er fremlagt af den første 
ansøger, i begge tilfælde forudsat den 
efterfølgende ansøger kan bevise, at det 
biocidholdige produkt ligner det tidligere 
godkendte stof, og at det teknisk set 
indeholder samme aktivstoffer, bl.a. med 
hensyn til renhedsgrad og urenhedernes art.

Or. de

Begrundelse

Ligheden og den tekniske ækvivalens skal også bevises i de tilfælde, hvor databeskyttelsen 
endnu ikke er udløbet, men en efterfølgende ansøger ønsker at dele data. 

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De kompetente myndigheder foretager 
offentlig kontrol for at sikre, at 
producenter af aktivstoffer, som 
markedsføres med henblik på anvendelse i 
biocidholdige produkter, har forelagt 
Kommissionen oplysninger om det 
pågældende aktivstof som nævnt i bilag II 
eller i en dataadgangstilladelse 
vedrørende et dossier, som opfylder 
kriterierne i bilag II.

Or. de

Begrundelse

Markedsovervågningen bør også gælde aktivstoffer, som er markedsført med henblik på 
anvendelse i biocidholdige produkter. I henhold til forordningen skal producenterne 
overholde mange regler for at opnå den respekt, som skal være garanteret på nationalt plan.
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Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen udarbejder inden den 1. 
januar 2023 en beretning om 
gennemførelsen af forordningen og navnlig 
om, hvorledes proceduren for EF-
godkendelse og gensidig anerkendelse 
fungerer. Kommissionen forelægger denne 
beretning for Europa-Parlamentet og 
Rådet.

4. Kommissionen udarbejder inden den 1. 
januar 2023 en beretning om 
gennemførelsen af forordningen og navnlig 
om, hvorledes proceduren for EF-
godkendelse og gensidig anerkendelse 
fungerer. Kommissionen forelægger denne 
beretning for Europa-Parlamentet og 
Rådet. På grundlag af denne beretning 
gennemfører Kommissionen en 
nyvurdering for at tage stilling til, om 
forordningen skal ændres eller ej.

Or. de

Begrundelse

Den beretning, Kommissionen udarbejder, bør være indledningen til en bredere 
nyvurderingsproces, således at hovedproblemerne kan fastslås så tidligt som muligt og 
forordningen om nødvendigt ændres rettidigt.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Enhver, der på grundlag af denne 
forordning indgiver oplysninger 
vedrørende et aktivstof til agenturet eller 
en kompetent myndighed, kan anmode om, 
at der ikke gives adgang til oplysningerne i 
artikel 56, stk. 2, idet der i så fald skal 
fremlægges dokumentation for, hvorfor 
videregivelsen af disse oplysninger kan 
være til skade for egne eller andres 
kommercielle interesser.

3. Enhver, der på grundlag af 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 56, stk. 2, 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. de
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Begrundelse

Denne artikel bør også dreje sig om oplysninger om biocidholdige produkter.

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) uanset artikel 24 i forordning (EF) nr. 
1272/2008, navnet i IUPAC-
nomenklaturen for de i stk. 1, litra a), 
omhandlede aktivstoffer, som kun 
anvendes som en eller flere af følgende:
i) inden for videnskabelig forskning og 
udvikling
ii) inden for produkt- og procesorienteret 
forskning og udvikling.

udgår

Or. de

Begrundelse

Oplysninger om forskning og udvikling bør være fortrolige.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 61 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 61a
1. Medlemsstaterne sørger for, at alle 
erhvervsmæssige brugere og alle 
distributører og rådgivere har adgang til 
passende oplysninger om fordele og risici 
ved biocider og om deres sikre anvendelse. 
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at give offentligheden 
adgang til oplysninger om fordele og risici 
ved biocider samt informere om 
muligheder for at minimere anvendelsen 
af biocidholdige produkter. 
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Or. de

Begrundelse
Hermed bidrages der til, at erhvervsmæssige brugere og forbrugere orienteres om 
produkternes sikre anvendelse, om tolerable alternativer og ubetænkelige biocidholdige 
produkter.

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et årligt gebyr erlægges af personer, 
der markedsfører biocidholdige 
produkter, og

udgår

Or. de

Begrundelse

Gebyrer bør stå i forhold til det påkrævede arbejde, der er blevet udført på en rimelig og 
effektiv måde. Derfor er et årligt gebyr uden begrundelse ikke acceptabelt, og der bør kun 
forlanges gebyrer, når det virkelig er nødvendigt.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Biocidholdige produkter, for hvilke en 
ansøgning om produktgodkendelse endnu 
ikke er blevet indgivet i henhold til andet 
afsnit, må ikke længere markedsføres seks 
måneder efter den dato, hvor optagelsen 
træder i kraft. Bortskaffelse, oplagring og 
anvendelse af eksisterende beholdninger af 
biocidholdige produkter, for hvilke der 
ikke er indgivet en ansøgning om 
godkendelse i henhold til andet afsnit, 
tillades i højst 18 måneder efter den dato, 
hvor optagelsen træder i kraft.

Biocidholdige produkter, for hvilke en 
ansøgning om produktgodkendelse endnu 
ikke er blevet indgivet i henhold til andet 
afsnit, må ikke længere markedsføres efter 
den dato, hvor optagelsen træder i kraft.
Bortskaffelse, oplagring og anvendelse af 
eksisterende beholdninger af biocidholdige 
produkter, for hvilke der ikke er indgivet
en ansøgning om godkendelse i henhold til 
andet afsnit, tillades i højst seks måneder
efter den dato, hvor optagelsen træder i 
kraft.
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Or. de

Begrundelse

Der bør ikke stilles krav om længere frister, idet efterfølgende brugere bør kende deres 
forpligtelser og vide, hvor langt aktivstofsvurderingen er fremme.

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansøgninger om godkendelse af stoffer, 
blandinger og anordninger, der betragtes 
som biocidholdige produkter i henhold til 
artikel 3, stk. 1, litra a), andet punktum, der 
var tilgængelige på markedet den (…) 
[EUT: her indsættes den i artikel 85, første 
afsnit, omhandlede dato], indgives senest 
den 1. januar 2017.

1. Ansøgninger om godkendelse af stoffer, 
blandinger og anordninger, der betragtes 
som biocidholdige produkter i henhold til 
artikel 3, stk. 1, litra a), andet punktum, der 
var tilgængelige på markedet den (…) 
[EUT: her indsættes den i artikel 85, første 
afsnit, omhandlede dato], indgives senest 
den 1. januar 2017. Dette stk. gælder ikke 
for in situ-genererede aktivstoffer til 
drikkevandsdesinfektion. 

Or. de

Begrundelse

EF-drikkevandsdirektivet (98/83/EF) og REACH-forordningen indeholder tilstrækkelige 
bestemmelser om drikkevandsdesinfektion.

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra den 1. januar 2014 indgiver 
producenter af et eksisterende aktivstof, 
der findes på markedet med henblik på 
anvendelse i biocidholdige produkter, en 
ansøgning til agenturet om optagelse af 
dette aktivstof i bilag I. De kompetente 
myndigheder foretager offentlig kontrol 
således som krævet i artikel 54, stk. 1.
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Or. de

Begrundelse

Kun virksomheder, der bidrager til ordningen, bør kunne fremstille og markedsføre 
aktivstoffer, som er bestemt til anvendelse i biocidholdige produkter. En rimelig kontrol med 
aktivstofmarkedet er den bedste måde at klare medløberproblemet på. Medlemsstaterne bør 
være forpligtet til at konstatere, hvilke biocidholdige produkter der findes på deres marked, 
og om producenterne af aktivstofferne har indleveret et dossier vedrørende bilag I-optagelse 
og sørger for tilsvarende gennemførelse. 

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder foretager 
offentlig kontrol således som krævet i 
artikel 54, stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Kun virksomheder, der bidrager til ordningen, bør kunne fremstille og markedsføre 
aktivstoffer, som er bestemt til anvendelse i biocidholdige produkter. En rimelig kontrol med 
aktivstofmarkedet er den bedste måde at klare medløberproblemet på. Medlemsstaterne bør 
være forpligtet til at konstatere, hvilke biocidholdige produkter der findes på deres marked, 
og om producenterne af aktivstofferne har indleveret et dossier vedrørende bilag I-optagelse 
og sørger for tilsvarende gennemførelse. 

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Så vidt muligt bør oplysningerne afledes 
af eksisterende data for at begrænse 
dyreforsøg. Især bestemmelserne i direktiv 
1999/45/EF eller forordning (EF) nr. 
1272/2008 bør anvendes.

Or. de
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Begrundelse

Unødvendige forsøg med hvirveldyr skal undgås.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 - punkt 2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2. Detaljerede kvantitative og kvalitative 
oplysninger om det biocidholdige produkts 
sammensætning, f.eks. 
aktivstof/aktivstoffer, urenheder, 
hjælpestoffer, uvirksomme bestanddele

2.2 Detaljerede kvantitative og kvalitative 
oplysninger om det biocidholdige produkts 
sammensætning, f.eks. 
aktivstof/aktivstoffer, urenheder, 
hjælpestoffer, uvirksomme bestanddele, 
under hensyntagen til de 
koncentrationsmængder, der nævnes i 
artikel 16, stk. 2b (nyt)

Or. de

Begrundelse

Der skabes overensstemmelse med ændringsforslaget vedrørende artikel 16, stk. 2b (nyt).

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Bilag VI - punkt 22 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22a. For at begrænse dyreforsøg bør 
fastlæggelsen af de skadelige virkninger 
så vidt muligt baseres på oplysningerne 
om aktivstoffet og de eksisterende 
oplysninger om de problematiske stoffer, 
der findes i det biocidholdige produkt. Til 
fastlæggelse af det biocidholdige produkts 
skadelige virkninger bør især 
bestemmelserne i direktiv 1999/45/EF 
eller forordning (EF) nr. 1272/2008 
anvendes.

Or. de
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Begrundelse

Unødvendige forsøg med hvirveldyr skal undgås.
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BEGRUNDELSE

Biocider er en del af vores civilisation og vores levestandard. De er absolut nødvendige for os, 
hvis vi fortsat skal kunne stille vore høje sundheds- og hygiejnekrav. Vort samfund har på 
grund af den tætte befolkning og den internationale mobilitet brug for særlige hygiejneformer, 
for ikke at baciller og sygdomme skal brede sig. Biocider skal være aktive og derfor er de 
også tit farlige. Derfor er det nødvendigt at være særlig forsigtig, når man omgås disse stoffer.  
Samtidig skal den nye biocidforordning sørge for, at producenterne, som hovedsagelig er små 
og mellemstore, kan anvende disse standarder i deres produktion uden at lide konkurrencetab, 
der ellers eventuelt kunne betyde, at udgangsmaterialer eller produkter bortfalder.

Formålet med denne forordning er at harmonisere de allerede gældende lovbestemmelser på 
europæisk plan og tilpasse dem til den løbende tekniske udvikling. I den forbindelse er det 
afgørende, at såvel forbrugerne som dem, der fremstiller biocider hhv. biocidholdige 
produkter, kan gå ud fra mindstestandarder gældende for hele EU. 

Ordføreren mener, at det forordningsforslag, som Kommissionen har forelagt, skal forbedres 
betydeligt for at opfylde de tilstræbte målsætninger at fjerne det hidtidige direktivs svagheder, 
forbedre godkendelsesproceduren og forenkle beslutningsproceduren og samtidig 
videreudvikle det høje beskyttelsesniveau. 
I den nye forordning skal der specielt tages højde for tre væsentlige områder: 
miljøbeskyttelse, forbrugerbeskyttelse samt producenternes sikre og praksisorienterede 
gennemførelse af forordningen.

Miljøet

I forbindelse med godkendelse, markedsføring og anvendelse af biocider skal det sikres, at 
forsigtighedsprincippet anvendes, og at der gælder klare udelukkelseskriterier. Kun på den 
måde kan der garanteres et så højt beskyttelsesniveau som muligt for såvel menneskers som 
dyrs sundhed og det naturskabte generelt bevares.

I forordningen skal der ved tildelingen af godkendelser også tages hensyn til aktivstoffers 
tekniske videreudvikling som f.eks. i forbindelse med de stadig hyppigere anvendte 
nanomaterialer. For i fremtiden at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau samt retssikkerhed 
for producenterne bør der efter ordførerens opfattelse udformes en ensartet definition på 
nanomaterialer, og forordningsteksten bør regelmæssigt tilpasses den tekniske udvikling. 

Forbrugerbeskyttelsen

Forbrugerne skal kunne gå ud fra, at de produkter, de køber, opfylder ens mindstestandarder 
på EU's indre marked, og det uafhængigt af i hvilken medlemsstat de har købt produktet. For 
at man ikke skal kunne komme uden om disse standarder, er det nødvendigt, at også ikke-
europæiske fabrikanters produkter og de materialer og aktivstoffer, de anvender, lever op til 
EU-standarder. Følgelig er en klar mærkning af behandlede materialer og produkter lige så 
nødvendig som en tilsvarende godkendelse af biocidholdige produkter, uafhængigt af om 
disse stammer fra lande uden for eller inden for EU.
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Endvidere skal erhvervsmæssige brugere og forbrugere af biocidholdige produkter orienteres 
om såvel disses sikre anvendelse som tolerable alternativer og det ubetænkelige ved 
biocidholdige produkter. Dette bør under alle omstændigheder omfatte oplæring af relevante 
målgrupper, i hvert fald inden for erhvervsmæssig anvendelse. 

Forordningens praksisorienterede gennemførelse og håndtering

Skal de voksende krav til biocidholdige produkter søges opfyldt, er der ud over den egentlige 
produktion forsknings- og udviklingsområdet, der har særlig betydning. Navnlig inden for 
biocidsektoren må industrien imidlertid skabe samklang mellem små produktionsmængder og 
dyre produktions- og godkendelsesprocedurer. Dette forudsætter rimelige omkostninger, 
retfærdige rammebetingelser og forsvarlige udgifter til registrering og godkendelse af 
biocider, uden at virksomhederne berøves lysten til at videreudvikle eksisterende og forske i 
nye produkter.

I den sammenhæng betyder indførelsen af en EF-godkendelse et væsentligt skridt hen imod et 
harmoniseret europæisk marked for biocidholdige produkter. Dette er det bedste og mest 
effektive system for at forbedre adgangen til disse produkter, tilskynde til innovation og sørge 
for at tilføre menneskers sundhed og naturbeskyttelsen en merværdi. Desuden har en central 
godkendelsesordning en helt klar positiv virkning på det indre marked, idet der i alle EU-
medlemsstater åbnes mulighed for konstante vurderinger og en ensartet gennemførelse af 
kravene. Dette fører ikke mindst også til bedre forbrugerbeskyttelse. Derfor bør proceduren 
for EF-godkendelse udvides til at dække alle produktkategorier.
I forbindelse med godkendelsesproceduren skal medløbervirkninger og følger ved 
medarbejderskift udelukkes, f.eks. i forbindelse med produktoplysninger eller 
forretningshemmeligheder. 
I den kommende forordning fastsættes en forenklet procedure for produktgodkendelse på 
bestemte betingelser, således at unødvendige omkostninger og overdrevne gebyrer undgås. 
Desuden skal det gøres klart, at der bliver tale om forskellige procedurer alt efter, i hvor høj 
grad og stort omfang et biocidholdigt produkt ønskes ændret i forhold til den oprindelige 
godkendelse. Således ville der kun blive brug for en forenklet procedure uden tungt og 
tidskrævende forvaltningsarbejde, når der er tale om ringe ændringer i biocidholdige 
produkter, som hverken har negativ indvirkning på risikovurderingen eller effektiviteten.


