
PR\805468NL.doc PE438.377v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

2009/0076(COD)

1.2.2010

***I
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het op de markt brengen en het gebruik van biociden

(COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Christa Klaß

Rapporteur voor advies (*):
Amalia Sartori, Commissie interne markt en consumentenbescherming

(*) Medeverantwoordelijke commissies - Artikel 50 van het Reglement



PE438.377v02-00 2/72 PR\805468NL.doc

NL

PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens
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**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. De 
markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten en 
betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het op de markt brengen en het gebruik van biociden
(COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0267),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0036/2009),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld
“Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 
interinstitutionele besluitvormingsprocedures” (COM(2009)0665),

– gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2010),

1. neemt het hierbij opgenomen standpunt in eerste lezing aan;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Aangezien het 
evaluatieprogramma van de 
Wereldgezondheidsorganisatie voor 
insecticiden (WHO Pesticide Evaluation 
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Scheme – WHOPES) een doeltreffende 
analyse en evaluatie van de gevolgen van 
insecticiden voor de volksgezondheid 
waarborgt, dient de naleving van het in 
het kader van dat programma vastgestelde
eindadvies gelijk te worden gesteld met 
een toelating van een product 
overeenkomstig deze verordening.

Or. de

Motivering

Ter voorkoming van onnodig dubbel werk.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om rekening te houden met de 
speciale aard van bepaalde biociden en 
het geringe risico dat aan het voorgestelde
gebruik ervan is verbonden, en om de 
ontwikkeling van biociden die nieuwe 
werkzame stoffen bevatten te bevorderen, 
dient te worden voorzien in een 
communautaire toelatingsprocedure voor 
die producten.

Schrappen

Or. de

Motivering

Ter wille van de samenhang met het amendement op artikel 33. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Teneinde de toegang tot de interne 
markt te vergemakkelijken en het 

(24) Teneinde de toegang tot de interne 
markt te vergemakkelijken en het 
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tijdverlies en de extra kosten te vermijden 
die met het verkrijgen van afzonderlijke 
nationale toelatingen in afzonderlijke 
lidstaten gepaard gaan, kan de Commissie 
in het licht van haar ervaring met de 
bepalingen over communautaire 
toelatingen besluiten de communautaire 
toelatingsprocedure ook van toepassing te 
maken op andere biociden.

tijdverlies en de extra kosten te vermijden 
die met het verkrijgen van afzonderlijke 
nationale toelatingen in afzonderlijke 
lidstaten gepaard gaan, heeft de Commissie 
besloten een communautaire 
toelatingsprocedure in te voeren voor alle
biociden.

Or. de

Motivering

Ter wille van de samenhang met het amendement op artikel 33. 

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Aanvragers die hebben geïnvesteerd in 
de ondersteuning van de opneming van een 
werkzame stof in bijlage I of in de 
toelating van een biocide overeenkomstig 
deze verordening, dienen een deel van de 
gedragen kosten te kunnen recupereren 
middels een eerlijke vergoeding telkens 
wanneer geoctrooieerde informatie die zij 
ter ondersteuning van een dergelijke 
opneming of toelating hebben ingediend, 
ten behoeve van latere aanvragers wordt 
gebruikt.

(48) Aanvragers die hebben geïnvesteerd in 
de ondersteuning van de opneming van een 
werkzame stof in bijlage I of in de 
toelating van een biocide overeenkomstig 
deze verordening en/of overeenkomstig 
Richtlijn 98/8/EG, dienen een deel van de 
gedragen kosten te kunnen recupereren 
middels een eerlijke vergoeding telkens 
wanneer geoctrooieerde informatie die zij 
ter ondersteuning van een dergelijke 
opneming of toelating hebben ingediend, 
ten behoeve van latere aanvragers wordt 
gebruikt.

Or. de

Motivering

Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat aanvragers die in het kader van het oude systeem 
investeringen hebben gedaan, niet worden uitgesloten.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om te garanderen dat alle 
geoctrooieerde informatie die ter 
ondersteuning van de opneming van een 
werkzame stof of de toelating van een 
biocide wordt ingediend, bescherming 
geniet vanaf het tijdstip van de indiening 
en om situaties te voorkomen waarin een 
deel van de informatie onbeschermd is, 
dient de bepaling inzake de termijnen voor 
de bescherming van informatie van 
toepassing te zijn op in het kader van 
Richtlijn 98/8/EG ingediende informatie.

(49) Om te garanderen dat alle 
geoctrooieerde informatie die ter 
ondersteuning van de opneming van een 
werkzame stof in bijlage I of de toelating 
van een biocide wordt ingediend, 
bescherming geniet vanaf het tijdstip van 
de indiening en om situaties te voorkomen 
waarin een deel van de informatie 
onbeschermd is, dient de bepaling inzake 
de termijnen voor de bescherming van 
informatie van toepassing te zijn op in het 
kader van Richtlijn 98/8/EG ingediende 
informatie.

Or. de

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Het is van essentieel belang dat het 
aantal dierproeven tot het uiterste wordt 
beperkt en dat de te verrichten proeven 
afhankelijk worden gemaakt van doel en 
toepassing van het product. Aanvragers 
dienen, in ruil voor een eerlijke 
vergoeding, de gegevens van studies op 
gewervelde dieren te delen in plaats van 
die studies nog eens over te doen. Bij 
ontstentenis van een overeenkomst over de 
uitwisseling van de gegevens van studies 
op gewervelde dieren tussen de eigenaar 
van de gegevens en de toekomstige 

(51) Het is van essentieel belang dat het 
aantal dierproeven tot het uiterste wordt 
beperkt en dat de te verrichten proeven met 
biociden en/of werkzame stoffen daarvan
afhankelijk worden gemaakt van doel en 
toepassing van het product. Aanvragers 
dienen, in ruil voor een eerlijke 
vergoeding, de gegevens van studies op 
gewervelde dieren te delen in plaats van 
die studies nog eens over te doen. Bij 
ontstentenis van een overeenkomst over de 
uitwisseling van de gegevens van studies 
op gewervelde dieren tussen de eigenaar 
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aanvrager, dient het agentschap het gebruik 
van die studies door de toekomstige 
aanvrager toe te laten zonder dat zulks 
prejudicieert op het besluit van een 
nationale rechterlijke instantie over de 
vergoeding. Er moet een communautair 
register met de contactgegevens van de 
eigenaars van dergelijke studies worden 
opgezet en ter beschikking worden gesteld 
van alle instanties die toekomstige 
aanvragers dienen te kunnen informeren.

van de gegevens en de toekomstige 
aanvrager, dient het agentschap het gebruik 
van die studies door de toekomstige 
aanvrager toe te laten zonder dat zulks 
prejudicieert op het besluit van een 
nationale rechterlijke instantie over de 
vergoeding. Er moet een communautair 
register met de contactgegevens van de 
eigenaars van dergelijke studies worden 
opgezet en ter beschikking worden gesteld 
van alle instanties die toekomstige 
aanvragers dienen te kunnen informeren.

Or. de

Motivering

Ter verduidelijking dat de gegevensuitwisseling niet alleen van toepassing is op biociden, 
maar ook op werkzame stoffen daarvan.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) In het bijzonder dient de Commissie te 
worden gemachtigd maatregelen vast te 
stellen om een besluit te nemen over 
aanvragen tot opneming van een werkzame 
stof in bijlage I of tot verlenging of 
herziening van een dergelijke opneming, 
om de procedures met betrekking tot de 
verlenging of herziening van de opneming 
van een werkzame stof in bijlage I te 
specificeren, om de bepalingen inzake 
communautaire toelatingen tot andere 
categorieën biociden uit te breiden, om de 
criteria en procedures met betrekking tot de 
intrekking van een toelating of de 
wijziging van de aan een toelating 
verbonden voorwaarden te specificeren, 
inclusief een mechanisme voor de 
beslechting van geschillen, om de 
algemeen toepasselijke 
maximumhoeveelheden werkzame stoffen 

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

verstrekt, om een geharmoniseerde 
vergoedingenstructuur en andere regels 
betreffende de betaling van vergoedingen 
aan de bevoegde autoriteiten en het 
agentschap vast te stellen, om de bijlagen 
aan te passen aan de vooruitgang van 
wetenschap en techniek, om het 
werkprogramma uit te voeren en de 
desbetreffende rechten en plichten van de 
bevoegde autoriteiten en de deelnemers aan 
het programma te specificeren en om de 
duur van het werkprogramma met een 
bepaalde periode te verlengen. Daar het 
maatregelen van algemene strekking 
betreft die bedoeld zijn om niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen, onder meer door deze 
verordening aan te vullen met nieuwe niet-
essentiële onderdelen, moeten zij worden 
vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van 
Besluit 1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

Ter wille van de samenhang met het amendement op artikel 33.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 61 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61 bis) Het gebruik van nanomaterialen 
in biociden zal mogelijk toenemen 
naarmate de technologie zich verder 
ontwikkelt. Om een hoge mate van 
consumentenbescherming, het vrije 
verkeer van goederen en rechtszekerheid 
voor de fabrikanten te garanderen, is het 
noodzakelijk een uniforme definitie van 
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‘nanomateriaal’ op internationaal niveau 
te ontwikkelen. De Unie moet ernaar 
streven binnen de relevante internationale 
fora overeenstemming te bereiken over 
een definitie. Indien ter zake 
overeenstemming kan worden bereikt, 
moet de definitie van het begrip 
‘nanomateriaal’ in deze verordening 
dienovereenkomstig worden aangepast. 
Er is momenteel onvoldoende informatie 
beschikbaar over de risico’s van 
nanomaterialen. Om de veiligheid ervan 
beter te kunnen beoordelen moet het 
Wetenschappelijk Comité voor 
consumentenveiligheid (WCCV) in 
samenwerking met de betrokken 
instanties leidraden verstrekken met 
betrekking tot testmethoden die de 
specifieke kenmerken van nanomaterialen 
in aanmerking nemen. De Commissie 
dient de bepalingen inzake
nanomaterialen op gezette tijden te 
herzien in het licht van de 
wetenschappelijke vooruitgang.

Or. de

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 61 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61 ter) Gezien de schadelijke 
milieueffecten die verbonden kunnen zijn 
aan aangroeiwerende producten in het 
aquatisch milieu moet de Commissie zich 
ervoor inzetten dat het Internationaal 
Verdrag inzake de beperking van 
schadelijke aangroeiwerende 
verfsystemen op schepen (“AFS-
Verdrag”) wereldwijd wordt geratificeerd 
en aan deze verordening wordt aangepast.

Or. de
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 - alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Deze verordening heeft ten doel 
een hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid van mensen en dieren en van 
het milieu te waarborgen en de werking 
van de interne markt te verbeteren door de 
regels voor het op de markt brengen en 
het gebruik van biociden te harmoniseren. 
De bepalingen van deze verordening 
stoelen op het voorzorgsbeginsel, teneinde 
de gezondheid van mensen en dieren en 
van het milieu veilig te stellen.

Or. de

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat het voorzorgsbeginsel bij de toelating, het op de markt 
brengen en het gebruik van biociden in acht wordt genomen om een hoog niveau van 
bescherming van de gezondheid van mensen en dieren en van het milieu te waarborgen en de 
schepping te bewaren.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 3 - letter k bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid;

Or. de
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Biociden van productsoort 18, die 
zijn geproduceerd in overeenstemming 
met het in het kader van het 
evaluatieprogramma van de 
Wereldgezondheidsorganisatie voor 
pesticiden (WHO Pesticide Evaluation 
Scheme – WHOPES) vastgestelde 
eindadvies, worden geacht te zijn 
toegelaten overeenkomstig hoofdstuk VII 
van deze verordening. De artikelen 38 en 
57 zijn van overeenkomstige toepassing. 

Or. de

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1 - letter a) - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ‘biociden’: werkzame stoffen of 
mengsels die, in de vorm waarin zij aan de 
gebruiker worden geleverd, een of meer 
werkzame stoffen bevatten en bestemd zijn 
om een schadelijk organisme te 
vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te 
maken, de effecten daarvan te voorkomen 
of het op andere wijze langs chemische of 
biologische weg te bestrijden.

a) ‘biociden’: werkzame stoffen of 
mengsels die, in de vorm waarin zij aan de 
gebruiker worden geleverd, een of meer 
werkzame stoffen bevatten en
voornamelijk bestemd zijn om een 
schadelijk organisme te vernietigen, af te 
schrikken, onschadelijk te maken, de 
effecten daarvan te voorkomen of het op 
andere wijze langs chemische of 
biologische weg te bestrijden.

Or. de

Motivering

Ter verduidelijking dat behandelde materialen en voorwerpen met een externe biocidale 
werking (bv. behandelde muskietennetten) als biociden moeten worden beschouwd en 
derhalve als zodanig moeten worden toegelaten. 
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1 - letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) ‘tot bezorgdheid aanleiding gevende 
stof’: iedere stof, met uitzondering van de 
werkzame stof, die als intrinsieke 
eigenschap heeft dat zij een schadelijk
effect kan hebben op mensen, dieren of het 
milieu en die in een biocide in voldoende 
concentratie aanwezig is of ontstaat om het 
risico van een dergelijk effect te doen 
ontstaan; Dergelijke stoffen zouden, tenzij 
er andere redenen tot bezorgdheid zijn, 
normaliter ingedeeld worden bij de 
gevaarlijke stoffen overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG en in het biocide 
aanwezig zijn in een concentratie welke 
als gevaarlijk wordt beschouwd in de zin 
van Richtlijn 1999/45/EG of
Verordening (EG) nr. 1272/2008.

Or. de

Motivering

Deze definitie is reeds opgenomen in Richtlijn 98/8/EG en is hier ter verduidelijking opnieuw 
ingevoegd.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1 - letter k)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

k) ‘behandelde materialen en producten: 
alle stoffen, mengsels, materialen en 
voorwerpen die met een of meer biociden 
zijn behandeld of waarin een of meer 
biociden zijn verwerkt;
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Or. de

Motivering

De vertaling van de Engelse term ‘article’ in het Duits moet volgens artikel 3, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 - de REACH-verordening - ‘Erzeugnis’ (product) luiden. In 
de Duitse versie van de REACH-verordening is de term ‘Gegenstand’ (voorwerp) niet 
gedefinieerd. De definitie houdt een uitbreiding in van het toepassingsgebied van behandelde 
voorwerpen of materialen, zodat hieronder ook voorwerpen zoals geconserveerde verf of 
voorwerpen met een extern effect zoals muskietennetten vallen. De beoordeling heeft in 
dergelijke gevallen betrekking op het niveau van de chemische stof.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1 - letter n)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) ‘toelating’: nationale toelating of 
communautaire toelating;

n) ‘toelating’: nationale toelating of 
communautaire toelating; een primaire 
toelating, een duplicaattoelating of een 
aanvullende toelating.

Or. de

Motivering

Een aanvulling van de definities is nodig met het oog op de termen ‘primaire toelating’, 
‘duplicaattoelating’ en ‘aanvullende toelating’ in de artikelen 18, 37 bis (nieuw), 37 ter 
(nieuw), 39, 40 en 41.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1 - letter n bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n bis) ‘primaire toelating’: een 
overeenkomstig artikel 23 of artikel 35 
genomen administratief besluit.

Or. de
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1 - letter n ter) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n ter) ‘duplicaattoelating’: een 
administratief besluit waarbij een lidstaat 
of de Commissie ten behoeve van de 
houder van een primaire toelating toestaat 
dat hetzelfde biocide onder een andere 
handelsnaam op de markt gebracht en 
gebruikt wordt.

Or. de

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1 - letter n quater) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n quater) ‘aanvullende toelating’: een 
administratief besluit, gebaseerd op een 
primaire toelating en genomen met
toestemming van de houder van die 
toelating, waarbij een lidstaat of de 
Commissie toestaat dat een biocide onder 
een andere handelsnaam op de markt 
gebracht en gebruikt wordt,

Or. de

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1 - letter p)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p) ‘kaderformulering’: een groep biociden 
met soortgelijke toepassingen en, wat hun 
samenstelling betreft, een beperkte mate 

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

opzichte van een tot die groep behorend 
referentiebiocide dat dezelfde werkzame 
stoffen met dezelfde specificaties bevat, 
waarbij ondanks deze variatie het 
risiconiveau niet hoger is dan dat van het 
referentiebiocide en de gespecificeerde
werkzaamheid tegen de doelorganismen is 
gewaarborgd;

Or. de

Motivering

Het is essentieel dat het risiconiveau ten opzichte van het referentiebiocide niet hoger uitvalt 
en dat de gespecificeerde werkzaamheid tegen de doelorganismen gewaarborgd blijft.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1 - letter q)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) ‘verklaring van toegang’: een 
oorspronkelijk document, ondertekend 
door de eigenaar of eigenaars van 
informatie, waarin verklaard wordt dat die 
informatie door de bevoegde autoriteiten,
het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen en de Commissie mag worden 
gebruikt ten behoeve van de beoordeling 
van een werkzame stof of de verlening van 
een toelating;

q) ‘verklaring van toegang’: een 
oorspronkelijk document, ondertekend 
door de eigenaar of eigenaars van 
informatie of een gemachtigde, waarin 
verklaard wordt dat die informatie door de 
aangewezen bevoegde instantie, het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen en de Commissie mag worden 
gebruikt ten behoeve van de beoordeling 
van een werkzame stof of de verlening van 
een toelating aan een derde.

Or. de

Motivering

De definitie in het Commissievoorstel van ‘verklaring van toegang’ is niet nauwkeurig 
genoeg.
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Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

u bis) ‘nanomateriaal’: met opzet 
geproduceerd materiaal dat een of meer 
dimensies heeft van de orde van 100 nm 
of minder of dat is samengesteld uit 
afzonderlijke functionele delen, intern of 
aan de oppervlakte, waarvan er vele een 
of meer dimensies hebben van de orde van 
100 nm of minder, inclusief structuren, 
agglomeraten of aggregaten, die een 
omvang kunnen hebben van meer dan de 
orde van 100 nm, maar die eigenschappen 
behouden die kenmerkend voor de 
nanoschaal zijn.
i) eigenschappen die verband houden met 
het grote specifieke oppervlaktegebied van 
de materialen in kwestie; 
ii) specifieke fysisch-chemische 
eigenschappen die verschillen van degene 
van de niet-nanovorm van hetzelfde 
materiaal.

Or. de

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

u ter) ‘fabrikant’:
- in het geval van een werkzame stof die in 
de Unie wordt geproduceerd en op de 
markt wordt gebracht, de fabrikant van 
die werkzame stof of een in de Unie 
gevestigde persoon die door de fabrikant 
met het oog op deze verordening als zijn 
enige vertegenwoordiger is aangewezen;
- in het geval van een werkzame stof die 
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buiten de Unie wordt geproduceerd, de in 
de Unie gevestigde persoon die door de 
fabrikant van die werkzame stof met het 
oog op deze verordening als zijn enige 
vertegenwoordiger is aangewezen of, 
wanneer een dergelijke persoon niet is 
aangewezen, de importeur van die 
werkzame stof in de Unie,
- in het geval van een biocide dat buiten 
de Unie wordt geproduceerd, de in de 
Unie gevestigde persoon die door de 
fabrikant van dat biocide met het oog op
deze verordening als zijn enige 
vertegenwoordiger is aangewezen of, 
wanneer een dergelijke persoon niet is 
aangewezen, de importeur van dat biocide 
in de Unie.

Or. de

Motivering

Met het oog op de herformulering van artikel 83 is een definitie van ‘fabrikant’ noodzakelijk. 
Deze definitie is identiek aan die van Verordening (EG) nr. 1896/2000 van de Commissie van 
7 september 2000 inzake de eerste fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende biociden bedoelde programma.

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

u quater) ‘professionele gebruiker’: elke 
natuurlijke of rechtspersoon die biociden
gebruikt in het kader van zijn 
beroepsactiviteiten.

Or. de
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan de opneming van een actieve stof 
in bijlage I worden, indien passend, een of 
meer van de hierna genoemde voorwaarden 
verbonden:

3. Wanneer een actieve stof in bijlage I 
wordt opgenomen, inclusief de definitie 
van de referentiebron van die stof ter 
bepaling van de technische 
gelijkwaardigheid als omschreven in 
artikel 3, lid 1, onder u), worden daarbij, 
indien passend, een of meer van de hierna 
genoemde eisen en voorwaarden vermeld:

Or. de

Motivering

Het is belangrijk om een verband te leggen tussen de in bijlage I beschreven werkzame stof en 
de gegevens waarop de opneming in bijlage I is gebaseerd. Voorts is de isomeersamenstelling 
van belang voor de vaststelling van de chemische identiteit.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - lid 3 - letter e bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) omschrijving van de chemische 
identiteit met het oog op stereo-isomeren;

Or. de

Motivering

Het is belangrijk om een verband te leggen tussen de in bijlage I beschreven werkzame stof en 
de gegevens waarop de opneming in bijlage I is gebaseerd. Voorts is de isomeersamenstelling 
van belang voor de vaststelling van de chemische identiteit.
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De volgende werkzame stoffen worden 
niet in bijlage I opgenomen:

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

a) werkzame stoffen die overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn 
ingedeeld als kankerverwekkende stof van 
categorie 1A of 1B, of die voldoen aan de 
criteria om als zodanig te worden 
ingedeeld;

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

b) werkzame stoffen die overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn 
ingedeeld als mutagene stof van categorie
1A of 1B, of die voldoen aan de criteria 
om als zodanig te worden ingedeeld;

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

c) werkzame stoffen die overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn 
ingedeeld als voor de voortplanting giftige 
stof van categorie 1A of 1B, of die voldoen 
aan de criteria om als zodanig te worden 
ingedeeld;

d) werkzame stoffen die overeenkomstig 
artikel 57, onder f), van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 als 
hormoonontregelend worden aangemerkt.
Uiterlijk op 30 juni 2015 stelt de 
Commissie via gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig de artikelen XY 
maatregelen vast met betrekking tot 
specifieke wetenschappelijke criteria voor 
de vaststelling van hormoonontregelende 
eigenschappen. In afwachting van de 
vaststelling van deze criteria worden 
stoffen die overeenkomstig het bepaalde 
in Verordening (EG) nr. 1272/2008 als 
kankerverwekkend, categorie 2, of toxisch 
voor de voortplanting, categorie 2, zijn of 
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moeten worden ingedeeld, beschouwd als 
stoffen met hormoonontregelende 
eigenschappen. Stoffen zoals die welke 
overeenkomstig het bepaalde in 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 als 
toxisch voor de voortplanting, categorie 2, 
zijn of moeten worden ingedeeld en 
toxische effecten hebben op de endocriene 
organen, kunnen bovendien als stoffen 
met hormoonontregelende eigenschappen 
worden beschouwd;
e) werkzame stoffen die persistent, 
bioaccumulerend of toxisch zijn;
f) werkzame stoffen die zeer persistent en 
zeer bioaccumulerend zijn;
g) persistente organische 
verontreinigende stoffen (POP’s) in de zin 
van Verordening (EG) nr. 850/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van
29 april 2004 betreffende persistente 
organische verontreinigende stoffen1.

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

1 PB L 229 van 29.6.2004, blz. 5.

Or. de

(verplaatsing van en amendement op artikel 5, lid 2)

Motivering

De uitsluitingscriteria moeten op het voorzorgsbeginsel berusten. 

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De volgende werkzame stoffen worden 
in bijlage I opgenomen als aan ten minste 
een van de voorwaarden van lid 1 is 

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

a) werkzame stoffen die overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn 
ingedeeld als kankerverwekkende stof van 
categorie 1A of 1B, of die voldoen aan de 
criteria om als zodanig te worden 
ingedeeld;

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

b) werkzame stoffen die overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn 
ingedeeld als mutagene stof van categorie 
1A of 1B, of die voldoen aan de criteria 
om als zodanig te worden ingedeeld;

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

c) werkzame stoffen die overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn 
ingedeeld als voor de voortplanting giftige 
stof van categorie 1A of 1B, of die voldoen 
aan de criteria om als zodanig te worden 
ingedeeld;

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

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

d) het bepaalde onder c) is niet van 
toepassing op werkzame stoffen voor de 
productsoorten 4 en 14 tot en met 19.

Or. de

(verplaatsing van en amendement op artikel 5, lid 1)

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
1. Elke kandidaat-aanvrager die om de 
opneming van een werkzame stof in 
bijlage I verzoekt, doet bij het agentschap 
navraag of:
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- voor dezelfde werkzame stof reeds een 
aanvraag tot opneming in bijlage I is 
ingediend;
- dezelfde werkzame stof is opgenomen in 
bijlage I;
- dezelfde stof is geregistreerd 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006.
2. Elke kandidaat-aanvrager verstrekt bij 
zijn navraag bij het agentschap de 
volgende informatie:
a) gegevens betreffende zijn identiteit, 
zoals bepaald onder punt 1 van bijlage VI 
bij Verordening (EG) nr. 1907/2006, 
uitgezonderd de punten 1.2 en 1.3;
b) gegevens betreffende de identiteit van 
de werkzame stof, zoals bepaald onder 
punt 2 van bijlage VI bij Verordening 
(EG) nr. 1907/2006;
c) de gegevensvereisten met betrekking tot
nieuwe proeven op gewervelde dieren die 
door de aanvrager zouden moeten worden 
verricht;
d) de gegevensvereisten met betrekking tot 
andere nieuwe proeven die door de 
aanvrager zouden moeten worden 
verricht.
3. Wanneer de werkzame stof niet reeds in 
bijlage I is opgenomen of nog niet 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 is geregistreerd, stelt het 
agentschap de kandidaat-aanvrager 
daarvan in kennis.
4. Wanneer voor dezelfde werkzame stof 
reeds een aanvraag is ingediend of 
wanneer dezelfde werkzame stof reeds in 
bijlage I is opgenomen of overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 is 
geregistreerd, stelt het agentschap de 
kandidaat-aanvrager onverwijld in kennis 
van de namen en adressen van de eerdere 
aanvragers en registranten en van de 
relevante onderzoekssamenvattingen of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen 
voor zover deze reeds beschikbaar zijn. 
5. Tegelijkertijd stelt het agentschap de 
eerdere aanvragers en registranten in 
kennis van de naam en het adres van de 
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kandidaat-aanvrager die een verzoek tot 
opneming in bijlage I heeft ingediend. De 
beschikbare proeven op gewervelde dieren 
worden overeenkomstig hoofdstuk XI van 
deze verordening gedeeld met de 
kandidaat-aanvrager. 

Or. de

Motivering

Om herhalingen van proeven op gewervelde dieren te voorkomen en om te voldoen aan de 
gegevensvereisten van bijlage II is een dergelijke procedure noodzakelijk. De 
‘aanvraagplicht’ is overgenomen uit de REACH-verordening, aangezien het agentschap over 
de nodige technische middelen en deskundigheid beschikt om deze procedure toe te passen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - lid 1 - letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een dossier voor de werkzame stof dat 
aan de eisen van bijlage II voldoet of een 
verklaring van toegang tot een dergelijk 
dossier;

Or. de

Motivering

Het is mogelijk dat de aanvrager niet de eigenaar is van de gegevens die ter onderbouwing 
van een aanvraag vereist zijn.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - lid 1- letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een dossier voor ten minste één 
representatief biocide dat de werkzame stof 
bevat, dat aan de eisen van bijlage III 
voldoet.

b) een dossier of een verklaring van 
toegang tot een dossier voor ten minste 
één representatief biocide dat de werkzame 
stof bevat, dat aan de eisen van bijlage III 
voldoet.
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Or. de

Motivering

Het is mogelijk dat de aanvrager niet de eigenaar is van de gegevens die ter onderbouwing 
van een aanvraag vereist zijn.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het agentschap kent aan elke 
aanvraag een indieningsnummer toe, dat 
bij alle correspondentie over de aanvraag 
tot de opneming van de werkzame stof in 
bijlage I dient te worden vermeld, en stelt
een indieningsdatum vast, die 
overeenkomt met de datum van ontvangst 
van de aanvraag bij het agentschap.

Or. de

Motivering

Naast de registratie van bedrijfsspecifieke gegevens bij de opneming van een werkzame stof in 
bijlage I vormt ook de invoering van nadere informatie een passend en doeltreffend middel 
om profiteurs te weren, zodat bedrijven gedane investeringen weer terug kunnen verdienen. 
Door dergelijke informatie op te slaan neemt bovendien de transparantie toe en wordt de 
uitwisseling van gegevens vergemakkelijkt.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 3 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen twee maanden na ontvangst van 
de aanvraag valideert het agentschap de 
aanvraag mits zij aan de volgende eisen 
voldoet:

3. Binnen drie weken na ontvangst van de 
aanvraag valideert het agentschap de 
aanvraag mits zij aan de volgende eisen 
voldoet:

Or. de
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Motivering

Het agentschap dient voor de validatie van aanvragen hetzelfde tijdschema te hanteren dat in 
de REACH-verordening (artikel 20) is vastgelegd. Voor het invoeren van alle gegevens in het 
communautair register kan de termijn worden verlengd. Hierdoor mag de beoordeling van de 
aanvraag evenwel niet worden vertraagd.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 4 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen twee maanden na ontvangst van de 
aanvullende informatie bepaalt het 
agentschap of de ingediende aanvullende 
informatie volstaat om de aanvraag te 
valideren.

Binnen drie weken na ontvangst van de 
aanvullende informatie bepaalt het
agentschap of de ingediende aanvullende 
informatie volstaat om de aanvraag te
valideren.

Or. de

Motivering

Het agentschap dient voor de validatie van aanvragen hetzelfde tijdschema te hanteren dat in 
de REACH-verordening (artikel 20) is vastgelegd. Voor het invoeren van alle gegevens in het 
communautair register kan de termijn worden verlengd. Hierdoor mag de beoordeling van de 
aanvraag evenwel niet worden vertraagd.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 4 - alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen twee maanden na ontvangst van 
de aanvraag voorziet het agentschap alle 
gegevens in het dossier van een unieke 
identificatiecode. 

Or. de

Motivering

Het agentschap dient voor de validatie van aanvragen hetzelfde tijdschema te hanteren dat in 
de REACH-verordening (artikel 20) is vastgelegd. Voor het invoeren van alle gegevens in het 
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communautair register kan de termijn worden verlengd. Hierdoor mag de beoordeling van de 
aanvraag evenwel niet worden vertraagd.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Naast de registratie van bedrijfsspecifieke gegevens bij de opneming van een werkzame stof in 
bijlage I vormt ook de invoering van verdere informatie een passend en doeltreffend middel 
om profiteurs te weren, aangezien zo een snelle identificatie van de bedrijven mogelijk is die 
een werkzame stof hebben ondersteund. Alleen deze bedrijven mogen verklaringen van 
toegang tot dossiers over werkzame stoffen afgeven. 

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Wanneer het agentschap besluit een 
werkzame stof op te nemen in bijlage I, 
kent het aan die stof een stof- en 
aanvragerspecifiek opnemingsnummer 
toe. Het agentschap stelt de betrokken 
aanvrager terstond in kennis van het 
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opnemingsnummer en de datum van 
opneming. Het opnemingsnummer wordt 
voor alle verdere correspondentie over de 
werkzame stof en voor de producttoelating 
overeenkomstig hoofdstuk IV van deze 
verordening gebruikt.

Or. de

Motivering

De registratie van bedrijfsspecifieke gegevens bij de opneming van een werkzame stof in 
bijlage I vormt een passend en doeltreffend middel om profiteurs te weren, aangezien zo een 
snelle identificatie van de bedrijven mogelijk is die een werkzame stof hebben ondersteund. 
Alleen deze bedrijven mogen verklaringen van toegang tot dossiers over werkzame stoffen 
afgeven.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

De registratie van bedrijfsspecifieke gegevens bij de opneming van een werkzame stof in 
bijlage I vormt een passend en doeltreffend middel om profiteurs te weren, aangezien zo een 
snelle identificatie van de bedrijven mogelijk is die een werkzame stof hebben ondersteund. 
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Hierdoor worden tevens de administratieve lasten verminderd.

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie kan de opneming van een 
werkzame stof in bijlage I te allen tijde 
herzien indien er ernstige aanwijzingen 
bestaan dat niet langer aan de in artikel 4 
bedoelde eisen wordt voldaan. Zij herziet 
de opneming eveneens indien er 
aanwijzingen zijn dat de naleving van de 
doelstellingen van artikel 4, lid 1, onder a)
punt iv, en onder b), punt i, alsmede 
artikel 7, leden 2 en 3, van Richtlijn
2000/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid1 niet is gewaarborgd. Als 
die aanwijzingen worden bevestigd, neemt 
de Commissie een besluit aan waarbij de 
opneming van de werkzame stof in bijlage 
I wordt gewijzigd of waarbij die werkzame 
stof uit die bijlage wordt geschrapt.
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.

Or. de

Motivering

Verwijzing naar de kaderrichtlijn water.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 - lid 2 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanvragen voor een nationale toelating in 
een lidstaat worden ingediend bij de 
bevoegde autoriteit van die lidstaat 

Schrappen
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(hierna ‘de ontvangende bevoegde 
autoriteit’ genoemd).

Or. de

Motivering

De eerste validatie van alle aanvragen moet door ECHA worden uitgevoerd.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 - lid 2 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanvragen voor een communautaire 
toelating worden ingediend bij het 
agentschap.

Aanvragen voor een communautaire 
toelating worden ingediend bij het 
agentschap. Indien een lidstaat daartoe op 
voorhand toestemming heeft verleend, 
kan de aanvrager zijn aanvraag door een 
lidstaat laten onderzoeken; in dat geval 
deelt hij het agentschap de naam van de 
in artikel 22 bedoelde ontvangende 
bevoegde autoriteit mede die zijn 
aanvraag beoordeelt. 

Or. de

Motivering

Om in incidentele gevallen juist voor KMO's samenwerking met nationale autoriteiten 
mogelijk te maken.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 - lid 1 - letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de daarin aanwezige werkzame stoffen 
zijn opgenomen in bijlage I en er wordt 
voldaan aan alle in die bijlage voor die 
stoffen vermelde voorwaarden;

a) de daarin aanwezige werkzame stoffen 
zijn opgenomen in bijlage I, er is een 
opnemingsnummer toegekend 
overeenkomstig artikel 8, lid 5 bis, en er 
wordt voldaan aan alle in die bijlage voor 
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die stoffen vermelde voorwaarden;

Or. de

Motivering

Ter wille van de samenhang met de beoordelingsprocedure als bedoeld in artikel 8, lid 5 bis.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 - lid 1 - letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

De uitdrukking ‘aard’ is niet eenduidig. ‘Chemische identiteit’ is een betere term voor de 
samenstelling van de werkzame stof.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 - lid 1 - letter d bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) ingeval in een biocide 
nanomaterialen zijn gebruikt, is het 
hiervan uitgaande risico voor het milieu 
en de gezondheid specifiek onderzocht.
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Or. de

Motivering

Nanomaterialen hebben andere eigenschappen dan dezelfde stoffen in andere dan nano-vorm. 
Het risico van nanomaterialen bevattende biociden moet derhalve specifiek worden 
onderzocht. 

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de beoordeling of aan de criteria 
van lid 1, onder b), is voldaan, worden 
voor zover mogelijk gegevens afgeleid uit 
reeds bestaande gegevens over de tot 
bezorgdheid aanleiding gevende stof die 
een bestanddeel van het biocide vormt, 
teneinde dierproeven tot een minimum te 
beperken. Bij het onderzoek naar 
eventuele schadelijke effecten van het 
biocide en de daaruit volgende 
risicobeoordeling worden, waar mogelijk, 
met name de bepalingen van Richtlijn
1999/45/EG of Verordening (EG) nr. 
1272/2008 toegepast.

Or. de

Motivering

Ter voorkoming van onnodige proeven op gewervelde dieren. Aanpassing aan de regelgeving 
met betrekking tot de concentratiegrenzen voor een chemisch veiligheidsrapport.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 - lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De beoordeling of het biocide aan de 
criteria van lid 1, onder b) en c), voldoet,
is niet verplicht voor een stof die een 
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bestanddeel vormt van het biocide, indien 
de concentratie van die stof in het biocide 
lager is dan de laagste waarden als 
genoemd in artikel 14, lid 2, onder a) tot 
en met f) van Verordening (EG) nr. 
1907/2006.

Or. de

Motivering

Ter voorkoming van onnodige proeven op gewervelde dieren. Aanpassing aan de regelgeving 
met betrekking tot de concentratiegrenzen voor een chemisch veiligheidsrapport.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 - lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In het geval van een kaderformulering is 
een verlaging van het gehalte aan 
werkzame stof ten opzichte van het 
referentiebiocide en/of een wijziging van 
de procentuele verhouding van een of meer 
niet-werkzame stoffen en/of de vervanging 
van een of meer niet-werkzame stoffen
door andere met hetzelfde of een kleiner 
risico toegestaan.

6. In het geval van een kaderformulering
zijn de volgende variaties ten opzichte van 
een referentiebiocide mogelijk:

a) de weglating van een werkzame stof bij 
een referentiebiocide met ten minste twee 
werkzame stoffen;
b) een verlaging van het gehalte aan 
werkzame stoffen;
c) de weglating van een of meer niet-
werkzame stoffen;
d) een wijziging van de procentuele 
verhouding van een of meer niet-werkzame 
stoffen;
e) de vervanging van een of meer niet-
werkzame stoffen.

Or. de

Motivering
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Een biocide kan meer dan één werkzame stof bevatten.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 - lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Commissie stelt overeenkomstig 
de in artikel 72, lid 2, genoemde 
procedure technische en 
wetenschappelijke richtsnoeren voor de 
producttoelating ter beschikking, met 
speciale aandacht voor geharmoniseerde 
gegevensvereisten, evaluatieprocedures en 
beslissingen van de lidstaten.

Or. de

Motivering

Ter waarborging van een uniforme tenuitvoerlegging van de verordening.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 - lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanvrager van een toelating dient 
tezamen met de aanvraag de volgende 
documenten in:

1. De aanvrager van een primaire toelating
dient tezamen met de aanvraag de 
volgende documenten in:

Or. de

Motivering

Op grond van de nieuwe definities is een wijziging noodzakelijk.
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Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 - lid 1 - letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) in het geval van andere biociden dan 
biociden met een gering risico, voor elke 
werkzame stof in het biocide een dossier of 
een verklaring van toegang tot een dossier 
dat aan de eisen van bijlage II voldoet en 
voorzien is van het toegekende 
opnemingsnummer als bedoeld in artikel 
8, lid 5 bis;

Or. de

Motivering

Ter wille van de samenhang met de beoordelingsprocedure als bedoeld in artikel 8, lid 5 bis. 
Voor producten met een gering risico die zijn gebaseerd op werkzame stoffen die in bijlage I 
zijn opgenomen of waarvoor een beoordelingsprocedure voor mogelijke opneming in bijlage I 
gaande is, is toegang tot de gegevens over de werkzame stof nodig. De bescherming van 
eigendomsrechten en de gegevensbescherming met betrekking tot werkzame stoffen die in 
bijlage I zijn opgenomen, mogen niet worden ondermijnd.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 - lid 1 - letter d bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) Wanneer een werkzame stof in een 
biocide met gering risico in bijlage I is 
opgenomen, moet tevens het 
desbetreffende opnemingsnummer 
worden opgegeven. Voor zover de 
termijnen voor de bescherming van 
informatie zoals bedoeld in artikel 49 niet 
zijn verstreken, moet een verklaring van 
toegang worden ingediend.

Or. de

Motivering
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Ter wille van de samenhang met de beoordelingsprocedure als bedoeld in artikel 8, lid 5 bis. 
Voor producten met een gering risico die zijn gebaseerd op werkzame stoffen die in bijlage I 
zijn opgenomen of waarvoor een beoordelingsprocedure voor mogelijke opneming in bijlage I 
gaande is, is toegang tot de gegevens over de werkzame stof nodig. De bescherming van 
eigendomsrechten en de gegevensbescherming met betrekking tot werkzame stoffen die in 
bijlage I zijn opgenomen, mogen niet worden ondermijnd.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanvraag tot toelating gaat vergezeld 
van de overeenkomstig artikel 70 
verschuldigde vergoeding.

2. De aanvraag tot primaire toelating gaat 
vergezeld van de overeenkomstig artikel 70 
verschuldigde vergoeding.

Or. de

Motivering

Op grond van de nieuwe definities is een wijziging noodzakelijk.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het agentschap kan verlangen dat 
aanvragen voor een nationale toelating 
worden ingediend in een officiële taal van 
de lidstaat waar die bevoegde autoriteit is 
gevestigd.

Or. de

Motivering

Wanneer alle aanvragen bij het ECHA worden ingediend en door het ECHA worden 
gevalideerd, is het agentschap de enige ontvangende bevoegde autoriteit.
Een officiële taal van de betrokken lidstaat dient te volstaan.
Alle verdere verwijzingen in het Commissievoorstel naar de ontvangende bevoegde autoriteit 
voor ontvangst en validatie van aanvragen moeten door verwijzingen naar het agentschap 
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worden vervangen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt volgens de in artikel 
72, lid 2, bedoelde procedure technische 
richtsnoeren op om de uitvoering van lid 1, 
onder d), te vergemakkelijken. Deze 
technische richtsnoeren worden in de C-
reeks van het Publicatieblad van de
Europese Unie gepubliceerd.

5. De Commissie stelt volgens de in artikel 
72, lid 2, bedoelde procedure technische 
richtsnoeren op om de uitvoering van lid 1, 
onder d), te vergemakkelijken. De 
Commissie stelt overeenkomstig de in 
artikel 72, lid 2, genoemde procedure 
technische en wetenschappelijke 
richtsnoeren en instrumenten ter 
beschikking, ter ondersteuning van met 
name aanvragen overeenkomstig de 
artikelen 18, 19 en 20, inzonderheid voor 
kmo’s. Deze technische richtsnoeren 
worden in de C-reeks van het 
Publicatieblad van de Europese Unie
gepubliceerd.

Or. de

Motivering

Dit amendement houdt rekening met het feit dat adviezen en aanwijzingen van de Commissie 
voor kmo’s bijzonder waardevol zijn omdat deze ondernemingen mogelijk niet over de 
vereiste middelen en deskundigheid beschikken om aan alle bepalingen van deze verordening 
te voldoen.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 - lid 2 - letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de kwalitatieve en kwantitatieve
samenstelling wat de werkzame stoffen en 
de niet-werkzame stoffen betreft waarvan
de kennis onmisbaar is voor een juist 
gebruik van het biocide;

e) de kwalitatieve en kwantitatieve 
samenstelling wat de werkzame stoffen en 
de niet-werkzame stoffen betreft, rekening 
houdend met de concentratielimieten in 
artikel 16, lid 2 ter (nieuw) en mits deze 
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kennis onmisbaar is voor een juist gebruik 
van het biocide;

Or. de

Motivering

Een beperking moet helpen om zo weinig mogelijk vertrouwelijke informatie openbaar te 
moeten maken.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 - lid 2 - letter g)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de fabrikanten van de werkzame stoffen 
(naam en adres, met inbegrip van de plaats
van de productielocaties);

g) de fabrikanten van de werkzame stoffen 
(naam en adres, met inbegrip van de
vestigingsplaats van het bedrijf) en het 
nummer waaronder de werkzame stof 
overeenkomstig artikel 8, lid 5 bis is 
opgenomen;

Or. de

Motivering

Zolang de producent van een werkzame stof conform de opneming in bijlage I over een 
toelating beschikt, zou de productielocatie vertrouwelijk moeten zijn en geen voor de 
biocidetoelating vereiste informatie mogen zijn. Dit met het oog op consistentie met de 
beoordelingsprocedure in artikel 8, lid 5 bis.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen een maand na ontvangst van 
een aanvraag voor een nationale toelating 
als bedoeld in artikel 15, valideert de 
ontvangende bevoegde autoriteit de 
aanvraag mits deze aan de volgende eisen 
voldoet:

1. De persoon die verantwoordelijk is voor 
het op de markt brengen van een biocide, 
of zijn vertegenwoordiger, dient een 
aanvraag voor een nationale of een 
communautaire toelating in bij het 
agentschap en deelt het agentschap de 
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a) de in artikel 18 bedoelde informatie is 
ingediend,
b) de aanvraag gaat vergezeld van de 
overeenkomstig artikel 70 verschuldigde 
vergoeding.
De validatie behelst geen beoordeling van 
de kwaliteit of de toereikendheid van de 
ingediende gegevens of van de motivering 
van een eventueel verzoek tot aanpassing 
van de gegevensvereisten.

naam mee van de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van zijn keuze die 
verantwoordelijk zal zijn voor de 
beoordeling van de aanvraag (hierna ‘de 
beoordelende bevoegde autoriteit’ 
genoemd). Binnen drie weken na 
ontvangst van de aanvraag stelt het 
agentschap de beoordelende bevoegde 
autoriteit ervan in kennis dat de aanvraag 
beschikbaar is in de databank van het 
agentschap.

Or. de

Motivering

De eerste validatie van alle aanvragen in de hele Gemeenschap zou door ECHA moeten 
worden uitgevoerd, opdat de beoordelende bevoegde autoriteiten zich op de eigenlijke 
beoordeling van de aanvragen kunnen concentreren. Momenteel moeten de beoordelende 
bevoegde autoriteiten zowel administratieve als wetenschappelijke elementen van dossiers in 
aanmerking nemen en hebben ze niet altijd consequent gehandeld. Het agentschap zou voor 
de validatie van de aanvragen dezelfde tijdassen in acht moeten nemen als die welke in 
REACH (artikel 20) werden geïntroduceerd. 

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de ontvangende bevoegde 
autoriteit van mening is dat de aanvraag 
onvolledig is, laat zij de aanvrager weten 
welke aanvullende informatie vereist is 
voor de validatie van de aanvraag en stelt 
zij een redelijke termijn vast voor de 
indiening van die informatie. 
Binnen een maand na ontvangst van de 
aanvullende informatie bepaalt de 
ontvangende bevoegde autoriteit of de 
ingediende aanvullende informatie 
volstaat om de aanvraag te valideren. 
Indien de aanvrager de verlangde 
informatie niet binnen de gestelde termijn 
indient, verwerpt de ontvangende 
bevoegde autoriteit de aanvraag en stelt 

2. Binnen drie weken na ontvangst van de 
aanvraag valideert het agentschap de 
aanvraag mits zij aan de volgende eisen 
voldoet: 
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zij de aanvrager hiervan in kennis.
a) de in artikel 18 vermelde gegevens zijn 
ingediend,
b) de aanvraag gaat vergezeld van de 
overeenkomstig artikel 70 verschuldigde 
vergoeding. De validatie behelst geen 
beoordeling van de kwaliteit of de 
toereikendheid van de ingediende 
gegevens of van de motivering van een 
eventueel verzoek tot aanpassing van de 
gegevensvereisten.

Or. de

Motivering

De eerste validatie van alle aanvragen in de hele Gemeenschap zou door ECHA moeten 
worden uitgevoerd, opdat de beoordelende bevoegde autoriteiten zich op de eigenlijke 
beoordeling van de aanvragen kunnen concentreren. Momenteel moeten de beoordelende 
bevoegde autoriteiten zowel administratieve als wetenschappelijke elementen van dossiers in 
aanmerking nemen en hebben ze niet altijd consequent gehandeld. Het agentschap zou voor 
de validatie van de aanvragen dezelfde tijdassen in acht moeten nemen als die welke in 
REACH (artikel 20) werden geïntroduceerd.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de ontvangende bevoegde 
autoriteit, op basis van de validatie 
overeenkomstig lid 1, van oordeel is dat de 
aanvraag volledig is, stelt zij de aanvrager 
daarvan onverwijld in kennis.

3. Indien het agentschap van mening is 
dat de aanvraag onvolledig is, laat het de 
aanvrager weten welke aanvullende 
informatie vereist is voor de validatie van 
de aanvraag en stelt het een redelijke 
termijn vast voor de indiening van die 
informatie. Binnen drie weken na 
ontvangst van de aanvullende informatie 
bepaalt het agentschap of de ingediende 
aanvullende informatie volstaat om de 
aanvraag te valideren. Indien de 
aanvrager zijn aanvraag niet binnen de 
gestelde termijn vervolledigt, verwerpt het 
agentschap de aanvraag en stelt het de 
aanvrager en de beoordelende bevoegde 
autoriteit hiervan in kennis. In dergelijke 
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gevallen wordt een deel van de 
overeenkomstig artikel 70 aan het 
agentschap betaalde vergoeding 
terugbetaald.

Or. de

Motivering

De eerste validatie van alle aanvragen in de hele gemeenschap zou door ECHA moeten 
worden uitgevoerd, opdat de beoordelende bevoegde autoriteiten zich op de eigenlijke 
beoordeling van de aanvragen kunnen concentreren. Momenteel moeten de beoordelende 
bevoegde autoriteiten zowel administratieve als wetenschappelijke elementen van dossiers in 
aanmerking nemen en hebben ze niet altijd consequent gehandeld. Het agentschap zou voor 
de validatie van de aanvragen dezelfde tijdassen in acht moeten nemen als die welke in 
REACH (artikel 20) werden geïntroduceerd.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Tegen besluiten van het agentschap 
uit hoofde van lid 3, derde alinea, kan 
overeenkomstig artikel 67 beroep worden 
ingesteld.

Or. de

Motivering

De eerste validatie van alle aanvragen in de hele gemeenschap zou door ECHA moeten 
worden uitgevoerd, opdat de beoordelende bevoegde autoriteiten zich op de eigenlijke 
beoordeling van de aanvragen kunnen concentreren. Momenteel moeten de beoordelende 
bevoegde autoriteiten zowel administratieve als wetenschappelijke elementen van dossiers in 
aanmerking nemen en hebben ze niet altijd consequent gehandeld. 
Het agentschap zou voor de validatie van de aanvragen dezelfde tijdassen in acht moeten 
nemen als die welke in REACH (artikel 20) werden geïntroduceerd.
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Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 - lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Indien het agentschap, op basis van 
de validatie overeenkomstig lid 2, van 
oordeel is dat de aanvraag volledig is, stelt 
het de aanvrager en de beoordelende 
bevoegde autoriteit daarvan onverwijld in 
kennis.

Or. de

Motivering

De eerste validatie van alle aanvragen in de hele gemeenschap zou door ECHA moeten 
worden uitgevoerd, opdat de beoordelende bevoegde autoriteiten zich op de eigenlijke 
beoordeling van de aanvragen kunnen concentreren. Momenteel moeten de beoordelende 
bevoegde autoriteiten zowel administratieve als wetenschappelijke elementen van dossiers in 
aanmerking nemen en hebben ze niet altijd consequent gehandeld. 
Het agentschap zou voor de validatie van de aanvragen dezelfde tijdassen in acht moeten 
nemen als die welke in REACH (artikel 20) werden geïntroduceerd

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien een ingrediënt van een 
biocide al krachtens Verordening (EG) 
Nr. 1907/2006 voor gebruik in een biocide 
is geregistreerd, beoordeelt de 
beoordelende bevoegde autoriteit het 
ingrediënt niet opnieuw.

Or. de

Motivering

Ter voorkoming van onnodig dubbel werk.



PE438.377v02-00 44/72 PR\805468NL.doc

NL

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de volgende categorieën biociden 
kan een communautaire toelating worden 
verleend:

1. Voor alle biociden waarvan de 
gebruikspatronen en -omstandigheden in 
wezen vergelijkbaar zijn, kan een 
communautaire toelating worden verleend.

a) biociden die een of meer nieuwe 
werkzame stoffen bevatten;
b) biociden met een gering risico.

Or. de

Motivering

De communautaire toelating zou mogelijk moeten zijn voor alle soorten producten, dus ook 
voor producten die uitsluitend bestaande werkzame stoffen bevatten. Ten eerste brengt dat 
aanzienlijk minder administratieve lasten met zich mee voor zowel de aanvrager als de 
lidstaten, en ten tweede zou het systeem zo een uitbreiding aan moeten kunnen omdat de 
opneming van werkzame stoffen in bijlage I aan het toetsingsprogramma gekoppeld is.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aansluitend op het in artikel 54, lid 4, 
bedoelde rapport van de Commissie over 
de uitvoering van deze verordening en in 
het licht van de met de communautaire 
toelatingen opgedane ervaring kan de 
Commissie andere categorieën biociden 
aan lid 1 toevoegen.

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

Or. de

Motivering

De communautaire toelating zou mogelijk moeten zijn voor alle soorten producten, dus ook 
voor producten die uitsluitend bestaande werkzame stoffen bevatten. Ten eerste brengt dat 
aanzienlijk minder administratieve lasten met zich mee voor zowel de aanvrager als de 
lidstaten, en ten tweede zou het systeem zo een uitbreiding aan moeten kunnen omdat de 
opneming van werkzame stoffen in bijlage I aan het toetsingsprogramma gekoppeld is.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 34
Indiening en validatie van aanvragen

1. De persoon die verantwoordelijk is voor 
het op de markt brengen van een biocide, 
of zijn vertegenwoordiger, dient een 
aanvraag voor een communautaire 
toelating in bij het agentschap en deelt het 
agentschap de naam mee van de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van zijn keuze 
die verantwoordelijk zal zijn voor de 
beoordeling van de aanvraag (hierna ‘de 
beoordelende bevoegde autoriteit’ 
genoemd). Binnen een maand na 
ontvangst van de aanvraag stelt het 
agentschap de beoordelende bevoegde 
autoriteit ervan in kennis dat de aanvraag 
beschikbaar is in de databank van het 
agentschap.
2. Binnen twee maanden na ontvangst 
van de aanvraag valideert het agentschap 
de aanvraag mits zij aan de volgende 

Schrappen
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eisen voldoet: a) de in artikel 18 bedoelde 
informatie is ingediend, b) de aanvraag 
gaat vergezeld van de overeenkomstig 
artikel 70 verschuldigde vergoeding. De 
validatie behelst geen beoordeling van de 
kwaliteit of de toereikendheid van de 
ingediende gegevens of van de motivering 
van een eventueel verzoek tot aanpassing 
van de gegevensvereisten.
3. Indien het agentschap van mening is 
dat de aanvraag onvolledig is, laat het de 
aanvrager weten welke aanvullende 
informatie vereist is voor de validatie van 
de aanvraag en stelt het een redelijke 
termijn vast voor de indiening van die 
informatie. Binnen twee maanden na 
ontvangst van de aanvullende informatie 
bepaalt het agentschap of de ingediende 
aanvullende informatie volstaat om de 
aanvraag te valideren. Indien de 
aanvrager zijn aanvraag niet binnen de 
gestelde termijn vervolledigt, verwerpt het 
agentschap de aanvraag en stelt het de 
aanvrager en de beoordelende bevoegde 
autoriteit hiervan in kennis. In dergelijke 
gevallen wordt een deel van de 
overeenkomstig artikel 70 aan het 
agentschap betaalde vergoeding 
terugbetaald. 
4. Tegen besluiten van het agentschap uit 
hoofde van lid 3, derde alinea, kan 
overeenkomstig artikel 67 beroep worden 
ingesteld.
5. Indien het agentschap, op basis van de 
validatie overeenkomstig lid 2, van 
oordeel is dat de aanvraag volledig is, stelt 
het de aanvrager en de beoordelende 
bevoegde autoriteit daarvan onverwijld in 
kennis.

Or. de

Motivering

In het nieuwe artikel 22 zijn indiening en validatie van aanvragen voor nationale of 
communautaire toelatingen door dezelfde regels geregeld. Daardoor is artikel 34 van het 
voorstel overbodig.
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Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien een ingrediënt van een 
biocide al krachtens Verordening (EG) 
Nr. 1907/2006 voor gebruik in een biocide 
is geregistreerd, beoordeelt de 
beoordelende bevoegde autoriteit het 
ingrediënt niet opnieuw.

Or. de

Motivering

Ter voorkoming van onnodig dubbel werk.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 3 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen negen maanden na ontvangst 
van de conclusies van de beoordeling stelt 
het agentschap een advies op over de 
toelating van het biocide en zendt zij dit 
toe aan de Commissie. 

3. Binnen drie maanden na ontvangst van 
de conclusies van de beoordeling stelt het 
agentschap een advies op over de toelating 
van het biocide en zendt zij dit toe aan de 
Commissie.

Or. de

Motivering

De termijn van negen maanden voor het opstellen en toezenden van een advies door het 
agentschap is veel te lang aangezien het advies wordt opgesteld op basis van een bestaande 
beoordeling die de beoordelende autoriteit heeft opgesteld. Drie maanden zouden daarvoor 
een passendere termijn zijn.
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Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 bis
Duplicaattoelatingen

1. De houder van een primaire toelating 
of de aanvrager van een primaire 
toelating kan bij het agentschap een 
aanvraag indienen voor een 
duplicaattoelating voor hetzelfde biocide.
2. De aanvrager van een 
duplicaattoelating dient tezamen met de 
aanvraag de volgende gegevens en 
documenten in: 
a) het toelatingsnummer van de primaire 
toelating, of, in het geval van een 
ophanden zijnde primaire toelating, het 
aanvraagnummer; 
b) de handelsnaam van het biocide; 
c) de kwalitatieve en kwantitatieve 
samenstelling wat de werkzame stoffen en 
de niet-werkzame stoffen betreft, rekening 
houdend met de concentratielimieten 
overeenkomstig artikel 16, lid 2 ter 
(nieuw), en mits deze kennis onmisbaar is 
voor een juist gebruik van het biocide; 
d) de toepassingsdosissen en 
gebruiksaanwijzingen; 
e) de gebruikerscategorieën.
3. Het agentschap valideert de aanvraag  
overeenkomstig artikel 22.
4. Indien het agentschap op basis van de 
validatie uit hoofde van lid 3 van oordeel 
is dat de aanvraag volledig is, stelt het de 
aanvrager, de beoordelende bevoegde 
autoriteit die de primaire toelating 
verleend heeft, of, in het geval van een 
duplicatie van een communautaire 
toelating, de Commissie daarvan 
onverwijld in kennis.
5. In het geval van een bestaande 
primaire toelating neemt de beoordelende 
bevoegde autoriteit, of, in het geval van 
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een duplicaattoelating van een 
communautaire toelating, de Commissie 
binnen een maand na de validatie een 
besluit over de aanvraag. In het geval van 
een ophanden zijnde primaire toelating, 
neemt de beoordelende bevoegde 
autoriteit, of, in het geval van een 
duplicatie van een communautaire 
toelating, de Commissie binnen een 
maand na verlening van de primaire 
toelating een besluit over de aanvraag.

6. Indien blijkt dat aanvullende 
informatie nodig is om te beoordelen of 
het om hetzelfde biocide gaat, verzoekt de 
beoordelende bevoegde autoriteit of de 
Commissie – in het geval van een 
duplicatie van een communautaire 
toelating – de aanvrager die informatie ter 
beschikking te stellen. De tijd vanaf de 
dag waarop dat verzoek wordt gedaan tot 
de dag waarop de informatie wordt 
ontvangen, telt niet mee voor de in lid 5 
vermelde termijn van een maand.
7. Zodra de beoordelende bevoegde 
autoriteit of de Commissie – in het geval 
van een duplicatie van een 
communautaire toelating – de duplicatie 
van een primaire toelating goedkeurt, 
kent ze een eigen toelatingsnummer toe 
en neemt ze de administratieve besluiten 
die ze met betrekking tot de aanvraag 
heeft genomen op in het communautaire 
register voor biociden.
8. Behoudens de uit hoofde van lid 2 
ingediende informatie gelden de 
voorwaarden die de primaire toelating 
oplegt aan het op de markt brengen en het 
gebruik van het biocide ook voor de
duplicaattoelating.

Or. de

Motivering

In een aantal lidstaten van de EU is het bij het verlenen van toelatingen algemeen gangbaar 
om het in de handel brengen van dezelfde producten met verschillende handelsnamen en door 
verschillende bedrijven via een systeem van verschillende soorten toelatingen te vergunnen en 
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te vergemakkelijken. Aangezien duplicaat- en aanvullende toelatingen puur administratief van 
aard zijn, is het niet nodig om het effect op de menselijke gezondheid of het milieu opnieuw te 
beoordelen.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 ter
Aanvullende toelatingen

1. Een aanvullende toelating kan op basis 
van een primaire toelating worden 
verleend.
2. Om een aanvullende toelating aan te 
vragen, dient de aanvrager de aanvraag in 
bij het agentschap.
3. De aanvrager van een aanvullende 
toelating dient tezamen met de aanvraag 
de volgende gegevens en documenten in:
a) het toelatingsnummer van de primaire 
toelating, of, in het geval van een 
ophanden zijnde primaire toelating, het 
aanvraagnummer;
b) de naam en het adres van de 
aanvrager;
c) de schriftelijke toestemming van de 
houder van de primaire toelating;
d) de kwalitatieve en kwantitatieve 
samenstelling wat de werkzame stoffen en 
de niet-werkzame stoffen betreft, rekening 
houdend met de concentratielimieten 
overeenkomstig artikel 16, lid 2 ter 
(nieuw), en mits deze kennis onmisbaar is 
voor een juist gebruik van het biocide;
e) de toepassingsdosissen en 
gebruiksaanwijzingen;
f) de gebruikerscategorieën.
4. Het agentschap valideert de aanvraag  
overeenkomstig artikel 22.
5. Indien het agentschap op basis van de 
validatie uit hoofde van lid 4 van oordeel 
is dat de aanvraag volledig is, stelt het de 
aanvrager, de beoordelende bevoegde 
autoriteit die de primaire toelating 
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verleend heeft, of, in het geval van een 
aanvullende toelating van een 
communautaire toelating, de Commissie 
daarvan onverwijld in kennis.
6. In het geval van een bestaande 
primaire toelating neemt de beoordelende 
bevoegde autoriteit, of, in het geval van 
een aanvullende toelating van een 
communautaire toelating, de Commissie 
binnen een maand na de validatie een 
besluit over de aanvraag. In het geval van 
een ophanden zijnde primaire toelating, 
neemt de beoordelende bevoegde 
autoriteit, of, in het geval van een 
aanvullende toelating van een 
communautaire toelating, de Commissie 
binnen een maand na verlening van de 
primaire toelating een besluit over de 
aanvraag.
7. Indien blijkt dat aanvullende 
informatie nodig is om te beoordelen of 
het om hetzelfde biocide gaat, verzoekt de 
beoordelende bevoegde autoriteit, of, in 
het geval van een aanvullende toelating 
van een communautaire toelating, de
Commissie de aanvrager die informatie 
ter beschikking te stellen. De tijd vanaf de 
dag waarop dat verzoek wordt gedaan tot 
de dag waarop de informatie wordt 
ontvangen, telt niet mee voor de in lid 6 
vermelde termijn van een maand.
8. Zodra de beoordelende bevoegde 
autoriteit, of, in het geval van een 
aanvullende toelating van een 
communautaire toelating, de Commissie 
de aanvullende toelating goedkeurt, kent 
ze een eigen toelatingsnummer toe en 
neemt ze de administratieve besluiten die 
ze met betrekking tot de aanvraag heeft 
genomen op in het communautaire 
register voor biociden.
9. Behoudens de uit hoofde van lid 3 
ingediende informatie gelden de 
voorwaarden die de primaire toelating 
oplegt aan het op de markt brengen en het 
gebruik van het biocide ook voor de 
aanvullende toelating.
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Or. de

Motivering

In een aantal lidstaten van de EU is het bij het verlenen van toelatingen algemeen gangbaar 
om het in de handel brengen van dezelfde producten met verschillende handelsnamen en door 
verschillende bedrijven via een systeem van verschillende soorten toelatingen te vergunnen en 
te vergemakkelijken. Aangezien duplicaat- en aanvullende toelatingen puur administratief van 
aard zijn, is het niet nodig om het effect op de menselijke gezondheid of het milieu opnieuw te 
beoordelen.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 - lid 1 - letter c bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) veranderingen van de bron of de 
samenstelling van de werkzame stof.

Or. de

Motivering

Een verandering van de bron van de werkzame stof die in biociden wordt gebruikt, moet 
worden gemeld omdat de verandering van invloed kan zijn op de veiligheid van het product.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit die een nationale
toelating heeft verleend, of, in het geval 
van een communautaire toelating, de 
Commissie, trekt die toelating op 
gemotiveerd verzoek van de houder in. 
Dergelijke verzoeken met betrekking tot 
communautaire toelatingen worden 
ingediend bij het agentschap.

De bevoegde autoriteit die een toelating 
heeft verleend, of, in het geval van een 
communautaire toelating, de Commissie, 
trekt die toelating op gemotiveerd verzoek 
van de houder in. Dergelijke verzoeken 
met betrekking tot communautaire 
toelatingen, duplicaat- of aanvullende 
toelatingen van communautaire 
toelatingen worden ingediend bij het 
agentschap.

Or. de
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Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De wijziging van een primaire 
toelating op verzoek van de houder van de 
primaire toelating geldt ook voor de erop 
gebaseerde duplicaat- of aanvullende 
toelatingen.

Or. de

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De criteria en procedures krachtens 
lid 1 van dit artikel zouden op het beginsel 
moeten berusten dat de omvang van de 
beoogde wijziging bepalend is voor het toe 
te passen soort wijzigingsprocedure, en 
wel zo dat een vereenvoudigde 
kennisgevingsprocedure wordt toegepast 
voor:
a) administratieve wijzigingen van de 
toelating;
b) wijzigingen van een biocide die binnen 
de wijzigingen vallen die in een bestaande 
toegelaten kaderformulering vastgelegd 
zijn;
c) het in de handel brengen van een 
nieuw biocide dat in de bestaande 
toegelaten kaderformulering past;
d) geringe wijzigingen van biociden die 
niet nadelig zijn voor het risiconiveau of 
de doeltreffendheid van het product;

Or. de
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Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt dat, afhankelijk van de graad en het belang van de 
beoogde wijzigingen (gering of aanzienlijk) van een biocide (ten opzichte van de 
oorspronkelijke toelating), verschillende soorten wijzigingsprocedures zouden moeten worden 
gebruikt.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 - lid 2 - alinea 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Behandelde voorwerpen of materialen 
worden voorzien van een etiket met de 
volgende informatie:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 - lid 2 - alinea 1 - letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de naam van alle werkzame stoffen die 
voor de behandeling van het artikel of
materiaal werden gebruikt of die in het 
artikel of materiaal zijn verwerkt;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)
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Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 - lid 2 - alinea 1 - letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) indien relevant, de aan het behandelde 
voorwerp of materiaal toegeschreven 
biocidale eigenschappen;

b) de aan het behandelde materiaal of 
product toegeschreven biocidale 
eigenschappen, indien het gebruikte 
biocide rechtstreeks in contact moet 
komen met mens en milieu;

Or. de

Motivering

Om te verduidelijken dat er voor behandelde materialen of producten met externe werking 
strengere etiketteringsvoorschriften gelden.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 - lid 2 - alinea 1 - letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de eventueel in de toelating voor het 
biocide gespecificeerde 
gevarenaanduidingen en/of 
veiligheidsaanbevelingen. 

d) de eventueel in de toelating voor het 
biocide gespecificeerde 
gevarenaanduidingen en/of 
veiligheidsaanbevelingen, indien het 
gebruikte biocide rechtstreeks in contact 
moet komen met mens en milieu.

Or. de

Motivering

Om te verduidelijken dat er voor behandelde materialen of producten met externe werking 
strengere etiketteringsvoorschriften gelden.
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Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 - lid 2 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De etikettering moet goed zichtbaar, 
gemakkelijk leesbaar en voldoende 
duurzaam zijn. Als zulks wegens de grootte 
of de gebruikswijze van het behandelde 
voorwerp of materiaal noodzakelijk is, 
mogen de op het etiket te vermelden 
gegevens op de verpakking, de 
gebruiksaanwijzing of de waarborg van het 
behandelde voorwerp of materiaal worden 
afgedrukt.

De etikettering moet goed zichtbaar, 
gemakkelijk leesbaar en voldoende 
duurzaam zijn en wordt op het materiaal 
of het product, de verpakking, de 
gebruiksaanwijzing of de waarborg van het 
behandelde materiaal of product afgedrukt.

Or. de

Motivering

Om te verduidelijken dat er voor behandelde materialen of producten met externe werking 
strengere etiketteringsvoorschriften gelden.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 - lid 1 - letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de latere aanvrager beschikt over een 
schriftelijke toestemming in de vorm van 
een verklaring van toegang van de eerste 
aanvrager dat hij die informatie mag 
gebruiken;

a) de latere aanvrager beschikt over een 
schriftelijke toestemming in de vorm van 
een verklaring van toegang conform 
artikel 50 dat hij die informatie mag 
gebruiken;

Or. de

Motivering

De eerste aanvrager is niet noodzakelijk de eigenaar van de informatie. Bovendien moet het 
mogelijk worden gemaakt dat een tweede aanvrager of een tweede bedrijf eigenaar van de 
informatie kan zijn ten gevolge van gedeelde informatie of gezamenlijke ontwikkeling van de 
informatie. De deelnemers die al aan de opneming in bijlage I gekoppeld zijn en die al 
rechten hebben gekregen om zich op de gegevens in het dossier te kunnen beroepen, zouden 
daarom niet telkens verplicht zijn aan te tonen dat ze de daadwerkelijke eigenaars van de 
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informatie zijn.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 - lid 1 - letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de latere aanvrager is ook een 
eigenaar van de informatie.

Or. de

Motivering

De eerste aanvrager is niet noodzakelijk de eigenaar van de informatie. Bovendien moet het 
mogelijk worden gemaakt dat een tweede aanvrager of een tweede bedrijf eigenaar van de 
informatie kan zijn ten gevolge van gedeelde informatie of gezamenlijke ontwikkeling van de 
informatie. De deelnemers die al met de opneming in bijlage I gekoppeld zijn en die al 
rechten hebben gekregen om zich op de gegevens in het dossier te kunnen beroepen, zouden 
daarom niet telkens verplicht zijn aan te tonen dat ze de daadwerkelijke eigenaars van de 
informatie zijn.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 2 bedoelde lijst wordt door het 
agentschap opgenomen in het register voor 
gegevensuitwisseling over biociden.

4. Alle informatie van de in lid 2 bedoelde 
lijst moet met een unieke code worden 
geïdentificeerd en met alle details door het 
agentschap in het register voor 
gegevensuitwisseling over biociden
worden opgenomen en aan de identiteit 
van de eerste aanvrager en de eigenaars 
van de informatie worden gekoppeld.

Or. de

Motivering

Het register moet alle informatie of documenten van de lijst bevatten. Een numerieke 
identificatie van elk ingediend document helpt om misverstanden met betrekking tot op elkaar 
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lijkende titels of wijzigingen van studies of nog niet verwerkte gegevens in verband met 
studies te vermijden. Een link naar de eigenaar van de informatie en de aanvrager verzekert 
dat eigendomsrechten gevrijwaard worden.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van Richtlijn 98/8/EG of 
van deze verordening ingediende 
informatie geniet bescherming onder de in 
dit artikel vastgestelde voorwaarden. De 
beschermingstermijn voor deze informatie 
gaat in op het tijdstip waarop de informatie 
wordt ingediend. 

1. In het kader van Richtlijn 98/8/EG of 
van deze verordening ingediende 
informatie geniet bescherming onder de in 
dit artikel vastgestelde voorwaarden. De 
beschermingstermijn voor deze informatie 
gaat of ging in op het tijdstip waarop de 
informatie wordt of werd ingediend.

Or. de

Motivering

De gegevensbescherming krachtens Richtlijn 98/8/EG werd nooit eenduidig vastgelegd.
De indieningsdatum van het dossier is misschien wel de indieningsdatum van de meeste 
informatie, maar latere indiening of andere handelingen leiden tot verschillende 
indieningsdatums. Door voor elk individueel document de indieningsdatum te vermelden, 
wordt de situatie correct weergegeven. Het is gerechtvaardigd om de gegevensbescherming 
voor elk stuk informatie apart te bepalen omdat de eigenaar van de informatie in elk stuk 
informatie heeft moeten investeren.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 - lid 1 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Krachtens Richtlijn 98/8/EG of dit artikel 
beschermde informatie en informatie
waarvoor de beschermingstermijn 
overeenkomstig Richtlijn 98/8/EG of dit 
artikel is verstreken, wordt niet nogmaals 
beschermd.

Krachtens Richtlijn 98/8/EG of dit artikel 
beschermde informatie waarvoor de 
beschermingstermijn overeenkomstig 
Richtlijn 98/8/EG is verstreken, wordt op 
aanvraag nogmaals beschermd.

Or. de
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Motivering

De gegevensbescherming krachtens Richtlijn 98/8/EG werd nooit eenduidig vastgelegd.
De indieningsdatum van het dossier is misschien wel de indieningsdatum van de meeste 
informatie, maar latere indiening of andere handelingen leiden tot verschillende 
indieningsdatums. Door voor elk individueel document de indieningsdatum te vermelden, 
wordt de situatie correct weergegeven. Het is gerechtvaardigd om de gegevensbescherming 
voor elk stuk informatie apart te bepalen omdat de eigenaar van de informatie in elk stuk 
informatie heeft moeten investeren.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 - lid 1 - alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elk individueel document dat 
overeenkomstig artikel 48, lid 4 een 
unieke code heeft gekregen, wordt een 
datum van ontvangst vastgesteld.

Or. de

Motivering

De gegevensbescherming krachtens Richtlijn 98/8/EG werd nooit eenduidig vastgelegd.
De indieningsdatum van het dossier is misschien wel de indieningsdatum van de meeste 
informatie, maar latere indiening of andere handelingen leiden tot verschillende 
indieningsdatums. Door voor elk individueel document de indieningsdatum te vermelden, 
wordt de situatie correct weergegeven. Het is gerechtvaardigd om de gegevensbescherming 
voor elk stuk informatie apart te bepalen omdat de eigenaar van de informatie in elk stuk 
informatie heeft moeten investeren.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van lid 2, eerste alinea, 
verstrijkt de beschermingstermijn voor 
informatie die in het kader van een 
nationale regeling of procedure voor de 
goedkeuring van biociden bij een lidstaat 

Schrappen



PE438.377v02-00 60/72 PR\805468NL.doc

NL

werd ingediend alvorens zij in het kader 
van Richtlijn 98/8/EG of van deze 
verordening werd ingediend, bij het 
verstrijken van de eventueel resterende 
beschermingstermijn waarin de nationale 
regelgeving voorziet, dan wel op 14 mei 
2014 indien deze datum eerder valt, tenzij 
die informatie na 14 mei 2000 is 
verkregen.

Or. de

Motivering

Er bestaat geen rechtvaardiging om een onderscheid te maken tussen nieuwe en bestaande 
informatie.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De herroeping van een verklaring van 
toegang vóór het verstrijken van de 
geldigheidsduur ervan heeft geen gevolgen
voor de geldigheid van toelatingen die op 
basis van die verklaring van toegang zijn 
verleend.

2. De herroeping van een verklaring van 
toegang vóór het verstrijken van de 
geldigheidsduur ervan maakt toelatingen 
die op basis van die verklaring van toegang 
zijn verleend onmiddellijk ongeldig.

Or. de

Motivering

Door het voorstel van de Commissie zou er van andermans investeringen geprofiteerd kunnen 
worden omdat een bedrijf dat een verklaring van toegang krijgt, probleemloos van 
leverancier zou kunnen wisselen. De eigenaar van de informatie of degene die er deel aan 
heeft, zou zijn kosten dan niet terug kunnen verdienen.
Een verklaring van toegang wordt normaal kosteloos verstrekt in het kader van een 
leveringsovereenkomst. De mogelijkheid om een verklaring van toegang te herroepen 
wanneer een overeenkomst verbroken wordt, is een manier om de investeringen van de 
eigenaar van de informatie te beschermen.
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Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 - lid 2 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als dergelijke proeven of studies reeds in 
samenhang met een eerdere aanvraag zijn 
ingediend, deelt de bevoegde autoriteit of 
het agentschap de kandidaat-aanvrager 
onverwijld de naam en de contactgegevens 
van de eigenaar van de informatie mee. 

Als dergelijke proeven of studies reeds in 
samenhang met een eerdere aanvraag zijn 
ingediend, beoordeelt de bevoegde 
autoriteit of het agentschap onverwijld de 
technische gelijkwaardigheid ten aanzien 
van de referentiebron. Wanneer de 
beoordeling van de technische 
gelijkwaardigheid positief uitvalt, deelt de 
bevoegde autoriteit of het agentschap de 
kandidaat-aanvrager onverwijld de naam 
en de contactgegevens van de eigenaar van 
de informatie mee.

Or. de

Motivering

Voordat er sprake kan zijn van uitwisseling van gegevens uit de studies, moet de technische 
gelijkwaardigheid overeenkomstig zijn vastgesteld. Anders kan niet worden bepaald of de 
beschikbare gegevens toepasbaar zijn op het te testen product van de latere aanvrager.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien geen schikking wordt bereikt 
binnen twee maanden na de indiening van 
het verzoek overeenkomstig artikel 51, 
lid 2, stelt de kandidaat-aanvrager het 
agentschap en de eigenaar van de 
informatie daarvan onverwijld in kennis. 
Binnen twee maanden na ontvangst van de 
kennisgeving dat geen schikking werd 
bereikt, verleent het agentschap de 
kandidaat-aanvrager toestemming om 
gebruik te maken van de proeven of studies 
waarbij gewervelde dieren werden 

3. Indien geen schikking wordt bereikt 
binnen twee maanden na de indiening van 
het verzoek overeenkomstig artikel 51, 
lid 2, stellen de kandidaat-aanvrager en 
de eigenaar van de informatie het 
agentschap daarvan onverwijld in kennis. 
Binnen twee maanden na ontvangst van de 
kennisgeving dat geen schikking werd 
bereikt, verleent het agentschap de 
kandidaat-aanvrager toestemming om 
gebruik te maken van de proeven of studies 
waarbij gewervelde dieren werden 
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gebruikt. Een nationale rechterlijke 
instantie bepaalt welk aandeel in de kosten 
de kandidaat-aanvrager aan de eigenaar 
van de gegevens dient te betalen.

gebruikt. Een arbitrage-instantie van de 
Unie bepaalt welk aandeel in alle met de 
verwerving en het gebruik van de 
gegevens samenhangende kosten de 
kandidaat-aanvrager aan de eigenaar van 
de gegevens dient te betalen.

Or. de

Motivering

Aangezien de poging een overeenstemming te bereiken tussen twee partijen kan mislukken, 
d.w.z. tussen de eigenaar en de volgende aanvrager, moeten beide partijen het agentschap in 
kennis stellen. Het heeft geen zin als de latere aanvrager de eigenaar in kennis stelt, omdat 
deze een van de partijen van de mislukte overeenkomst is. De Commissie dient een 
communautaire arbitrage-instantie in het leven te roepen om ervoor te zorgen dat de 
verplichte uitwisseling van gegevens op EU-niveau geharmoniseerd plaatsvindt.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien een biocide reeds conform artikel 
15, 25 of 28 is toegelaten en mits alle 
beschermingstermijnen voor informatie 
overeenkomstig artikel 49 zijn verstreken, 
kan de ontvangende bevoegde autoriteit of 
het agentschap een latere aanvrager 
toestaan gebruik te maken van door de 
eerste aanvrager verstrekte gegevens, voor 
zover de latere aanvrager kan aantonen dat 
het om een soortgelijk biocide gaat en dat 
de werkzame stoffen daarin technisch 
gelijkwaardig zijn met die van het eerder 
toegelaten biocide, ook wat de 
zuiverheidsgraad en de aard van de 
onzuiverheden betreft. 

1. Indien een biocide reeds conform artikel 
15, 25 of 28 is toegelaten en mits alle 
beschermingstermijnen voor informatie 
overeenkomstig artikel 49 zijn verstreken, 
kan de ontvangende bevoegde autoriteit of 
het agentschap een latere aanvrager 
toestaan gebruik te maken van door de 
eerste aanvrager verstrekte gegevens, en 
als de beschermingstermijnen voor 
informatie overeenkomstig artikel 49 niet 
zijn verstreken, kan de ontvangende 
bevoegde autoriteit of het agentschap een 
latere aanvrager toestaan gebruik te 
maken van door de eerste aanvrager 
verstrekte gegevens overeenkomstig 
artikel 52, in beide gevallen voor zover de 
latere aanvrager kan aantonen dat het om 
een soortgelijk biocide gaat en dat de 
werkzame stoffen daarin technisch 
gelijkwaardig zijn met die van het eerder 
toegelaten biocide, ook wat de 
zuiverheidsgraad en de aard van de 
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onzuiverheden betreft. 

Or. de

Motivering

De overeenkomst en technische gelijkwaardigheid moeten ook worden aangetoond, ingeval de 
gegevensbescherming nog niet is verstreken, maar een latere aanvrager gegevens wil delen.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De bevoegde autoriteiten voeren 
officiële controles uit teneinde te 
garanderen dat fabrikanten van 
werkzame stoffen die voor gebruik in 
biociden op de markt komen, de 
Commissie gegevens hebben verstrekt 
over de werkzame stof, genoemd in bijlage 
II of in een verklaring van toegang tot een 
dossier dat aan de voorwaarden van 
bijlage II voldoet.

Or. de

Motivering

Markttoezicht dient ook de werkzame stoffen te bestrijken die voor gebruik in biociden op de 
markt zijn gebracht. Overeenkomstig de verordening moeten de fabrikanten voldoen aan vele 
regels om de naleving te bereiken die op nationaal niveau moet worden gegarandeerd.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.  De Commissie stelt tegen 1 januari 
2023 een rapport op over de uitvoering van 
deze verordening en met name over het 
functioneren van de procedure voor 
communautaire toelating en het systeem 

4. De Commissie stelt tegen 1 januari 2023 
een rapport op over de uitvoering van deze 
verordening en met name over het 
functioneren van de procedure voor 
communautaire toelating en het systeem 
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van wederzijdse erkenning. De Commissie 
zendt dit verslag toe aan het Europees 
Parlement en de Raad.

van wederzijdse erkenning. De Commissie 
zendt dit verslag toe aan het Europees 
Parlement en de Raad. Op basis van dit 
rapport zal de Commissie een controle 
uitvoeren om te beoordelen of de 
verordening al dan niet moet worden 
gewijzigd.

Or. de

Motivering

Het rapport dat de Commissie opstelt, dient de opmaat te zijn voor een breder 
toetsingsproces, opdat de belangrijkste problemen zo vroeg mogelijk kunnen worden 
opgespoord en de verordening indien nodig te zijner tijd kan worden gewijzigd.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke persoon die in het kader van deze 
verordening informatie betreffende een 
werkzame stof bij het agentschap of bij een 
bevoegde autoriteit indient, kan vragen dat 
de in artikel 56, lid 2, vermelde informatie 
niet openbaar wordt gemaakt, mits hij 
motiveert waarom de openbaarmaking van 
die informatie zijn commerciële belangen 
of die van een andere betrokken partij kan 
schaden.

3. Elke persoon die in het kader van deze 
verordening informatie betreffende een 
werkzame stof of biocide bij het 
agentschap of bij een bevoegde autoriteit 
indient, kan vragen dat de in artikel 56, lid 
2, vermelde informatie niet openbaar wordt 
gemaakt, mits hij motiveert waarom de 
openbaarmaking van die informatie zijn 
commerciële belangen of die van een 
andere betrokken partij kan schaden.

Or. de

Motivering

Dit artikel moet ook betrekking hebben op informatie over biociden.
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Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 - lid 2 - letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) onverminderd artikel 24 van 
Verordening (EG) nr. 1272/2008, de in de 
IUPAC-nomenclatuur gebezigde naam 
van werkzame stoffen als bedoeld in lid 1, 
onder a), die slechts op de volgende 
manieren worden gebruikt:
i) voor wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling;
ii) voor onderzoek en ontwikkeling gericht 
op producten en procedés.

Schrappen

Or. de

Motivering

Informatie over onderzoek en ontwikkeling dient vertrouwelijk te zijn.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 61 bis
1. De lidstaten zien erop toe dat alle 
professionele gebruikers, distributeurs en 
voorlichters toegang hebben tot passende 
informatie over de voordelen en risico’s 
en het veilig gebruik van biociden. 
2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om informatie over de 
voordelen en risico’s van biociden en over 
mogelijkheden om het gebruik van 
biociden tot een minimum te beperken 
openbaar te maken.

Or. de
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Motivering
Draagt ertoe bij dat professionele gebruikers en consumenten op de hoogte worden gebracht 
van de veilige toepassing van de producten, over geschikte alternatieven en veilige biociden.

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 - lid 2 - letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) personen die biociden op de markt 
brengen, betalen een jaarlijkse 
vergoeding;

Schrappen

Or. de

Motivering

Kosten dienen gebaseerd te zijn op de benodigde werkzaamheden, die op redelijke en 
efficiënte wijze zijn uitgevoerd. Een jaarlijkse vergoeding zonder motivering is derhalve 
onacceptabel; er mag slechts een vergoeding worden gevraagd indien dit daadwerkelijk 
noodzakelijk is.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 - lid 3 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Biociden waarvoor niet overeenkomstig de 
tweede alinea een aanvraag tot toelating is 
ingediend, mogen na het verstrijken van 
een termijn van zes maanden vanaf de 
datum waarop de opneming ingaat, niet 
meer op de markt worden gebracht. 
Verwijdering, opslag en gebruik van 
bestaande voorraden van biociden 
waarvoor niet overeenkomstig de tweede 
alinea een aanvraag tot toelating is 
ingediend, blijven toegestaan tot achttien
maanden na de datum waarop de opneming 
ingaat.

Biociden waarvoor niet overeenkomstig de 
tweede alinea een aanvraag tot toelating
is ingediend, mogen na de
datum waarop de opneming ingaat, niet 
meer op de markt worden gebracht.
Verwijdering, opslag en gebruik van 
bestaande voorraden van biociden 
waarvoor niet overeenkomstig de tweede 
alinea een aanvraag tot toelating is 
ingediend, blijven toegestaan tot 
zes maanden na de datum waarop de 
opneming ingaat.
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Or. de

Motivering

Langere perioden zouden niet nodig zijn, daar gebruikers in een later stadium op de hoogte 
zouden moeten zijn van hun verplichtingen en de status van de toetsing van werkzame stoffen.

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanvragen voor de toelating van stoffen, 
mengsels en hulpmiddelen die 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder a), 
tweede zin, als biociden worden 
aangemerkt en die op ... [PB: de in artikel 
85, eerste alinea, bedoelde datum 
invoegen] beschikbaar waren op de markt, 
worden uiterlijk op 1 januari 2017 
ingediend.

1. Aanvragen voor de toelating van stoffen, 
mengsels en hulpmiddelen die 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder a), 
tweede zin, als biociden worden 
aangemerkt en die op ... [PB: de in artikel 
85, eerste alinea, bedoelde datum 
invoegen] beschikbaar waren op de markt, 
worden uiterlijk op 1 januari 2017 
ingediend. Dit lid geldt niet voor in situ 
geproduceerde werkzame stoffen voor 
desinfectie van drinkwater. 

Or. de

Motivering

De desinfectie van drinkwater is voldoende gereguleerd via de EG-drinkwaterrichtlijn 
(98/83/EG) en de REACH-verordening.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 - lid -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Met ingang van 1 januari 2014 
dient elke fabrikant van een bestaande 
werkzame stof die voor gebruik in 
biociden op de markt is, bij het 
agentschap een aanvraag in om deze 
werkzame stof in bijlage I op te laten 
nemen. De bevoegde autoriteiten voeren 
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officiële controles uit conform de eis in 
artikel 54, lid 1. 

Or. de

Motivering

Alleen bedrijven die een bijdrage leveren aan het systeem zou mogen worden toegestaan 
werkzame stoffen voor gebruik in biociden te produceren en op de markt te brengen. 
Adequaat toezicht op de markt voor werkzame stoffen is de beste manier om het probleem met 
profiteurs op te lossen. Lidstaten moeten worden verplicht vast te stellen welke biociden er bij 
hen op de markt zijn en of de fabrikanten van de werkzame stoffen een dossier voor opneming 
in bijlage I hebben ingediend, en moeten navenant handelen.

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 - lid 2 - alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten voeren officiële 
controles uit conform de eis van artikel 
54, lid 1. 

Or. de

Motivering

Alleen bedrijven die een bijdrage leveren aan het systeem zou mogen worden toegestaan 
werkzame stoffen voor gebruik in biociden te produceren en op de markt te brengen. 
Adequaat toezicht op de markt voor werkzame stoffen is de beste manier om het probleem met 
profiteurs op te lossen. Lidstaten moeten worden verplicht vast te stellen welke biociden er bij 
hen op de markt zijn en of de fabrikanten van de werkzame stoffen een dossier voor opneming 
in bijlage I hebben ingediend, en moeten navenant handelen.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Bijlage III - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Waar mogelijk moet de informatie 
van bestaande gegevens worden afgeleid 
om het aantal dierproeven te 
verminderen. Vooral de bepalingen van 
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Richtlijn 1999/45/EG of van Verordening 
(EG) nr. 1272/2008 moeten worden 
toegepast.

Or. de

Motivering

Vermijding van onnodige proeven op gewervelde dieren.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Bijlage III - Titel 1 - punt 2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2. Gedetailleerde kwantitatieve en 
kwalitatieve informatie over de 
samenstelling van het biocide, bijvoorbeeld 
werkzame stof(fen), verontreinigingen, 
hulpstoffen en inerte bestanddelen.

2.2. Gedetailleerde kwantitatieve en 
kwalitatieve informatie over de 
samenstelling van het biocide, bijvoorbeeld 
werkzame stof(fen), verontreinigingen, 
hulpstoffen en inerte bestanddelen met 
inachtneming van de in artikel 16, lid 2 
ter (nieuw) genoemde 
concentratiehoeveelheden.

Or. de

Motivering

Ter wille van de samenhang met het amendement op artikel 16, lid 2 ter (nieuw).

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI - punt 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22 bis. Om het aantal dierproeven te 
verminderen, moet de vaststelling van de 
schadelijke effecten waar mogelijk 
gebaseerd zijn op de informatie over de 
werkzame stof en de bestaande informatie 
over de tot bezorgdheid aanleiding 
gevende stoffen die het biocide bevat. 
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Vooral de bepalingen in Richtlijn 
1999/45/EG of Verordening (EG) nr. 
1272/2008 moeten worden gebruikt om de 
schadelijke effecten van het biocide vast te 
stellen.

Or. de

Motivering

Vermijding van onnodige proeven op gewervelde dieren.
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TOELICHTING

Biociden maken deel uit van onze beschaving en onze levensstandaard. Ze zijn onmisbaar 
voor het handhaven van ons hoge gezondheids- en hygiëneniveau. Onze maatschappij vraagt 
door de hoge bevolkingsdichtheid en de internationale mobiliteit om speciale vormen van 
hygiëne om de verspreiding van ziektekiemen en ziekten tegen te gaan. Biociden moeten 
effectief zijn, en daarom zijn ze vaak ook gevaarlijk. Daarom moet voorzichtig worden 
omgesprongen met deze stoffen. 
Tegelijkertijd moet de nieuwe biocideverordening garanderen dat de overwegend middelgrote 
fabrikanten deze richtlijnen in de productie kunnen toepassen zonder verstoring van de 
concurrentieverhoudingen, die anders mogelijk zelfs zou kunnen leiden tot de uitval van 
basisstoffen of producten.

Deze verordening heeft tot doel de al bestaande wettelijke regelingen op Europees niveau te 
harmoniseren en aan de huidige technische ontwikkeling aan te passen. Hierbij komt het erop 
aan dat zowel de consumenten als de producenten van biociden of van producten die biocide 
bevatten kunnen uitgaan van minimumnormen die in de gehele EU gelden.

De rapporteur ziet bij de door de Commissie overgelegde ontwerpverordening nog heel wat 
ruimte voor verbetering om de nagestreefde doelen te bereiken, zoals het verhelpen van de 
tekortkomingen van de bestaande richtlijn, verbetering van de toelatingsprocedures en een 
slankere besluitvormingsprocedure, terwijl er verder wordt gewerkt aan het hoge 
beschermingsniveau.
De nieuwe verordening moet in het bijzonder rekening houden met drie essentiële aspecten: 
bescherming van het milieu, consumentenbescherming en de veilige en praktijkgerichte 
tenuitvoerlegging door de fabrikanten.

Voor het milieu:

Bij de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van biociden moet ervoor worden 
gezorgd dat het voorzorgsbeginsel wordt toegepast en duidelijke uitsluitingscriteria worden 
gehanteerd. Alleen zo kan een zo hoog mogelijk beschermingsniveau voor de gezondheid van 
mens en dier worden bereikt en de schepping als geheel behouden blijven. 
In de verordening moet bij de verlening van toelatingen ook rekening worden gehouden met 
de verdere technische ontwikkeling van werkzame stoffen, zoals de steeds vaker gebruikte 
nanomaterialen. Om voor de toekomst een hoog beschermingsniveau en rechtszekerheid voor 
de producenten te garanderen, moet naar mening van de rapporteur daarom een uniforme 
definitie voor nanomaterialen worden vastgesteld en de tekst van de verordening geregeld aan 
de technische ontwikkeling worden aangepast. 

Voor de consumentenbescherming:

De consumenten moeten ervan uit kunnen gaan dat de producten die zij aanschaffen aan 
uniforme minimumnormen in de interne Europese markt voldoen, en wel onafhankelijk van 
de lidstaat waar zij een product hebben gekocht. Om ervoor te zorgen dat deze normen niet 
kunnen worden omzeild, moeten ook de producten van fabrikanten van buiten de EU en de 
door hen gebruikte materialen en werkzame stoffen aan EU-normen voldoen. Een duidelijke 
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etikettering van behandelde materialen en producten is derhalve net zo noodzakelijk als een 
toelating van de biociden, ongeacht of deze uit de Europese Unie komen of niet.                  

Voorts moeten de professionele gebruikers en consumenten van biociden niet alleen over 
veilig gebruik van deze producten worden geïnformeerd, maar ook over geschikte 
alternatieven en de veiligheid van biociden. Dit moet in elk geval de training van relevante 
doelgroepen omvatten, ten minste wat professionele gebruikers betreft. 

Voor de praktijkgerichte toepassing van de verordening:

Om te kunnen voldoen aan de toenemende eisen die aan biociden worden gesteld, is naast de 
productie zelf het thema onderzoek en ontwikkeling van bijzonder belang. Vooral in de 
biocidesector gaan kleine productiehoeveelheden echter gepaard met omslachtige 
productieprocessen en toelatingsprocedures. We moeten er dus voor zorgen dat de registratie 
en toelating van biociden worden vereenvoudigd, en tegen een redelijke prijs en onder eerlijke 
randvoorwaarden worden uitgevoerd, zonder dat bedrijven worden ontmoedigd te blijven 
investeren in de verdere ontwikkeling van bestaande en het onderzoek naar nieuwe producten.

In dit kader vormt de invoering van een communautaire toelating een essentiële stap in de 
richting van een geharmoniseerde Europese markt voor biociden. Dit is het beste en meest 
efficiënte systeem om de beschikbaarheid van deze producten te verbeteren, innovatie te 
stimuleren en de gezondheid van de mens en natuurbescherming extra te bevorderen. Een 
centraal toelatingssysteem heeft daarnaast een onmiskenbaar positief effect op de interne 
markt doordat het zorgt voor consistente beoordelingen en een geharmoniseerde omzetting 
van de eisen in alle EU-lidstaten. Dit leidt uiteindelijk ook tot een betere bescherming van de 
consument. De procedure van de communautaire toelating moet daarom gelden voor alle 
productcategorieën.
Er moet bij de toelatingsprocedure voor worden gewaakt marktpartijen gratis mee te laten 
profiteren van productinformatie of bedrijfsgeheimen. 
De toekomstige verordening omvat een vereenvoudigde procedure voor de toelating van 
producten onder bepaalde voorwaarden om onnodige kosten en overdreven heffingen te 
vermijden. Bovendien moet duidelijk worden gesteld dat verschillende procedures zullen 
worden toegepast, al naargelang de mate waarin een biocide wordt gewijzigd ten opzichte van 
het oorspronkelijke toegelaten product. Op die manier kan voor kleine wijzigingen van 
biociden worden volstaan met een vereenvoudigde procedure zonder een ingewikkelde en 
tijdrovende administratieve procedure, mits dit geen nadelige gevolgen heeft voor de 
risicobeoordeling of de doeltreffendheid.


