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Ændringsforslag 101
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Risikoen for miljøet og menneskers sundhed skyldes ikke så meget aktivstoffet, da mængderne 
i de enkelte produkter er ganske beskedne, men snarere produktet selv og dets anvendelse.
Hvis man kun sammenligner de produkter, der indeholder et stof, der er klassificeret som 
substitutionsrelevant, vil det få ringe betydning. Der findes kun få nye aktivstoffer hvert år, 
som vanskeligt kan erstatte de gamle, og de substitutionsrelevante stoffer vil forblive på 
markedet i en længere periode end forventet. For at stimulere innovation er det afgørende kun 
at fremme de sikreste produkter på markedet.

Ændringsforslag 102
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 20
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at bevare det tidligere direktiv 98/80/EF's produkttype 20 for biocidholdige 
produkter ("Konserveringsmidler til levnedsmidler eller foder"), men at ændre definitionen, 
da de pågældende biocidholdige produkter ikke er konserveringsmidler, men 
desinfektionsmidler (hvorfor den gamle definition førte til forvirring). F.eks. opfylder 
produkter, der anvendes til desinficering af foder for humane patogener som salmonella, ikke 
kravene i forskrifterne om tilsætningsstoffer til foder. Produkterne påvirker nemlig ikke 
foderstoffers egenskaber positivt, og de gør dem heller ikke mere effektive.

Ændringsforslag 103
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 104
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at fremme adgangen til det indre 
marked og undgå ekstraomkostninger og 
øget tidsforbrug, fordi der skal søges om 
forskellige nationale godkendelser i 
forskellige medlemsstater, kan
Kommissionen under hensyntagen til 
erfaringerne med bestemmelserne om EF-
godkendelse træffe afgørelse om også at 
lade proceduren for EF-godkendelse 
gælde andre biocidholdige produkter.

(24) For at fremme adgangen til det indre 
marked og undgå ekstraomkostninger og 
øget tidsforbrug, fordi der skal søges om 
forskellige nationale godkendelser i 
forskellige medlemsstater, har
Kommissionen truffet afgørelse om at 
indføre en procedure for EF-godkendelse 
for alle biocidholdige produkter.

Or. en

Ændringsforslag 105
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Især bør Kommissionen gives 
beføjelse til at træffe afgørelse om en 
ansøgning om at optage et aktivstof i bilag 
I, om at forny en optagelse eller om at tage 
en optagelse op til fornyet vurdering, til at 
præcisere procedurerne i forbindelse med 
fornyelse og fornyet vurdering af en 
optagelse af et aktivstof i bilag I, til at 
udvide anvendelsesområdet for 
bestemmelserne om EF-godkendelse til 
også at gælde andre kategorier af 
biocidholdige produkter, til at præcisere 
kriterierne og procedurerne med hensyn til 
tilbagekaldelse af en godkendelse eller 
ændring af de vilkår og betingelser, der er 
fastsat for en godkendelse, herunder en 
tvistbilæggelsesordning, til at præcisere de 
samlede maksimummængder af 

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

etablere harmoniserede gebyrordninger og 
andre bestemmelser om betaling af gebyrer 
og afgifter til de kompetente myndigheder 
og agenturet, til at ændre bilagene for at 
tage hensyn til den videnskabelige og 
tekniske udvikling, til at gennemføre 
arbejdsprogrammet og præcisere de 
kompetente myndigheders og deltageres 
rettigheder og forpligtelser samt udvide 
arbejdsprogrammets varighed i en 
afgrænset periode. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, herunder 
ved at supplere den med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, vedtages 
foranstaltningerne efter den i artikel 5a i 
afgørelse 1999/468/EF omhandlede 
forskriftsprocedure med kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 106
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Materialer bestemt til at komme i berøring med fødevarer bør ikke omfattes af 
anvendelsesområdet for forslaget, da det vil føre til dobbelt regulering og vurdering.
Materialer bestemt til kontakt med fødevarer er allerede reguleret i rammeforordningen om 
materialer bestemt til kontakt med fødevarer, forordning (EF) nr. 1935/2004. Skal der
foretages ændringer i reglerne for materialer bestemt til kontakt med fødevarer, bør det ske i 
form af en ændring af lovgivningen herom og ikke ved at udvide anvendelsesområdet for 
forordningen om biocidholdige produkter.  

Ændringsforslag 107
Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Forsigtighedsprincip

Denne forordning bygger på 
forsigtighedsprincippet.

Or. de

Ændringsforslag 108
Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1b
Forordningens formål

Formålet med denne forordning er at 
sikre et højt beskyttelsesniveau for 
mennesker og miljø. Der lægges særlig 
vægt på beskyttelse af børn, gravide 
kvinder og syge.

Or. de
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Ændringsforslag 109
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Materialer bestemt til at komme i berøring med fødevarer bør ikke omfattes af 
anvendelsesområdet for forslaget, da det vil føre til dobbelt regulering og vurdering.
Materialer bestemt til kontakt med fødevarer er allerede reguleret i rammeforordningen om 
materialer bestemt til kontakt med fødevarer, forordning (EF) nr. 1935/2004. Skal der 
foretages ændringer i reglerne for materialer bestemt til kontakt med fødevarer, bør det ske i 
form af en ændring af lovgivningen herom og ikke ved at udvide anvendelsesområdet for 
forordningen om biocidholdige produkter.  

Ændringsforslag 110
Amalia Sartori

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ethvert stof, blanding, materiale eller 
genstand, der er blevet behandlet med eller 
indeholder et eller flere biocidholdige 
produkter med det formål at udføre den 
funktion som biocid, som det er bestemt til

Or. it
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Begrundelse

Dette ændringsforslag udvider anvendelsesområdet for behandlede genstande og materialer, 
således at det kommer til at omfatte såvel genstande som maling, der indeholder 
konserveringsmidler, og genstande med ekstern virkning som f.eks. moskitonet, der 
indeholder et biocidholdigt produkt. Der er således tale om en kemisk vurdering.

Ændringsforslag 111
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

43 EFT L 338 af 13.11.2004, s. 4.

Or. en

Begrundelse

Materialer bestemt til at komme i berøring med fødevarer bør ikke omfattes af 
anvendelsesområdet for forslaget, da det vil føre til dobbelt regulering og vurdering.
Materialer bestemt til kontakt med fødevarer er allerede reguleret i rammeforordningen om 
materialer bestemt til kontakt med fødevarer, forordning (EF) nr. 1935/2004. Skal der 
foretages ændringer i reglerne for materialer bestemt til kontakt med fødevarer, bør det ske i 
form af en ændring af lovgivningen herom og ikke ved at udvide anvendelsesområdet for 
forordningen om biocidholdige produkter.  

Ændringsforslag 112
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) menneskers eksponering for det 
pågældende aktivstof i et biocidholdigt 
produkt under de foreskrevne 
anvendelsesforhold er ubetydelig eller 
tilfredsstillende kontrolleret gennem 
bæredygtige anvendelsesforanstaltninger 
under hensyntagen til aktivstoffets 
iboende egenskaber, særlig når produktet 
anvendes i lukkede systemer eller under 
strengt kontrollerede forhold

Or. en

Begrundelse

En seriøs risikohåndtering kan begrænse brugernes eksponering, uanset om disse er 
erhvervsmæssige eller ikke-erhvervsmæssige brugere, og i sidste ende beskytte miljøet og 
brugernes sundhed. En ganske lille mængde af et aktivstof som CMR1 i en lokkedåse, f.eks., 
vil ikke udgøre en risiko for menneskers sundhed, eftersom produktet er behørigt udformet til 
at undgå ethvert misbrug. Det er derfor produktet og dets anvendelse, der er afgørende for, 
om der er en risiko, eftersom aktivstoffet i dette tilfælde forekommer i en meget beskeden 
mængde.

Ændringsforslag 113
Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.  Ansøgere indgiver ansøgning om 
optagelse af et aktivstof i bilag I eller om at 
foretage efterfølgende ændringer af 
betingelserne for optagelse af et aktivstof 
til Det Europæiske Kemikalieagentur (i det 
følgende benævnt "agenturet") og
informerer det om navnet på den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
som de har valgt til at vurdere 
ansøgningen. Den kompetente myndighed 
(i det følgende benævnt "den kompetente 
vurderingsmyndighed") er ansvarlig for 

1.  Ansøgere indgiver ansøgning om 
optagelse af et aktivstof i bilag I eller om at 
foretage efterfølgende ændringer af 
betingelserne for optagelse af et aktivstof 
til Det Europæiske Kemikalieagentur (i det 
følgende benævnt "agenturet"). Agenturet 
informerer om navnet på den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, som det har
valgt til at vurdere ansøgningen. Den 
kompetente myndighed (i det følgende 
benævnt "den kompetente 
vurderingsmyndighed") er ansvarlig for 
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vurderingen af ansøgningen. vurderingen af ansøgningen.

Or. de

Begrundelse

Det bør forhindres, at der i nogle stater sker en ophobning af ansøgere. Ændringsforslaget 
skal sikre en afbalanceret fordeling af opgaverne mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 114
Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medmindre andet specificeres i 
afgørelsen om fornyet optagelse af et 
aktivstof i bilag I, tages fornyelsen af 
optagelsen efter ti år op til vurdering.

Or. de

Ændringsforslag 115
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ansøgninger om godkendelse foretages 
af eller på vegne af den person, der skal
være ansvarlig for at markedsføre det 
biocidholdige produkt i en bestemt 
medlemsstat eller Fællesskabet.

2. Ansøgninger om godkendelse foretages 
af eller på vegne af den person, der vil 
være godkendelsesindehaver. Denne 
person kan være, men er ikke 
nødvendigvis den person, der er ansvarlig 
for at markedsføre det biocidholdige 
produkt i en bestemt medlemsstat eller 
Fællesskabet

Or. en
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Begrundelse

Industrien har brug for mere fleksibilitet i forsyningskæden. Det er ikke usædvanligt, at et 
produkt indføres i et land og markedsføres under ansvar af en distributør, som ikke er 
godkendelsesindehaveren, eller, i tilfælde af multinationale selskaber, at hvert enkelt 
søsterselskab er ansvarligt for at markedsføre produktet i deres respektive land.
Bestemmelsen om, at godkendelsesindehaveren og den person, der er ansvarlig for at 
markedsføre produktet på markedet, skal være den samme, vil skabe en ramme, der er meget 
usmidig og upraktisk for industrien at arbejde inden for.

Ændringsforslag 116
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et biocidholdigt produkt betragtes som 
et biocidholdigt lavrisikoprodukt, hvis 
begge af følgende betingelser er opfyldt:

1. Et biocidholdigt produkt betragtes som 
et biocidholdigt lavrisikoprodukt, hvis 
mindst én af følgende betingelser er 
opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Et aktivstofs iboende egenskaber alene bør ikke være afgørende for, om det kan betragtes som 
et lavrisikoprodukt, eftersom risiciene meget vel kan hidrøre fra eksponeringen for produktet 
snarere end fra faren ved aktivstoffet. Eftersom nogle biocidholdige stoffer anvendes af ikke-
erhvervsmæssige brugere, er det vigtigt at sikre sikkerheden ved disse produkter gennem 
bedre lovgivning og forholdsregler angående deres brug. Endelig bør industrien tilskyndes til 
at rette sine forsknings- og innovationsbestræbelser mod udviklingen af lavrisikoprodukter.

Ændringsforslag 117
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et biocidholdigt produkt betragtes dog
ikke som et biocidholdigt 
lavrisikoprodukt, hvis mindst én af 

Særlige bæredygtighedsforanstaltninger 
med passende teknologier til kontrol af 
anvendelsen er dog nødvendige, hvis et 
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følgende betingelser er opfyldt: biocidholdigt stof opfylder mindst to af 
følgende betingelser:

Or. en

Begrundelse

Et aktivstofs iboende egenskaber alene bør ikke være afgørende for, om det kan betragtes som 
et lavrisikoprodukt, eftersom risiciene meget vel kan hidrøre fra eksponeringen for produktet 
snarere end fra faren ved aktivstoffet. Eftersom nogle biocidholdige stoffer anvendes af ikke-
erhvervsmæssige brugere, er det vigtigt at sikre sikkerheden ved disse produkter gennem 
bedre lovgivning og forholdsregler angående deres brug. Endelig bør industrien tilskyndes til 
at rette sine forsknings- og innovationsbestræbelser mod udviklingen af lavrisikoprodukter.

Ændringsforslag 118
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 betragtes et biocidholdigt 
produkt som et biocidholdigt 
lavrisikoprodukt, hvis aktivstofferne i det 
biocidholdige produkt er indeholdt på en 
sådan måde, at der kun forekommer en 
ubetydelig eksponering under normale
anvendelsesforhold, og produktet håndteres 
under strengt kontrollerede forhold i alle 
andre faser af dets livscyklus.

2. Uanset stk. 1 betragtes et biocidholdigt 
produkt som et biocidholdigt 
lavrisikoprodukt, hvis aktivstofferne i det 
biocidholdige produkt er indeholdt på en 
sådan måde, at der kun forekommer en 
ubetydelig eller kontrolleret eksponering i 
forbindelse med bæredygtige 
anvendelsesforanstaltninger under de
foreskrevne anvendelsesforhold, og 
produktet håndteres under strengt 
kontrollerede forhold i alle andre faser af 
dets livscyklus.

Or. en

Begrundelse

Et aktivstofs iboende egenskaber alene bør ikke være afgørende for, om det kan betragtes som 
et lavrisikoprodukt, eftersom risiciene meget vel kan hidrøre fra eksponeringen for produktet 
snarere end fra faren ved aktivstoffet. Eftersom nogle biocidholdige stoffer anvendes af ikke-
erhvervsmæssige brugere, er det vigtigt at sikre sikkerheden ved disse produkter gennem 
bedre lovgivning og forholdsregler angående deres brug. Endelig bør industrien tilskyndes til 
at rette sine forsknings- og innovationsbestræbelser mod udviklingen af lavrisikoprodukter.
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Ændringsforslag 119
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ansøgeren om godkendelse skal i de 
tilfælde, der er defineret i stk. 1 og 2, 
sende den kompetente myndighed:
(i) oplysninger om specifikke salgssteder,
(ii) specifikke vejledninger i anvendelsen 
af værnemidler,
(iii) en brochure om risici og fordele ved 
og ansvarlig anvendelse af produktet,
(iv) en årlig rapport om eventuelle 
hændelser.

Or. en

Begrundelse

Et aktivstofs iboende egenskaber alene bør ikke være afgørende for, om det kan betragtes som 
et lavrisikoprodukt, eftersom risiciene meget vel kan hidrøre fra eksponeringen for produktet 
snarere end fra faren ved aktivstoffet. Eftersom nogle biocidholdige stoffer anvendes af ikke-
erhvervsmæssige brugere, er det vigtigt at sikre sikkerheden ved disse produkter gennem 
bedre lovgivning og forholdsregler angående deres brug. Endelig bør industrien tilskyndes til 
at rette sine forsknings- og innovationsbestræbelser mod udviklingen af lavrisikoprodukter.

Ændringsforslag 120
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ansøgninger om national godkendelse, 
som indebærer en gensidig 
anerkendelsesprocedure, kan indgives 
sammen med de i stk. 1 omtalte 
dokumenter til den kompetente 
myndighed på engelsk.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at den kompetente modtagelsesmyndighed i forbindelse med ansøgninger, der 
indebærer efterfølgende gensidige anerkendelsesprocedurer, accepterer, at ansøgningen og 
de tilknyttede dokumenter indgives på engelsk.  Dette er meget vigtigt for at undgå 
tidskrævende og dyre oversættelsesprocedurer for samme dokumentation til flere europæiske 
sprog.

Ændringsforslag 121
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
eller Kommissionen, såfremt det drejer sig 
om en afgørelse om en ansøgning om EF-
godkendelse, skal forbyde eller begrænse 
markedsføringen eller anvendelsen af et 
biocidholdigt produkt indeholdende et 
substitutionsrelevant aktivstof, når det 
fremgår af den sammenlignende vurdering 
med afvejning af risici og fordele i henhold 
til bilag VI, at følgende kriterier er opfyldt:

3. Den kompetente modtagelsesmyndighed 
eller Kommissionen, såfremt det drejer sig 
om en afgørelse om en ansøgning om EF-
godkendelse, skal forbyde eller begrænse 
markedsføringen eller anvendelsen af et 
biocidholdigt produkt, når det fremgår af 
den sammenlignende vurdering med 
afvejning af risici og fordele i henhold til 
bilag VI, at følgende kriterier er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Risikoen for miljøet og menneskers sundhed skyldes ikke så meget aktivstoffet, da mængderne 
i de enkelte produkter er ganske beskedne, men snarere produktet selv og dets anvendelse.
Der findes kun få nye aktivstoffer hvert år, som vanskeligt kan erstatte de gamle, og de 
substitutionsrelevante stoffer vil forblive på markedet i en længere periode end forventet. For 
at stimulere innovation er det afgørende kun at fremme de sikreste produkter på markedet.
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Ændringsforslag 122
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for så vidt angår de i ansøgningen 
angivne anvendelser eksisterer der allerede 
et andet godkendt biocidholdigt produkt 
eller en metode til ikke-kemisk 
bekæmpelse eller forebyggelse, der er 
betydeligt sikrere for menneskers eller dyrs 
sundhed eller for miljøet

a) for så vidt angår de i ansøgningen 
angivne anvendelser eksisterer der allerede 
et andet godkendt biocidholdigt produkt 
eller en metode til ikke-kemisk 
bekæmpelse eller forebyggelse, der er 
betydeligt sikrere eller mindre risikabel for 
menneskers eller dyrs sundhed eller for 
miljøet

Or. en

Begrundelse

Risikoen for miljøet og menneskers sundhed skyldes ikke så meget aktivstoffet, da mængderne 
i de enkelte produkter er ganske beskedne, men snarere produktet selv og dets anvendelse.
Der findes kun få nye aktivstoffer hvert år, som vanskeligt kan erstatte de gamle, og de 
substitutionsrelevante stoffer vil forblive på markedet i en længere periode end forventet. For 
at stimulere innovation er det afgørende kun at fremme de sikreste produkter på markedet.

Ændringsforslag 123
Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artiklen udgår

Or. de

Ændringsforslag 124
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 33
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

a) biocidholdige produkter indeholdende 
et eller flere nye aktivstoffer
b) biocidholdige lavrisikoprodukter.
2. Kommissionen kan på grundlag af den 
i artikel 54, stk. 4, omhandlede beretning 
om gennemførelsen af denne forordning 
og erfaringerne med EF-godkendelser 
tilføje andre kategorier af biocidholdige 
produkter til stk. 1.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter den i artikel 72, stk. 4, 
omhandlede forskriftsprocedure med 
kontrol.

Or. en

Begrundelse

En centraliseret godkendelsesordning har klare fordele for det indre markeds funktion, idet 
den vil sikre ensartede vurderinger og en harmoniseret gennemførelse af kravene i alle 
medlemsstater og fremme bedste praksis og samme forbrugerbeskyttelse i hele Europa.
Derfor bør proceduren for EF-godkendelse udvides til at dække alle produktkategorier. Det 
bør imidlertid fortsat være muligt for virksomheder, der afsætter produkter på markedet i en 
enkelt medlemsstat eller i et begrænset antal medlemsstater, direkte at ansøge medlemsstater 
om godkendelse.

Ændringsforslag 125
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Der kan meddeles EF-godkendelse til 
alle biocidholdige produkter, hvis 
brugsmønstre og -betingelser viser en 
væsentlig lighed.
En EF-godkendelse forudsætter, at der 
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fastlægges bæredygtige 
anvendelsesforanstaltninger, såfremt det 
er relevant at sikre samme 
beskyttelsesniveau for mennesker og miljø 
i hele EU.  Disse foranstaltninger kan 
variere afhængigt af produkttype.

a) biocidholdige produkter indeholdende 
et eller flere nye aktivstoffer
b) biocidholdige lavrisikoprodukter.
2. Kommissionen kan på grundlag af den 
i artikel 54, stk. 4, omhandlede beretning 
om gennemførelsen af denne forordning 
og erfaringerne med EF-godkendelser 
tilføje andre kategorier af biocidholdige 
produkter til stk. 1.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter den i artikel 72, stk. 4, 
omhandlede forskriftsprocedure med 
kontrol.

Or. en

Begrundelse

De fleste medlemsstater har ikke i øjeblikket en godkendelsesordning for biocidholdige 
stoffer. Det er derfor mere hensigtsmæssigt at flytte godkendelsesproceduren direkte til EU-
plan for at sikre, at alle EU-borgere står lige med hensyn til beskyttelse af mennesker og 
miljø. Hertil kommer, at der i så fald vil være foretaget en vurdering af de fleste eksisterende 
aktivstoffer. Endelig har biocidindustrien behov for at blive tilskyndet til at innovere. Dette 
kræver en forenklet procedure med kortere frister som tegn på bedre lovgivning.

Ændringsforslag 126
Ashley Fox, Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) biocidholdige produkter, som er 
udviklet til at blive anvendt af forbrugerne 
i hjemmet eller af erhvervsmæssige 
brugere i overensstemmelse med 
anvendelsesbetingelser og -vejledninger, 
der er identiske i Den Europæiske Union, 
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og som opfylder kriterierne i artikel 33a.

Or. en

Begrundelse

En af de centrale målsætninger for Unionens godkendelsesordning er at sikre ensartede 
produktsikkerhedsvurderinger, lige standarder for forbrugerbeskyttelse og harmoniseret 
gennemførelse af kravene i alle medlemsstater.  Biocidholdige produkter, der anvendes på 
ensartet måde i hele EU, bør være omfattet af Unionens godkendelsesordning. Disse 
produkter anvendes i hjemmene eller i erhvervsmæssig forbindelse som pragmatiske og 
omkostningseffektive midler til beskyttelse af folkesundheden og reducerer derved omfanget af 
infektionssygdomme. For disse produkter gælder der enkle og klare brugsanvisninger.

Ændringsforslag 127
Ashley Fox, Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 33, stk. 1, 
litra ba), betragtes et produkt som et 
biocidholdigt produkt med tilsvarende 
anvendelsesbetingelser, hvis alle følgende 
kriterier er opfyldt:
(i) det har ensartede 
anvendelsesbetingelser i Den Europæiske 
Union ifølge anvendelsesvejledningerne,
(ii) det markedsføres allerede eller ønskes 
markedsført i mindst [...] medlemsstater 
senest to år efter, at godkendelsen er 
meddelt,
(iii) det kræver ikke personlige 
værnemidler i forbindelse med 
anvendelsesbetingelserne i bilag VI, og 
det opfylder kravene i artikel 16, stk. 1, 
når det anvendes under normal og 
nogenlunde forventelig anvendelse.
Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
[…] til fastlæggelse eller tilpasning af 
antallet af medlemsstater i nr. (ii).    
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Or. en

Ændringsforslag 128
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der i den i stk. 4 omhandlede 
afgørelse gives afslag på at meddele EF-
godkendelse af et biocidholdigt produkt, 
fordi det ikke opfylder betingelserne for at 
blive betragtet som et biocidholdigt 
lavrisikoprodukt i henhold til artikel 17, 
kan ansøgeren i givet fald ansøge om en 
EF-godkendelse i henhold til artikel 33, 
stk. 1, litra a), eller en national 
godkendelse i henhold til kapitel V.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette stykke bliver overflødigt, hvis ændringsforslaget til artikel 33 vedtages.

Ændringsforslag 129
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ændring af en eksisterende 
godkendelse skal henhøre under en af 
følgende kategorier, der er nævnt i litra 
ua), ub) og uc) i artikel 3:
a) administrativ ændring,
b) mindre ændring eller
c) større ændring.

Or. en
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Begrundelse

Hovedprincipperne for ændring af godkendelser bør klart fremgå af retsakten, selv om de 
nærmere detaljer i procedurerne kan fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne. Det er især 
nødvendigt at præcisere, hvilke former for ændringer af eksisterende produktgodkendelser 
der kan foretages.

Ændringsforslag 130
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En tilladelse til parallelhandel udstedes 
senest to måneder fra indgivelse af en 
ansøgning. Den kompetente myndighed i 
indførselsmedlemsstaten kan fra den 
kompetente myndighed i 
oprindelsesmedlemsstaten kræve 
supplerende oplysninger, der er 
nødvendige for at bestemme, om produktet 
i det væsentlige er identisk med 
referenceproduktet. Den kompetente 
myndighed i oprindelsesmedlemsstaten 
fremlægger de oplysninger, der anmodes 
om, senest en måned efter at have 
modtaget anmodningen herom.

2. En tilladelse til parallelhandel udstedes 
senest to måneder fra indgivelse af en 
ansøgning. Den kompetente myndighed i 
indførselsmedlemsstaten kan fra den 
kompetente myndighed i 
oprindelsesmedlemsstaten kræve 
supplerende oplysninger, der er 
nødvendige for at bestemme, om produktet 
er identisk med referenceproduktet. Den 
kompetente myndighed i 
oprindelsesmedlemsstaten fremlægger de 
oplysninger, der anmodes om, senest en 
måned efter at have modtaget 
anmodningen herom.

Or. en

Begrundelse

For at opnå en fornuftig ligevægt mellem fri handel med varer og et sikkert marked bør denne 
artikel om parallelhandel begrænses til at gælde identiske produkter, der er baseret på 
samme specifikation og indhold af aktivstoffer og hjælpestoffer.

Ændringsforslag 131
Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et biocidholdigt produkt betragtes som 
værende i det væsentlige identisk med 
referenceproduktet, hvis én af følgende 
betingelser er opfyldt:

3. Et biocidholdigt produkt betragtes som 
værende i det væsentlige identisk med 
referenceproduktet, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. de

Ændringsforslag 132
Cristian Silviu Buşoi og Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af videnskabelig forskning og 
udvikling skal den person, der agter at 
foretage forsøg eller undersøgelser, først 
give den kompetente myndighed 
meddelelse herom. Den pågældende skal 
udarbejde og opbevare skriftlige 
fortegnelser med detaljerede oplysninger 
om det biocidholdige produkts eller 
aktivstoffets identitet, mærkningsdata,
leverede mængder, navne og adresser på 
personer, som modtager det biocidholdige 
produkt eller aktivstof, samt udarbejde et 
dossier indeholdende alle foreliggende data 
om mulige virkninger på menneskers eller 
dyrs sundhed eller på miljøet. De berørte 
personer skal på forlangende stille disse 
oplysninger til rådighed for den 
kompetente myndighed.

I tilfælde af videnskabelig forskning og 
udvikling, herunder produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling,
skal den person, der agter at foretage 
forsøg eller undersøgelser, først give den 
kompetente myndighed meddelelse herom.
Den pågældende skal udarbejde og 
opbevare skriftlige fortegnelser med 
detaljerede oplysninger om det 
biocidholdige produkts eller aktivstoffets 
identitet, mærkningsdata og leverede 
mængder, samt udarbejde et dossier 
indeholdende alle foreliggende data om 
mulige virkninger på menneskers eller dyrs 
sundhed eller på miljøet. De berørte 
personer skal på forlangende stille disse 
oplysninger til rådighed for den 
kompetente myndighed.

Or. en

Begrundelse

Det er en væsentlig hindring for innovation, at der kræves en national godkendelse, da dette 
giver en meget lang ventetid, inden undersøgelsen kan gennemføres. Selv om kravet om en 
forudgående evaluering fra den kompetente myndigheds side opretholdes, foreslås det i 
stedet, at der fastsættes en tidsfrist for den på 30 dage til at vurdere, om den foreslåede 
undersøgelse eller det foreslåede forsøg giver anledning til nogen form for bekymring, samt 
til at afgive sin udtalelse. Når en undersøgelse kun gennemføres i én medlemssstat, har det 
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desuden ikke noget klart formål og giver ikke nogen fordel at underrette Kommissionen og de 
øvrige kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 133
Cristian Silviu Buşoi og Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af produkt- og procesorienteret 
forskning og udvikling skal den person, 
der agter at foretage forsøg eller 
undersøgelser, fremlægge de i andet 
afsnit anførte oplysninger for den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor markedsføringen finder sted, inden 
det biocidholdige produkt eller aktivstoffet 
markedsføres.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er en væsentlig hindring for innovation, at der kræves en national godkendelse, da dette 
giver en meget lang ventetid, inden undersøgelsen kan gennemføres. Selv om kravet om en 
forudgående evaluering fra den kompetente myndigheds side opretholdes, foreslås det i 
stedet, at der fastsættes en tidsfrist for den på 30 dage til at vurdere, om den foreslåede 
undersøgelse eller det foreslåede forsøg giver anledning til nogen form for bekymring, samt 
til at afgive sin udtalelse. Når en undersøgelse kun gennemføres i én medlemssstat, har det 
desuden ikke noget klart formål og giver ikke nogen fordel at underrette Kommissionen og de 
øvrige kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 134
Cristian Silviu Buşoi og Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et ikke-godkendt biocidholdigt produkt
eller et aktivstof, som udelukkende er 
beregnet til anvendelse i et biocidholdigt 

2. Et ikke-godkendt biocidholdigt produkt 
eller et aktivstof, som udelukkende er 
beregnet til anvendelse i et biocidholdigt 
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produkt, må ikke markedsføres med 
henblik på forsøg eller undersøgelser, som 
kan indebære eller føre til, at det 
pågældende biocidholdige produkt eller 
stof udsættes i miljøet, medmindre den 
kompetente myndighed har vurderet de 
data, der er blevet fremlagt af den person, 
der agter at markedsføre dette produkt, og 
har meddelt national godkendelse til dette 
formål, og herunder fastlagt grænser for 
mængder, der må anvendes, og områder, 
der må behandles, samt eventuelt 
yderligere betingelser. Den kompetente 
myndighed giver omgående 
Kommissionen og alle de øvrige 
kompetente myndigheder meddelelse om 
den nationale godkendelse.

produkt, må ikke markedsføres med 
henblik på forsøg eller undersøgelser, som 
kan indebære eller føre til, at det 
pågældende biocidholdige produkt eller 
stof udsættes i miljøet, medmindre den 
kompetente myndighed har vurderet de 
data, der er blevet fremlagt af den person, 
der agter at markedsføre dette produkt, og 
har afgivet en positiv udtalelse til dette 
formål samt herunder eventuelt stillet
yderligere betingelser. Har den kompetente 
myndighed ikke senest 30 dage efter, at de 
i stk. 1 krævede oplysninger er blevet 
meddelt, afgivet nogen udtalelse, kan det 
biocidholdige produkt eller aktivstof 
markedsføres til brug for det forsøg eller 
den undersøgelse, der er givet meddelelse 
om.

Or. en

Begrundelse

Det er en væsentlig hindring for innovation, at der kræves en national godkendelse, da dette 
giver en meget lang ventetid, inden undersøgelsen kan gennemføres. Selv om kravet om en 
forudgående evaluering fra den kompetente myndigheds side opretholdes, foreslås det i 
stedet, at der fastsættes en tidsfrist for den på 30 dage til at vurdere, om den foreslåede 
undersøgelse eller det foreslåede forsøg giver anledning til nogen form for bekymring, samt 
til at afgive sin udtalelse. Når en undersøgelse kun gennemføres i én medlemssstat, har det 
desuden ikke noget klart formål og giver ikke nogen fordel at underrette Kommissionen og de 
øvrige kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 135
Ashley Fox og Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis forsøgene eller undersøgelserne 
gennemføres i en anden medlemsstat end 
den, hvor det biocidholdige produkt 
markedsføres, skal ansøgeren have 
tilladelse hertil af den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, på hvis 

3. Hvis forsøgene eller undersøgelserne 
gennemføres i en anden medlemsstat end 
den, hvor det biocidholdige produkt 
markedsføres, skal ansøgeren underrette
den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, på hvis område forsøgene 
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område forsøgene eller undersøgelserne 
skal finde sted.

eller undersøgelserne skal finde sted, 
herom. Ansøgeren skal udarbejde og 
opbevare skriftlige fortegnelser med 
detaljerede oplysninger om det 
biocidholdige produkts eller aktivstofs 
identitet, mærkningsdata og leverede 
mængder, samt udarbejde et dossier 
indeholdende alle foreliggende data om 
mulige virkninger på menneskers eller 
dyrs sundhed eller på miljøet. Ansøgeren 
skal på forlangende stille disse 
oplysninger til rådighed for den 
kompetente myndighed.

Or. en

Begrundelse

Reglerne om udførelse af undersøgelser/forsøg i en anden medlemsstat end den, hvori det 
biocidholdige produkt markedsføres, bør være de samme som dem, der er fastsat i samme 
artikels stk. 1.

Ændringsforslag 136
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandlede genstande eller materialer, 
der indeholder et eller flere biocidholdige 
produkter, må ikke markedsføres, 
medmindre de(t) biocidholdige 
produkt(er), der anvendes til behandling af 
materialer eller genstande, er godkendt(e) 
til denne anvendelse i Fællesskabet eller i 
mindst én medlemsstat.

1. Behandlede genstande eller materialer, 
der indeholder et eller flere biocidholdige 
produkter, må ikke markedsføres, 
medmindre de(t) biocidholdige 
produkt(er), der anvendes til behandling af 
materialer eller genstande, er godkendt(e) 
til denne anvendelse i Fællesskabet eller i 
mindst én medlemsstat eller det 
biocidholdige produkt er til stede i disse 
genstande i en koncentration på under 
0,01 vægtprocent. Er det relevant, kan 
Udvalget for Biocidholdige Produkter 
foreslå forskellige tærskelværdier for 
specifikke biocidholdige produkter eller 
grupper af biocidholdige produkter.
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Or. en

Begrundelse

Nogle biocidholdige produkter, der ikke er godkendt i EU, anvendes uden videre i lande uden 
for EU, hvorfor det ikke helt kan udelukkes, at der sker krydskontaminering af genstande. Det 
er nødvendigt at fastlægge en generel tærskelværdi for disse biocidholdige produkter, og 
Udvalget for Biocidhooldige Produkter skal have muligehd for om nødvendigt at fastlægge 
andre tærskler.

Ændringsforslag 137
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox og Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) navnet, om muligt angivet ved hjælp af 
en fælles nomenklatur (f.eks. INCI),  på 
alle aktivstoffer, der er anvendt til at 
behandle genstanden eller materialet, eller 
som er indeholdt i genstanden eller 
materialet, når det er relevant, og på alle 
aktivstoffer, der forventes frigivet fra den 
behandlede genstand eller det behandlede 
materiale under normale eller 
forudseelige betingelser, medmindre der i 
den sektorspecifikke lovgivning allerede 
stilles mærkningskrav eller åbnes 
alternative muligheder for at opfylde 
kravet om oplysninger

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne om mærkning af behandlede genstande og materialer bør ikke føre til krav 
om unødvendige oplysninger og bør ikke overlappe gældende krav i sektorlovgivningen. Der 
bør altid tages hensyn til den gældende sektorlovgivning og dennes oplysningskrav (f.eks. 
mærkning og sikkerhedsdatablade). I henhold til forordningen om vaske- og rengøringsmidler 
skal INCI-navnet på konserveringsmidlet f.eks. anføres ved mærkningen af produkter til 
private og indberettes på sikkerhedsdatabladet. Derfor er det unødvendigt at operere med 
yderligere mærkningskrav.
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Ændringsforslag 138
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) i givet fald de biocide egenskaber, der 
overføres til de behandlede genstande eller 
materialer, såfremt det biocidholdige 
produkt er beregnet til at komme i direkte 
berøring med mennesker og miljøet

Or. en

Begrundelse

Disse mærkningskrav bør kun gælde for genstande, der er blevet behandlet med et 
biocidholdigt produkt, som kan komme i berøring med mennesker og miljøet, eftersom kun 
disse produkter virkelig kan vise sig at være farlige.

Ændringsforslag 139
Ashley Fox og Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der er endvidere fare for, at yderligere mærkning, der ikke giver nogen vejledning i sikker 
anvendelse, kan skabe unødvendig bekymring og uro hos forbrugerne. Derfor bør der kun 
kræves yderligere mærkning, når det er relevant.
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Ændringsforslag 140
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox og Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) godkendelsesnummeret for alle 
biocidholdige produkter, der er anvendt til 
at behandle genstandene eller 
materialerne, eller som er indeholdt i 
genstandene eller materialerne

udgår

Or. en

Begrundelse

Skal produktmærkningen også omfatte godkendelsesnummeret på det biocidholdige produkt,
hvormed genstanden er behandlet, afsløres forholdet mellem modtager og leverandør, hvilket 
desuden klart vil begrænse en fabrikants fleksible skift fra én leverandør til en anden, 
eftersom hvert enkelt skift vil kræve et nyt præsentationsdesign. At godkendelsesnummeret 
tages med, har heller ikke nogen fordel for forbrugernes sikkerhed. Hvis formålet er at lette 
de kompetente myndigheders gennemførelse af forordningen, kan godkendelsesnummeret 
fremskaffes på anden vis.

Ændringsforslag 141
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Disse mærkningskrav bør kun gælde for genstande, der er blevet behandlet med et 
biocidholdigt produkt, som kan komme i berøring med mennesker og miljøet, eftersom kun 
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disse produkter virkelig kan vise sig at være farlige.

Ændringsforslag 142
Ashley Fox og Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) udelukkende ved behandlede genstande 
og hvor dette er relevant, enhver risiko-
eller sikkerhedssætning, der er fastsat i 
godkendelsen af det biocidholdige produkt.

Or. en

Begrundelse

Der er endvidere fare for, at yderligere mærkning, der ikke giver nogen vejledning i sikker 
anvendelse, kan skabe unødvendig bekymring og uro hos forbrugerne.  Derfor bør der kun 
kræves yderligere mærkning, når det er relevant.

Ændringsforslag 143
Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder skal hvert 
tredje år fra og med 2013 fremlægge en 
beretning til Kommissionen om 
gennemførelsen af denne forordning på 
deres respektive områder. Beretningen skal 
indeholde:

3. De kompetente myndigheder skal hvert 
år fra og med 2013 fremlægge en beretning 
til Kommissionen om gennemførelsen af 
denne forordning på deres respektive 
områder. Beretningen skal indeholde:

Or. de
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Ændringsforslag 144
Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) data om eventuelle tilfælde af 
forgiftninger med biocidholdige produkter.

b) data om eventuelle tilfælde af 
forgiftninger med biocidholdige produkter 
samt om eventuelle sundhedsmæssige 
virkninger på sårbare personer, såsom 
børn, gravide eller syge.

Or. de

Ændringsforslag 145
Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) data om virkninger på miljøet.

Or. de

Ændringsforslag 146
Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) oplysninger om eventuelle 
foranstaltninger til risikominimering og 
udvikling af alternativer.

Or. de
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Ændringsforslag 147
Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen udarbejder inden den 1. 
januar 2019 og derefter hvert tredje år en 
beretning om gennemførelsen af 
forordningen og navnlig om, hvorledes 
proceduren for EF-godkendelse og 
gensidig anerkendelse fungerer.
Kommissionen forelægger denne beretning 
for Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. de

Ændringsforslag 148
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen træffer i løbet af 
arbejdsprogrammet og i henhold til 
proceduren i artikel 72, stk. 4, afgørelse 
om, at et aktivstof skal optages i bilag I til 
denne forordning, samt betingelserne 
herfor, eller den kan i tilfælde, hvor de i 
artikel 4 omhandlede krav ikke er opfyldt, 
eller de krævede oplysninger og data ikke 
er forelagt inden for den fastsatte frist, 
træffe afgørelse om, at det pågældende 
aktivstof ikke optages i bilag I til denne 
forordning. Det præciseres i denne 
afgørelse, hvornår optagelsen i bilag I 
træder i kraft.

Kommissionen træffer i løbet af 
arbejdsprogrammet og i henhold til 
proceduren i artikel 72, stk. 4, afgørelse 
om, at et aktivstof skal optages i bilag I til 
denne forordning, samt betingelserne 
herfor, eller den kan i tilfælde, hvor de i 
artikel 4 omhandlede krav ikke er opfyldt, 
eller de krævede oplysninger og data ikke 
er forelagt inden for den fastsatte frist, 
træffe afgørelse om, at det pågældende 
aktivstof ikke optages i bilag I til denne 
forordning. Det præciseres i denne 
afgørelse, hvornår optagelsen i bilag I 
træder i kraft, nemlig to år efter 
afgørelsens vedtagelse.

Or. en
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Begrundelse

I lovgivningsteksten bør det klart fastslås, hvilke tidsfrister der gælder. De kompetente 
myndigheder er tidligere enedes om en frist på to år.

Ændringsforslag 149
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bortskaffelse, oplagring og anvendelse af 
eksisterende beholdninger af 
biocidholdige produkter, for hvilke 
medlemsstatens kompetente myndighed 
har afvist en ansøgning om godkendelse 
indgivet i henhold til stk. 3 eller har 
truffet afgørelse om ikke at meddele 
godkendelse, tillades indtil 18 måneder 
efter en sådan afvisning eller afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 150
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bortskaffelse, oplagring og anvendelse af 
eksisterende beholdninger af 
biocidholdige produkter, der ikke er 
godkendt til den pågældende anvendelse 
af den kompetente myndighed eller 
Kommissionen, tillades indtil 12 måneder 
efter vedtagelsen af afgørelsen, jf. artikel 
80, stk. 2, første afsnit, eller 12 måneder 
efter datoen, jf. artikel 80, stk. 2, andet 
afsnit, alt efter hvilken dato der er den 
seneste.
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Or. en

Ændringsforslag 151
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bortskaffelse, oplagring og anvendelse af 
eksisterende beholdninger af 
biocidholdige produkter, der ikke er 
godkendt til den pågældende anvendelse 
af den kompetente myndighed eller 
Kommissionen, tillades indtil 12 måneder 
efter vedtagelsen af afgørelsen, jf. artikel 
80, stk. 2, første afsnit, eller 12 måneder 
efter datoen, jf. artikel 80, stk. 2, andet 
afsnit, alt efter hvilken dato der er den 
seneste.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen af dette stykke, som er taget fra artikel 80, betyder konsekvente foranstaltninger 
for de nye produkter, der omfattes af biocidproduktforordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 152
Ashley Fox og Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 82

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 82
Overgangsforanstaltninger for materialer 

bestemt til at komme i berøring med 
fødevarer

udgår

1. Ansøgninger om godkendelse af 
biocidholdige produkter, der er materialer 
bestemt til at komme i berøring med 
fødevarer, og som var tilgængelige på 
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markedet den (…) [EUT: her indsættes 
den i artikel 85, første afsnit, omhandlede 
dato], indgives senest den 1. januar 2017.
Materialer bestemt til at komme i berøring 
med fødevarer, som var tilgængelige på 
markedet den (…) [EUT: her indsættes 
den i artikel 85, første afsnit, omhandlede 
dato], og for hvilke en ansøgning er blevet 
indgivet i henhold til stk. 1, kan fortsat 
markedsføres indtil den dato, hvor der 
træffes afgørelse om at meddele eller ikke 
meddele godkendelse. Hvis der gives 
afslag på at meddele godkendelse til at 
markedsføre sådanne biocidholdige 
produkter, må disse biocidholdige 
produkter ikke markedsføres seks 
måneder efter denne afgørelse.
Materialer bestemt til at komme i berøring 
med fødevarer, som var tilgængelige på 
markedet den (…) [EUT: her indsættes 
den i artikel 85, første afsnit, omhandlede 
dato], og for hvilke der ikke er indgivet en 
ansøgning i henhold til stk. 1, kan fortsat 
markedsføres indtil seks måneder efter 
den i stk. 1 omhandlede dato.
2. Bortskaffelse, oplagring og anvendelse 
af eksisterende beholdninger af 
biocidholdige produkter, der ikke er 
godkendt til den pågældende anvendelse 
af den kompetente myndighed eller 
Kommissionen, tillades indtil 12 måneder 
efter den i stk. 1, andet afsnit, 
omhandlede afgørelse eller 12 måneder 
efter den i stk. 1, tredje afsnit, 
omhandlede dato, alt efter hvilken dato, 
der er den seneste.

Or. en

Begrundelse

Materialer bestemt til at komme i berøring med fødevarer bør ikke omfattes af 
anvendelsesområdet for forslaget, da det vil føre til dobbelt regulering og vurdering.
Materialer bestemt til kontakt med fødevarer er allerede reguleret i rammeforordningen om 
materialer bestemt til kontakt med fødevarer, forordning (EF) nr. 1935/2004. Skal der 
foretages ændringer i reglerne for materialer bestemt til kontakt med fødevarer, bør det ske i 
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form af en ændring af lovgivningen herom og ikke ved at udvide anvendelsesområdet for 
forordningen om biocidholdige produkter.  

Ændringsforslag 153
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 - punkt 3.7 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lagringsstabiliteten og holdbarheden 
bestemmes generelt ud fra aktivstoffets 
stabilitet. For letnedbrydelige aktivstoffers 
vedkommende kan lagringsstabiliteten og 
holdbarheden bestemmes ved hjælp af 
andre gængse videnskabelige metoder, 
såsom ekstrapolering af aktivstoffets 
analysedata fra produktforældelsesforsøg, 
indtil effektivitetstærsklen er nået.

Or. en

Begrundelse

Standardstabilitetsundersøgelser, som er baseret på måling og kvantificering af aktivstoffet, 
er ikke hensigtsmæssige i forbindelse med produkter indeholdende letnedbrydelige 
aktivstoffer, såsom natriiumhypoklorit.  Disse stoffer nedbrydes notorisk uden hensyn til 
godkendte retningslinjer (FAO-, WHO-grænseværdier).  I sådanne tilfælde er det derfor mere 
hensigtsmæssigt, at lagringsstabiliteten og holdbarheden bestemmes ved hjælp af andre 
metoder, såsom ekstrapolering af aktivstoffets analysedata fra produktforældelsesforsøg, 
indtil effektivitetstærsklen er nået.

Ændringsforslag 154
Emma McClarkin og Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag V

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produkttype 20: - Produkttype 20: Desinfektionsmidler til 
fødevarer og foderstoffer
Produkter til desinficering af fødevarer 
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eller foderstoffer ved at bekæmpe 
skadelige organismer

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at bevare det tidligere direktiv 98/8/EF's biocidholdige produkttype 20 
(konserveringsmidler til levnedsmidler eller foder), men at ændre definitionen, da de 
pågældende biocidholdige produkter ikke er konserveringsmidler, men desinfektionsmidler 
(hvorfor den gamle definition førte til forvirring). F.eks. opfylder produkter, der anvendes til 
desinficering af foder for humane patogener som salmonella, ikke kravene i forordningerne 
om tilsætningsstoffer til foder. Produkterne påvirker nemlig ikke foderstoffers egenskaber 
positivt, og de gør dem heller ikke mere effektive.


