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Amendement 101
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 102
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De biociden-productsoort 20 ("conserveringsmiddelen voor voedingsmiddelen of diervoeders") 
van de vorige Richtlijn 98/80/EG dient te worden gehandhaafd, maar de definitie ervan dient te 
worden aangepast, aangezien deze biociden geen conserveringsmiddelen, maar 
ontsmettingsmiddelen zijn (de toen gebruikte definitie heeft daardoor tot verwarring geleid). 
Producten die worden gebruikt om diervoeders te desinfecteren ter bestrijding van humane 
pathogenen zoals salmonella voldoen bijvoorbeeld niet aan de eisen van de verordeningen 
inzake additieven in diervoeders. Deze producten hebben geen "gunstig effect op het diervoeder" 
en verhogen de prestaties ervan niet.

Amendement 103
Cristian Silviu Buşoi

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. en
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Amendement 104
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 105
Cristian Silviu Buşoi

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. en

Amendement 106
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Overweging 66 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement 107
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Voorzorgsbeginsel

Deze verordening is gebaseerd op het 
voorzorgsbeginsel.

Or. de

Amendement 108
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 ter
Doel van deze verordening

Deze verordening heeft een hoog niveau 
van gezondheidsbescherming van de mens 
en bescherming van het milieu tot doel. 
Er dient met name aandacht te worden 
besteed aan de bescherming van kinderen, 
zwangeren en zieken.

Or. de
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Amendement 109
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 110
Amalia Sartori

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 
dat deze de biocidale werking verrichten 
waarvoor zij bestemd zijn;

Or. it
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Motivering

Dit amendement verruimt de reikwijdte betreffende de behandelde artikelen en materialen, zodat 
ook artikelen als conserverende lakken en artikelen met een extern effect, zoals biocidehoudend 
muggengaas, onder de regeling vallen. Er vindt dan ook een chemische beoordeling plaats.

Amendement 111
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s) ‘materialen die met levensmiddelen in 
aanraking komen’:

Schrappen

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 112
Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in normale gebruiksomstandigheden is 
de blootstelling van mensen aan de 
werkzame stof in een biocide 
verwaarloosbaar, met name wanneer het 

a) in normale gebruiksomstandigheden is 
de blootstelling van mensen aan de 
werkzame stof in een biocide 
verwaarloosbaar of wordt zij adequaat 



PE439.908v01-00 10/34 AM\809157NL.doc

NL

product in een gesloten systeem of in strikt 
gecontroleerde omstandigheden wordt 
gebruikt;

beheerd met behulp van maatregelen voor 
duurzaam gebruik en met inachtneming 
van de intrinsieke eigenschappen van de 
werkzame stof, met name wanneer het 
product in een gesloten systeem of in strikt 
gecontroleerde omstandigheden wordt 
gebruikt;

Or. en

Motivering

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

Amendement 113
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanvrager dient zijn aanvraag tot 
opneming van een werkzame stof in bijlage 
I, of tot wijziging achteraf van de aan de 
opneming van een werkzame stof 
verbonden voorwaarden, in bij het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen (hierna ‘het agentschap’ genoemd) 
en stelt dit in kennis van de naam van de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat die hij
voor de beoordeling van de aanvraag heeft 
uitgekozen. Die bevoegde autoriteit (hierna 
"de beoordelende bevoegde autoriteit") is 
verantwoordelijk voor de beoordeling van 
de aanvraag.

1. De aanvrager dient zijn aanvraag tot 
opneming van een werkzame stof in bijlage 
I, of tot wijziging achteraf van de aan de 
opneming van een werkzame stof 
verbonden voorwaarden, in bij het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen (hierna ‘het agentschap’ genoemd). 
Het agentschap deelt de naam van de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat mee die 
het voor de beoordeling van de aanvraag 
heeft uitgekozen Die bevoegde autoriteit 
(hierna "de beoordelende bevoegde 
autoriteit") is verantwoordelijk voor de 
beoordeling van de aanvraag.

Or. de

Motivering

Er moet worden voorkomen dat afzonderlijke lidstaten met een stroom van aanvragen te maken 
krijgen. Op deze manier kan een evenwichtige taakverdeling tussen de lidstaten worden 
gewaarborgd.
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Amendement 114
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Tenzij in het besluit tot verlenging van 
de opneming van een werkzame stof in 
bijlage I anders is bepaald, wordt de 
verlenging van de opneming na tien jaar 
opnieuw beoordeeld.

Or. de

Amendement 115
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanvragen om toelating worden 
ingediend door of namens de persoon die 
er verantwoordelijk voor is dat een biocide 
in een bepaalde lidstaat of in de 
Gemeenschap op de markt wordt gebracht.

2. Aanvragen om toelating worden 
ingediend door of namens de persoon die 
houder van de toelating wordt. Deze 
persoon kan, maar hoeft niet 
noodzakelijkerwijze de persoon te zijn die
er verantwoordelijk voor is dat een biocide 
in een bepaalde lidstaat of in de 
Gemeenschap op de markt wordt gebracht.

Or. en

Motivering

De bedrijfstak heeft meer flexibiliteit in de distributieketen nodig. Het is niet ongebruikelijk dat 
een product in een bepaald land wordt ingevoerd en op de markt gebracht onder de 
verantwoordelijkheid van een distributeur die niet de houder van de toelating is, of in het geval 
van multinationals dat elke dochteronderneming in eigen land verantwoordelijk is voor het op de 
markt brengen van het product. De bepaling dat de houder van de toelating dezelfde persoon 
moet zijn als degene die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van het product, zou 
voor de bedrijfstak een zeer starre en onwerkbare situatie opleveren.

Amendement 116
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een biocide wordt als een biocide met 
een gering risico aangemerkt als aan beide 
hierna genoemde voorwaarden wordt 
voldaan:

1. Een biocide wordt als een biocide met 
een gering risico aangemerkt als aan ten 
minste een van de hierna genoemde 
voorwaarden wordt voldaan:

Or. en

Motivering

De intrinsieke eigenschappen van een werkzame stof mogen niet als enige bepalend zijn voor de 
vraag of de stof in aanmerking komt voor producten met een gering risico, aangezien de risico's 
eerder afkomstig kunnen zijn van de blootstelling aan het product dan van de gevaren van de 
werkzame stof. Daar bepaalde biociden door niet-professionele gebruikers worden gehanteerd, 
is het belangrijk de veiligheid van deze producten te waarborgen door middel van betere 
informatie en betere voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik ervan. Ten slotte dient 
de bedrijfstak te worden aangemoedigd om bij onderzoek en innovatie te streven naar de 
ontwikkeling van producten met een gering risico.

Amendement 117
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een biocide wordt evenwel niet als een 
biocide met een gering risico aangemerkt
als aan ten minste een van de hierna 
genoemde voorwaarden wordt voldaan:

Er zijn evenwel specifieke maatregelen 
voor duurzaam gebruik met adequate 
technologieën nodig om het gebruik te 
controleren als een biocide aan ten minste 
twee van de hierna genoemde voorwaarden 
voldoet:

Or. en

Motivering

De intrinsieke eigenschappen van een werkzame stof mogen niet als enige bepalend zijn voor de 
vraag of de stof in aanmerking komt voor producten met een gering risico, aangezien de risico's 
eerder afkomstig kunnen zijn van de blootstelling aan het product dan van de gevaren van de 
werkzame stof. Daar bepaalde biociden door niet-professionele gebruikers worden gehanteerd, 
is het belangrijk de veiligheid van deze producten te waarborgen door middel van betere 
informatie en betere voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik ervan. Ten slotte dient 
de bedrijfstak te worden aangemoedigd om bij onderzoek en innovatie te streven naar de 
ontwikkeling van producten met een gering risico.
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Amendement 118
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 wordt een biocide 
als een biocide met een gering risico 
aangemerkt indien de werkzame stoffen 
daarin op zodanige wijze zijn ingesloten 
dat de blootstelling in normale
gebruiksomstandigheden verwaarloosbaar 
is en het product in alle andere fasen van 
zijn levenscyclus in strikt gecontroleerde 
omstandigheden wordt gehanteerd.

2. In afwijking van lid 1 wordt een biocide 
als een biocide met een gering risico 
aangemerkt indien de werkzame stoffen 
daarin op zodanige wijze zijn ingesloten 
dat de blootstelling in voorgeschreven
gebruiksomstandigheden verwaarloosbaar 
is of door middel van maatregelen voor 
duurzaam gebruik wordt beheerd en het 
product in alle andere fasen van zijn 
levenscyclus in strikt gecontroleerde 
omstandigheden wordt gehanteerd.

Or. en

Motivering

De intrinsieke eigenschappen van een werkzame stof mogen niet als enige bepalend zijn voor de 
vraag of de stof in aanmerking komt voor producten met een gering risico, aangezien de risico's 
eerder afkomstig kunnen zijn van de blootstelling aan het product dan van de gevaren van de 
werkzame stof. Daar bepaalde biociden door niet-professionele gebruikers worden gehanteerd, 
is het belangrijk de veiligheid van deze producten te waarborgen door middel van betere 
informatie en betere voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik ervan. Ten slotte dient 
de bedrijfstak te worden aangemoedigd om bij onderzoek en innovatie te streven naar de 
ontwikkeling van producten met een gering risico.

Amendement 119
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De aanvrager van een toelating 
voorziet in de in de leden 1 en 2 
beschreven omstandigheden de bevoegde 
autoriteiten van:
i) informatie over specifieke 
verkooppunten 
ii) specifieke instructies over het gebruik 
van beschermende uitrusting
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iii) een brochure over risico's, voordelen 
en verantwoord gebruik van het product
iv) een jaarlijks verslag over incidenten, 
indien deze zich hebben voorgedaan.

Or. en

Motivering

De intrinsieke eigenschappen van een werkzame stof mogen niet als enige bepalend zijn voor de 
vraag of de stof in aanmerking komt voor producten met een gering risico, aangezien de risico's 
eerder afkomstig kunnen zijn van de blootstelling aan het product dan van de gevaren van de 
werkzame stof. Daar bepaalde biociden door niet-professionele gebruikers worden gehanteerd, 
is het belangrijk de veiligheid van deze producten te waarborgen door middel van betere 
informatie en betere voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik ervan. Ten slotte dient 
de bedrijfstak te worden aangemoedigd om bij onderzoek en innovatie te streven naar de 
ontwikkeling van producten met een gering risico.

Amendement 120
Cristian Silviu Buşoi

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

Aanvragen voor een nationale toelating 
die gepaard gaan met een procedure voor 
wederzijdse erkenning, kunnen tezamen 
met de in lid 1 genoemde documenten aan 
de bevoegde autoriteit in het Engels 
worden voorgelegd.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de ontvangende bevoegde autoriteit in het geval van aanvragen 
die gepaard gaan met procedures voor wederzijdse erkenning toestaat dat de aanvraag en alle 
aanverwante documenten in het Engels worden voorgelegd. Aldus worden tijdrovende en dure 
vertalingen van dezelfde documentatie in verschillende Europese talen vermeden.
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Amendement 121
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ontvangende bevoegde autoriteit, of, 
in het geval van een besluit over een 
aanvraag tot communautaire toelating, de 
Commissie, verbiedt of beperkt het op de 
markt brengen of het gebruik van een 
biocide dat een werkzame stof bevat die in 
aanmerking komt voor vervanging indien 
uit de vergelijkende evaluatie, waarbij de 
risico’s en voordelen overeenkomstig 
bijlage VI tegen elkaar worden afgewogen, 
blijkt dat aan alle hierna genoemde criteria 
wordt voldaan:

3. De ontvangende bevoegde autoriteit, of, 
in het geval van een besluit over een 
aanvraag tot communautaire toelating, de 
Commissie, verbiedt of beperkt het op de 
markt brengen of het gebruik van een 
biocide indien uit de vergelijkende 
evaluatie, waarbij de risico’s en voordelen 
overeenkomstig bijlage VI tegen elkaar 
worden afgewogen, blijkt dat aan alle 
hierna genoemde criteria wordt voldaan:

Or. en

Motivering

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

Amendement 122
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – punt a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) voor de in de aanvraag gespecificeerde 
toepassingen bestaat reeds een ander 
toegelaten biocide of een niet-chemische 
bestrijdings- of preventiemethode die 
aanzienlijk minder of een verlaagd risico 
oplevert voor de gezondheid van mens en 
dier en voor het milieu;

Or. en
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Motivering

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

Amendement 123
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel schrappen

Or. de

Amendement 124
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Voor alle categorieën biociden kan een 
communautaire toelating worden verleend. 

a) biociden die een of meer nieuwe 
werkzame stoffen bevatten;
b) biociden met een gering risico.
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.
Die maatregelen, die beogen niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen door haar aan te 
vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 72, lid 4, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
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Or. en

Motivering

Een gecentraliseerd toelatingssysteem heeft duidelijke voordelen voor het functioneren van de 
interne markt doordat het zorgt voor consistente beoordelingen en een geharmoniseerde 
tenuitvoerlegging van de eisen in alle lidstaten en daarmee in heel Europa de verspreiding van 
optimale werkwijzen en overeenkomstige normen voor consumentenbescherming stimuleert. De 
procedure van de communautaire toelating moet daarom gelden voor alle categorieën 
producten. Niettemin moet de mogelijkheid blijven bestaan dat bedrijven die producten slechts  
in één enkele lidstaat of in een klein aantal lidstaten op de markt brengen, rechtstreeks bij de 
lidstaat een toelating aanvragen.

Amendement 125
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

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.
Een communautaire toelating vereist dat 
er waar nodig maatregelen voor 
duurzaam gebruik worden vastgesteld om 
te waarborgen dat in de hele Unie 
eenzelfde niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid en van het milieu 
geldt. Deze maatregelen kunnen 
verschillen naar gelang van het type 
product.

a) biociden die een of meer nieuwe 
werkzame stoffen bevatten;
b) biociden met een gering risico.
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.
Die maatregelen, die beogen niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen door haar aan te 
vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 72, lid 4, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
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Or. en

Motivering

De meeste lidstaten beschikken momenteel niet over een toelatingssysteem voor biociden. Het is 
dan ook adequater om de toelatingsprocedure onmiddellijk naar het EU-niveau te verplaatsen, 
om te waarborgen dat alle EU-burgers gelijk worden behandeld wat betreft bescherming van de 
menselijke gezondheid en van het milieu. Bovendien zal het merendeel van de bestaande 
werkzame stoffen tegen die tijd geëvalueerd zijn. Ten slotte heeft de bedrijfstak biociden 
stimulansen voor innovatie nodig. Hiertoe is een vereenvoudigde procedure nodig met kortere 
termijn, als teken van betere regelgeving. 

Amendement 126
Ashley Fox, Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) biociden bestemd voor gebruik door 
consumenten in een huishoudelijke 
omgeving, of door professionele 
gebruikers, overeenkomstig in de hele 
Europese Unie vergelijkbare voorwaarden 
en instructies voor gebruik, en die voldoen 
aan de in artikel 33 bis genoemde criteria.

Or. en

Motivering

Een van de belangrijkste doelstellingen van het communautaire toelatingssysteem is het 
waarborgen van consistente productveiligheidsbeoordelingen, gelijke standaarden voor 
consumentenbescherming en een geharmoniseerde uitvoering van de voorschriften in alle 
lidstaten. Biociden, die immers in de hele EU op vergelijkbare wijze worden gebruikt, dienen 
voor het EU-toelatingssysteem in aanmerking te komen. Deze producten worden in een 
huishoudelijke of professionele omgeving gebruikt als pragmatische en kosteneffectieve methode 
om de volksgezondheid te beschermen en aldus het risico van infectieziekten te verminderen. 
Voor het gebruik ervan gelden eenvoudige en duidelijke instructies.

Amendement 127
Ashley Fox, Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 33 bis, letter b bis, 
wordt een product als biocide met 
vergelijkbare gebruiksomstandigheden 
beschouwd als aan alle hieronder 
genoemde criteria wordt voldaan: 
i) volgens de gebruiksaanwijzing gelden 
voor het product vergelijkbare 
gebruiksomstandigheden in de hele 
Europese Unie;
ii) het product is in ten minste [...] 
lidstaten reeds op de markt of zal binnen 
twee jaar na afgifte van de toelating op de 
markt worden gebracht;
iii) voor het product is geen persoonlijke 
beschermingsuitrusting nodig in de 
gebruiksomstandigheden overeenkomstig 
Bijlage VI, en het voldoet aan de 
voorschriften van artikel 16, lid 1, indien 
het onder normale en redelijke 
voorspelbare gebruiksomstandigheden 
wordt gebruikt.
Om het in punt ii) genoemde aantal 
lidstaten te bepalen of te wijzigen stelt de 
Commissie gedelegeerde handelingen vast 
overeenkomstig artikel […].    

Or. en

Motivering

The criteria are based on the targeted and consistent application and use of those types of 
products across the EU (number of Member States to be specified), as well as their positive 
contribution to human and animal safety protection. Annex VI lays down the principles for the 
evaluation of dossiers for biocidal products to ensure a harmonised high level of protection for 
humans and the environment. This involves detailed risk assessment of products during their use.
Should a risk be identified, personal protective equipment would need to be specified. Absence of 
PPE is therefore an indication of limited risk.

Amendement 128
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien bij het in lid 4 bedoelde besluit 
geen communautaire toelating voor het 
biocide wordt verleend omdat het niet 
voldoet aan de criteria voor biociden met 
een gering risico van artikel 17, kan de 
aanvrager in voorkomend geval een 
communautaire toelating uit hoofde van 
artikel 33, lid 1, onder a), of een nationale 
toelating overeenkomstig hoofdstuk V 
aanvragen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze paragraaf wordt overbodig als het amendement op artikel 33 wordt aangenomen.

Amendement 129
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een wijziging op een bestaande toelating 
valt onder de volgende categorieën die in 
artikel 3, punten u bis, u ter en u quater, 
worden genoemd: 
a) administratieve wijziging,
b) geringe wijziging, of
c) belangrijke wijziging.

Or. en

Motivering

In de wetgevingstekst moeten duidelijk de hoofdbeginselen worden vermeld die bij wijziging van 
toelatingen worden toegepast, terwijl de procedurele details in de uitvoeringsmaatregelen 
kunnen worden beschreven. Met name moet worden aangegeven welke soorten wijzigingen 
kunnen worden aangebracht in bestaande producttoelatingen.
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Amendement 130
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een vergunning voor parallelhandel 
wordt verleend binnen een termijn van 
twee maanden na de indiening van de 
aanvraag. De bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van binnenkomst kan de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken om vast 
te stellen of het product in wezen identiek 
is aan het referentieproduct. De bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong 
verstrekt de verlangde informatie binnen 
een maand na ontvangst van de aanvraag.

2. Een vergunning voor parallelhandel 
wordt verleend binnen een termijn van 
twee maanden na de indiening van de 
aanvraag. De bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van binnenkomst kan de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken om vast 
te stellen of het product identiek is aan het 
referentieproduct. De bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van oorsprong verstrekt de 
verlangde informatie binnen een maand na 
ontvangst van de aanvraag.

Or. en

Motivering

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

Amendement 131
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een biocide wordt geacht in wezen 
identiek te zijn aan het referentieproduct 
indien aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

3. Een biocide wordt geacht in wezen 
identiek te zijn aan het referentieproduct 
uitsluitend indien aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. de

Amendement 132
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van wetenschappelijk 
onderzoek en wetenschappelijke 
ontwikkeling stelt de persoon die het 
experiment of de proef zal uitvoeren, de 
bevoegde autoriteit daarvan vooraf in 
kennis. Die persoon moet een register 
opstellen en bijhouden met bijzonderheden 
over de identiteit van het biocide of de 
werkzame stof, gegevens over de 
etikettering, de verstrekte hoeveelheden en 
de namen en adressen van degenen die 
het biocide of de werkzame stof 
ontvangen, en voorts een dossier 
samenstellen met alle beschikbare 
gegevens omtrent de mogelijke effecten op 
de gezondheid van mens en dier en op het 
milieu. De betrokken persoon stelt deze 
informatie desgevraagd ter beschikking 
van de bevoegde autoriteit.

In het geval van wetenschappelijk 
onderzoek en wetenschappelijke 
ontwikkeling, met inbegrip van onderzoek 
en ontwikkeling gericht op producten en 
procedés, stelt de persoon die het 
experiment of de proef zal uitvoeren, de 
bevoegde autoriteit daarvan vooraf in 
kennis. Die persoon moet een register 
opstellen en bijhouden met bijzonderheden 
over de identiteit van het biocide of de 
werkzame stof, gegevens over de 
etikettering en de verstrekte hoeveelheden, 
en voorts een dossier samenstellen met alle 
beschikbare gegevens omtrent de 
mogelijke effecten op de gezondheid van 
mens en dier en op het milieu. De 
betrokken persoon stelt deze informatie 
desgevraagd ter beschikking van de 
bevoegde autoriteit.

Or. en

Motivering

Het voorschrift dat er een nationale toelating moet zijn, vormt een aanzienlijke belemmering 
voor innovatie, omdat er sprake zal zijn van een zeer lange wachttijd voordat de proef kan 
worden uitgevoerd. In de plaats daarvan wordt voorgesteld, onder handhaving van de noodzaak 
van een voorafgaande beoordeling door de bevoegde autoriteit, een termijn van 30 dagen vast te 
stellen waarin de autoriteit beoordeelt of het beoogde experiment of de beoogde proef aanleiding 
geeft tot bezorgdheid, en haar standpunt kenbaar maakt. Tot slot heeft het weinig zin en levert 
het geen voordelen op om de Commissie en de overige bevoegde autoriteiten in kennis te stellen 
als een proef slechts in één enkele lidstaat wordt uitgevoerd.

Amendement 133
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van onderzoek en 
ontwikkeling gericht op producten en 
procedés brengt de persoon die het 
experiment of de proef zal uitvoeren, vóór 
het op de markt brengen van het biocide 
of de werkzame stof de krachtens de 

Schrappen
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tweede alinea vereiste informatie ter 
kennis van de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat waar het biocide of de werkzame 
stof op de markt zal worden gebracht.

Or. en

Motivering

Het voorschrift dat er een nationale toelating moet zijn, vormt een aanzienlijke belemmering 
voor innovatie, omdat er sprake zal zijn van een zeer lange wachttijd voordat de proef kan 
worden uitgevoerd. In de plaats daarvan wordt voorgesteld, onder handhaving van de noodzaak 
van een voorafgaande beoordeling door de bevoegde autoriteit, een termijn van 30 dagen vast te 
stellen waarin de autoriteit beoordeelt of het beoogde experiment of de beoogde proef aanleiding 
geeft tot bezorgdheid, en haar standpunt kenbaar maakt. Tot slot heeft het weinig zin en levert 
het geen voordelen op om de Commissie en de overige bevoegde autoriteiten in kennis te stellen 
als een proef slechts in één enkele lidstaat wordt uitgevoerd.

Amendement 134
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een niet-toegelaten biocide of een 
uitsluitend voor gebruik in een biocide 
bestemde werkzame stof mag niet op de 
markt worden gebracht voor experimenten 
of proeven waarbij of waardoor het biocide 
in het milieu kan terechtkomen, tenzij de 
bevoegde autoriteit de informatie die is 
ingediend door de persoon die in het op de 
markt brengen van het product 
geïnteresseerd is, heeft beoordeeld en 
daarvoor een nationale toelating heeft 
verleend, waarbij de te gebruiken 
hoeveelheden en het te behandelen areaal 
worden beperkt, en eventueel nadere 
voorwaarden worden opgelegd. De 
bevoegde autoriteit stelt de Commissie en 
de andere bevoegde autoriteiten 
onverwijld in kennis van de verleende 
nationale toelating.

2. Een niet-toegelaten biocide of een 
uitsluitend voor gebruik in een biocide 
bestemde werkzame stof mag niet op de 
markt worden gebracht voor experimenten 
of proeven waarbij of waardoor het biocide 
in het milieu kan terechtkomen, tenzij de 
bevoegde autoriteit de informatie die is 
ingediend door de persoon die in het op de 
markt brengen van het product 
geïnteresseerd is, heeft beoordeeld en een 
positief advies dienaangaande heeft 
uitgebracht, waarin eventueel nadere 
voorwaarden worden opgelegd. Brengt de 
bevoegde autoriteit niet binnen 30 dagen 
na verstrekking van de in lid 1 bedoelde 
informatie een advies uit, mag het biocide 
of de werkzame stof op de markt worden 
gebracht ten behoeve van het experiment 
of de proef waarvan kennis is gegeven.

Or. en

Motivering

Het voorschrift dat er een nationale toelating moet zijn, vormt een aanzienlijke belemmering 
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voor innovatie, omdat er sprake zal zijn van een zeer lange wachttijd voordat de proef kan 
worden uitgevoerd. In de plaats daarvan wordt voorgesteld, onder handhaving van de noodzaak 
van een voorafgaande beoordeling door de bevoegde autoriteit, een termijn van 30 dagen vast te 
stellen waarin de autoriteit beoordeelt of het beoogde experiment of de beoogde proef aanleiding 
geeft tot bezorgdheid, en haar standpunt kenbaar maakt. Tot slot heeft het weinig zin en levert 
het geen voordelen op om de Commissie en de overige bevoegde autoriteiten in kennis te stellen 
als een proef slechts in één enkele lidstaat wordt uitgevoerd.

Amendement 135
Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een experiment of proef wordt 
verricht in een andere lidstaat dan de 
lidstaat waar het biocide op de markt wordt 
gebracht, moet de aanvrager toestemming 
voor experimenten of proeven krijgen van
de bevoegde autoriteit van de lidstaat op 
het grondgebied waarvan de experimenten 
of proeven zullen plaatsvinden.

3. Wanneer een experiment of proef wordt 
verricht in een andere lidstaat dan de 
lidstaat waar het biocide op de markt wordt 
gebracht, stelt de aanvrager de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de experimenten of 
proeven zullen plaatsvinden, hiervan in 
kennis. De aanvrager moet een register 
opstellen en bijhouden met 
bijzonderheden over de identiteit van het 
biocide of de werkzame stof, gegevens 
over de etikettering en de verstrekte 
hoeveelheden, en voorts een dossier 
samenstellen met alle beschikbare 
gegevens omtrent de mogelijke effecten op 
de gezondheid van mens en dier en op het 
milieu. De aanvrager stelt deze informatie 
op verzoek ter beschikking van de 
bevoegde autoriteit.

Or. en

Motivering

Voor de uitvoering van proeven en experimenten op het grondgebied van een andere lidstaat dan 
de lidstaat waar het biocide op de markt wordt gebracht, moet hetzelfde gelden als in lid 1 van 
dit artikel is geregeld.

Amendement 136
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behandelde materialen of voorwerpen 
die een of meer biociden bevatten, mogen 
alleen op de markt worden gebracht als 
het/de voor de behandeling van het 
materiaal of voorwerp gebruikte biocide(n) 
in de Gemeenschap of in ten minste één 
lidstaat voor die toepassing is/zijn 
toegestaan.

1. Behandelde materialen of voorwerpen 
die een of meer biociden bevatten, mogen 
alleen op de markt worden gebracht als 
het/de voor de behandeling van het 
materiaal of voorwerp gebruikte biocide(n) 
in de Gemeenschap of in ten minste één 
lidstaat voor die toepassing is/zijn 
toegestaan, of als het biocide in dat
voorwerp in een concentratie van minder 
dan 0,01 gewichtsprocent aanwezig is.
Waar nodig kan het Comité voor biociden 
verschillende drempelwaarden voorstellen 
voor specifieke biociden of groepen 
biociden.

Or. en

Motivering

Bepaalde biociden die in de EU niet zijn toegelaten worden in derde landen zonder meer 
gebruikt; kruisbesmetting van voorwerpen kan dan ook niet volledig worden uitgesloten. Er moet 
een algemene drempel voor deze biociden worden vastgesteld, waarbij het Comité voor biociden 
de mogelijkheid moet hebben om zo nodig andere drempelwaarden vast te stellen.

Amendement 137
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – 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;

a) de naam, waar mogelijk volgens een 
gemeenschappelijke nomenclatuur 
(bijvoorbeeld INCI), van alle werkzame 
stoffen die voor de behandeling van het 
artikel werden gebruikt of die in het artikel 
of materiaal zijn verwerkt, indien relevant, 
en van alle werkzame stoffen die bij 
normale of te voorziene 
gebruiksomstandigheden uit het 
behandelde voorwerp of materiaal 
vrijkomen, tenzij er uit hoofde van 
bestaande sectorale wetgeving al 
etiketteringsvoorschriften of alternatieve 
methoden bestaan om aan de informatie-
eisen te voldoen;
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Or. en

Motivering

De etiketteringsvoorschriften voor behandelde voorwerpen en materialen mogen niet leiden tot 
verplichtingen voor het verstrekken van onnodige informatie en mogen niet identiek zijn aan 
bepalingen in bestaande sectorale wetgeving. Er dient te allen tijde rekening te worden 
gehouden met de bestaande sectorale wetgeving en de daaruit voortvloeiende 
informatieverplichtingen (bijvoorbeeld etikettering of veiligheidsinformatiebladen). In het kader 
van de verordening betreffende detergentia moet bijvoorbeeld de INCI-naam van het 
conserveringsmiddel op producten voor het grote publiek en in het veiligheidsinformatieblad 
voor institutionele en industriële producten worden vermeld. Daarom zijn aanvullende 
etiketteringsvoorschriften overbodig.

Amendement 138
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – 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 bestemd is om rechtstreeks in 
contact te komen met mens en milieu;

Or. en

Motivering

Deze etiketteringsvoorschriften dienen uitsluitend te gelden voor voorwerpen die met een biocide 
zijn behandeld welk in contact kan komen met mens en milieu, aangezien alleen deze biociden 
echt gevaarlijk kunnen zijn.

Amendement 139
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Bovendien bestaat het risico dat bijkomende etikettering die geen 
gebruiksveiligheidsvoorschriften bevat, tot onnodige bezorgdheid en onrust onder consumenten 
leidt; daarom moet bijkomende etikettering alleen worden voorgeschreven waar deze nodig is.

Amendement 140
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het toelatingsnummer van alle biociden 
die voor de behandeling van het voorwerp 
of materiaal zijn gebruikt of die daarin 
zijn verwerkt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Vermelding op het etiket van het toelatingsnummer van de biocide die voor de behandeling van 
het voorwerp is gebruikt onthult de relatie tussen ontvanger en leverancier en beperkt daarnaast 
de vrijheid van een samensteller om van leverancier te veranderen, aangezien elke wijziging 
belangrijke consequenties heeft.  Ook brengt de vermelding van het toelatingsnummer geen 
voordelen mee voor de veiligheid van de consument. Ten behoeve van de handhaving door de 
bevoegde autoriteiten kan het toelatingsnummer langs andere weg worden verkregen.

Amendement 141
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – 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 bestemd is om  
rechtstreeks in contact te komen met mens 
en milieu.

Or. en



PE439.908v01-00 28/34 AM\809157NL.doc

NL

Motivering

Deze etiketteringsvoorschriften dienen uitsluitend te gelden voor voorwerpen die met een biocide 
zijn behandeld welk in contact kan komen met mens en milieu, aangezien alleen deze biociden 
echt gevaarlijk kunnen zijn.

Amendement 142
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) uitsluitend voor behandelde 
voorwerpen en voor zover van toepassing, 
de eventueel in de toelating voor het 
biocide gespecificeerde 
gevarenaanduidingen en/of 
veiligheidsaanbevelingen.

Or. en

Motivering

Bovendien bestaat het risico dat bijkomende etikettering die geen 
gebruiksveiligheidsvoorschriften bevat, tot onnodige bezorgdheid en onrust onder consumenten 
leidt; daarom moet bijkomende etikettering alleen worden voorgeschreven waar deze nodig is.

Amendement 143
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 3 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de drie jaar, en zulks voor het eerst 
in 2013, dienen de bevoegde autoriteiten 
bij de Commissie een rapport in over de 
uitvoering van deze verordening op hun 
grondgebied. Dat rapport bevat:

3. Om de drie jaar, en zulks voor het eerst 
in 2013, dienen de bevoegde autoriteiten 
bij de Commissie jaarlijks een rapport in 
over de uitvoering van deze verordening op 
hun grondgebied. Dat rapport bevat:

Or. de
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Amendement 144
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 3 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) informatie over eventuele gevallen van 
vergiftiging waarbij biociden zijn 
betrokken.

b) informatie over eventuele gevallen van 
vergiftiging waarbij biociden zijn 
betrokken, alsmede de eventuele invloed 
op de gezondheid van gevoelige personen 
zoals kinderen, zwangeren of zieken.

Or. de

Amendement 145
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 3 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) informatie over gevolgen voor het 
milieu;

Or. de

Amendement 146
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 3 – letter b ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) informatie over mogelijke 
maatregelen ter minimalisering van de 
risico's en ontwikkeling van alternatieven.

Or. de

Amendement 147
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 4 
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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 
van wederzijdse erkenning. De Commissie 
zendt dit verslag toe aan het Europees 
Parlement en de Raad.

4. De Commissie stelt vóór 1 januari 2019 
en daarna om de drie jaar een rapport op 
over de uitvoering van deze verordening en 
met name over het functioneren van de 
procedure voor communautaire toelating 
en het systeem van wederzijdse erkenning. 
De Commissie zendt dit verslag toe aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. de

Amendement 148
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de loop van het werkprogramma besluit 
de Commissie volgens de procedure van 
artikel 72, lid 4, dat een werkzame stof in 
bijlage I wordt opgenomen en onder welke 
voorwaarden, of, indien niet aan de eisen 
van artikel 4 wordt voldaan of indien de 
vereiste informatie en gegevens niet binnen 
de gestelde termijn werden ingediend, dat 
de werkzame stof niet in bijlage I wordt 
opgenomen. In het besluit wordt 
gespecificeerd vanaf welke datum de 
opneming in bijlage I ingaat.

In de loop van het werkprogramma besluit 
de Commissie volgens de procedure van 
artikel 72, lid 4, dat een werkzame stof in 
bijlage I wordt opgenomen en onder welke 
voorwaarden, of, indien niet aan de eisen 
van artikel 4 wordt voldaan of indien de 
vereiste informatie en gegevens niet binnen 
de gestelde termijn werden ingediend, dat 
de werkzame stof niet in bijlage I wordt 
opgenomen. In het besluit wordt 
gespecificeerd vanaf welke datum de 
opneming in bijlage I ingaat; deze datum is 
twee jaar na het besluit.

Or. en

Motivering

De wetgevingstekst dient de toepasselijke termijnen duidelijk te noemen. De bevoegde 
autoriteiten hebben reeds besloten dat dit twee jaar is.

Amendement 149
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verwijdering, opslag en gebruik van 
bestaande voorraden van biociden 
waarvoor de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat een overeenkomstig lid 3 
ingediende aanvraag tot toelating heeft 
afgewezen of waarvoor die autoriteit 
besloten heeft geen toelating te verlenen, 
blijven toegestaan tot achttien maanden 
na de datum van de afwijzing of het 
besluit.

Or. en

Amendement 150
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verwijdering, opslag en gebruik van 
bestaande voorraden van biociden 
waarvoor de bevoegde autoriteit of de 
Commissie geen toelating voor de 
betrokken toepassing heeft verleend, 
blijven toegestaan tot twaalf maanden na 
de datum waarop het in artikel 80, lid 2,  
eerste alinea, bedoelde besluit wordt 
genomen, of tot twaalf maanden na de in 
artikel 80, lid 2, tweede alinea, bedoelde 
datum, waarbij het criterium dat de latere 
einddatum oplevert, bepalend is.

Or. en

Amendement 151
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verwijdering, opslag en gebruik van 
bestaande voorraden van biociden 
waarvoor de bevoegde autoriteit of de 
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Commissie geen toelating voor de 
betrokken toepassing heeft verleend, 
blijven toegestaan tot twaalf maanden na 
de datum waarop het in artikel 80, lid 2,  
eerste alinea, bedoelde besluit wordt 
genomen, of tot twaalf maanden na de in 
artikel 80, lid 2, tweede alinea, bedoelde 
datum, waarbij het criterium dat de latere 
einddatum oplevert, bepalend is.

Or. en

Motivering

De toevoeging van dit lid uit artikel 80 waarborgt consistente maatregelen voor de nieuwe 
producten die onder het toepassingsgebied van de verordening inzake biociden zullen vallen.

Amendement 152
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 82
Overgangsmaatregelen betreffende 

materialen die met levensmiddelen in 
aanraking komen

Schrappen

1. Aanvragen voor de toelating van 
biociden die met levensmiddelen in 
aanraking komende materialen zijn 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.
Met levensmiddelen in aanraking 
komende materialen die op [PB: de in 
artikel 85, eerste alinea, bedoelde datum 
invoegen] beschikbaar waren op de markt 
en waarvoor overeenkomstig lid 1 een 
aanvraag is ingediend, mogen verder op 
de markt worden gebracht tot de dag 
waarop het besluit wordt genomen 
waarbij de toelating wordt verleend of 
geweigerd. Ingeval de toelating voor het 
op de markt brengen van een dergelijk 
biocide wordt geweigerd, wordt dat 
biocide na het verstrijken van een termijn 
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van zes maanden vanaf het nemen van dat 
besluit niet meer op de markt gebracht.
Met levensmiddelen in aanraking 
komende materialen die op [PB: de in 
artikel 85, eerste alinea, bedoelde datum 
invoegen] beschikbaar waren op de markt 
en waarvoor niet overeenkomstig lid 1 een 
aanvraag is ingediend, mogen nog zes 
maanden na de in lid 1 bedoelde datum op 
de markt worden gebracht.
2. Verwijdering, opslag en gebruik van 
bestaande voorraden van biociden 
waarvoor de bevoegde autoriteit of de 
Commissie geen toelating voor de 
betrokken toepassing heeft verleend, 
blijven toegestaan tot twaalf maanden na 
de datum waarop het in de tweede alinea 
van lid 1 bedoeld besluit wordt genomen 
of tot twaalf maanden na de in de derde 
alinea van lid 1 bedoelde datum, waarbij 
het criterium dat de latere einddatum 
oplevert, bepalend is.

Or. en

Motivering

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

Amendement 153
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 1 – punt 3.7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De stabiliteit bij opslag en de 
houdbaarheid worden in het algemeen 
bepaald op basis van de stabiliteit van de 
werkzame stof. Als het werkzame stoffen 
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betreft die makkelijk ontleden, mogen de 
stabiliteit bij opslag en de houdbaarheid 
met andere valide wetenschappelijke 
middelen worden bepaald, zoals 
extrapolatie van de analysegegevens van 
de werkzame stof die zijn verkregen bij 
proeven ter bepaling van de veroudering 
van het product tot het bereiken van de 
drempel van werkzaamheid.

Or. en

Motivering

Normale stabiliteitstests gebaseerd op het meten en kwantificeren van de werkzame stof, zijn niet 
bruikbaar voor producten die makkelijk ontleedbare werkzame stoffen bevatten, zoals 
natriumhypochloriet. Het is bekend dat deze stoffen sneller uiteenvallen dan de drempelwaarden 
die worden gegeven in geaccepteerde richtsnoeren (FAO, WHO). In dergelijke gevallen is het 
beter de stabiliteit bij opslag en de houdbaarheid met andere middelen te bepalen, zoals 
extrapolatie van de analysegegevens van de werkzame stof die zijn verkregen bij proeven ter 
bepaling van de veroudering van het product tot het bereiken van de drempel van werkzaamheid.

Amendement 154
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage V

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Productsoort 20: - Productsoort 20: Ontsmettingsmiddelen 
voor voedingsmiddelen en diervoeders
Producten voor ontsmetting van 
voedingsmiddelen of diervoeders door het 
tegengaan van schadelijke organismen.

Or. en

Motivering

De biociden-productsoort 20 ("conserveringsmiddelen voor voedingsmiddelen of diervoeders") 
van de vorige Richtlijn 98/80/EG dient te worden gehandhaafd, maar de definitie ervan dient te 
worden aangepast, aangezien deze biociden geen conserveringsmiddelen, maar 
ontsmettingsmiddelen zijn (de toen gebruikte definitie heeft daardoor tot verwarring geleid). 
Producten die worden gebruikt om diervoeders te desinfecteren ter bestrijding van humane 
pathogenen zoals salmonella voldoen bijvoorbeeld niet aan de eisen van de verordeningen 
inzake additieven in diervoeders. Deze producten hebben geen "gunstig effect op het diervoeder" 
en verhogen de prestaties ervan niet.


