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BEKNOPTE MOTIVERING

Markt voor biociden en wettelijke regulering

De omvang van de biocidenmarkt in Europa wordt geraamd op circa 890 miljoen euro per jaar, 
dat is ongeveer 27% van de wereldmarkt. Drie grote bedrijven hebben samen een aandeel van 
circa 25% op deze Europese markt. Het is derhalve noodzakelijk om de belangen van grote 
bedrijven en die van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) met elkaar in evenwicht te 
brengen.

De sector wordt op dit moment gereguleerd via Richtlijn 98/8/EG die een tweeledige doelstelling 
heeft, te weten een betere bescherming van het milieu en een betere bescherming van de 
volksgezondheid. In de richtlijn was ook een systeem voorzien voor de wederzijdse erkenning 
van nationale toelatingsprocedures met het oog op het vrije verkeer van biociden op de interne 
markt. Een reeks problemen gedurende het tienjarig bestaan van de richtlijn (zoals buitensporige 
kosten, te restrictieve eisen, vertragingen in de toelatingsprocedures, verschillen in de tijd die 
lidstaten nodig hebben om aanvragen te evalueren) heeft ertoe geleid dat op basis van het huidige 
wettelijke kader slechts één werkzame stof is goedgekeurd. In de nabije toekomst is er op dit 
punt geen vooruitzicht op verbetering.

De Commissie heeft thans een nieuwe verordening voorgesteld om de procedures te stroomlijnen 
en het functioneren van de markt te verbeteren. Tot de belangrijkste punten behoren: een 
optionele gecentraliseerde toelatingsprocedure voor biociden met een "gering risico", een 
geharmoniseerde vergoedingenstructuur voor nationale toelatingen, een betere procedure voor de 
wederzijdse erkenning en een regulering van producten die met biociden zijn behandeld. 

Uw rapporteur staat over het algemeen zeer positief tegenover de voorstellen van de Commissie 
en geeft brede steun aan de voorgestelde maatregelen, met name aan de nadruk die wordt gelegd 
op het verminderen van de tijdrovende belasting van het toelatingsproces. Het is echter 
belangrijk dat wij ervoor zorgen dat er aan de behoeften van de diverse betrokken partijen wordt 
tegemoet gekomen en tegen die achtergrond wordt hieronder een aantal wijzigingsvoorstellen 
nader toegelicht.

Voorgestelde wijzigingen

Uitgebreide gecentraliseerde toelatingsprocedure

De rapporteur verwelkomt de voorstellen om voor producenten een gecentraliseerde 
toelatingsprocedure in te voeren voor werkzame stoffen en biociden. Door de huidige definitie 
van "biociden met een gering risico" lijkt deze procedure beperkt te blijven tot een te restrictieve 
categorie producten en de rapporteur beveelt dan ook aan om deze categorie gedeeltelijk uit te 
breiden. De herzieningsdatum voor de verordening dient ook vervroegd te worden van 2023 naar 
2016 om een evaluatie en eventuele uitbreiding van de centrale toelatingsprocedure mogelijk te 
maken indien deze in de praktijk efficiënt blijkt te functioneren.

Ondersteuning van kmo's

In een sector die gedomineerd wordt door een beperkt aantal grote industriële producenten, dient 
er meer steun aan kmo's te worden verleend. Dat betekent onder andere dat kmo's vrijgesteld 
dienen te worden van de betaling van de jaarlijkse vergoeding om nieuwe biociden op de markt 
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te brengen. Daarnaast dienen de lidstaten helpdesks op te zetten als aanvulling op de 
richtsnoerdocumenten die door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) 
beschikbaar worden gesteld. 

Stroomlijnen van deadlines

In het gehele voorstel dienen waar mogelijk specifieke termijnen te worden vastgelegd op basis 
waarvan de sector een planning voor de toekomst kan maken. Er dienen bijvoorbeeld termijnen 
te worden vastgelegd voor de verschillende fasen van de dossierbeoordeling. Daarnaast dienen 
de deadlines waar haalbaar ingekort te worden om een zo hoog mogelijke efficiëntie in de 
toelatingsprocedure te waarborgen. 

Bevorderen van Onderzoek en Ontwikkeling (O&O)

In een sector die van cruciaal belang is voor de bescherming van het milieu en de 
volksgezondheid, is het van belang om ervoor te zorgen dat er meer aandacht aan O&O wordt 
besteed. Op grond van het voorstel is er voor experimenten/tests waarbij sprake kan zijn van het 
vrijkomen van niet toegelaten biociden in het milieu op nationaal niveau toestemming vereist. Er 
dient een eenvoudigere kennisgevingsprocedure ontwikkeld te worden op basis waarvan de 
bevoegde instantie weliswaar nog steeds striktere voorwaarden kan stellen, maar waarbij een te 
intensieve toelatingsprocedure niet langer als standaardoptie gehanteerd wordt. 

Kaderformuleringen

Met het oog op de efficiëntie stelt de rapporteur voor om met betrekking tot de goedkeuringen 
van kaderformuleringen een onderscheid te maken tussen administratieve, kleine en grote 
wijzigingen. Administratieve wijzigingen kunnen via een kennisgevingsprocedure verwerkt 
worden en kleine wijzigingen via een kortere evaluatieperiode. Voor grote wijzigingen zou die 
evaluatieperiode in verhouding moeten staan tot de omvang van de voorgestelde wijziging. Ter 
ondersteuning van de producenten beveelt de rapporteur daarnaast aan om één enkel 
toelatingsnummer te verstrekken voor alle biociden die tot een en hetzelfde kader behoren.

Uitsluitingscriteria

Wat de uitsluitingscriteria betreft, is de rapporteur van mening dat de uitsluiting van bepaalde 
werkzame productsoorten (4 en 14 t/m 19) van de algemene toelatingstest een onnodig 
beperkend effect heeft. Het moet voor alle productsoorten mogelijk zijn om aan de hand van die 
criteria beoordeeld te worden. Een verbod voor dergelijke producten op grond van de wetgeving 
inzake de gewasbescherming vormt geen rechtvaardiging voor een dergelijk verbod (met zeer 
beperkte uitzonderingen) op grond van de biocidenwetgeving, aangezien pesticiden en biociden 
voor andere doeleinden worden gebruikt en ook andere blootstellingsniveaus hebben. 

Taalvereisten

De enige eis die gesteld dient te worden, is dat de aanvragen voor het toelaten van producten en 
de etikettering van de producten (waar van toepassing) slechts in één van de officiële talen van 
de betreffende lidstaat opgesteld hoeven te zijn ten einde een buitensporige belasting van de 
sector te voorkomen.

AMENDEMENTEN
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De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar verslag 
op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Om aanvragers, met name kmo's, 
te helpen om te voldoen aan de vereisten 
van deze verordening, moeten de lidstaten, 
naast de door het agentschap verstrekte
documenten voor operationele sturing, 
nationale helpdesks instellen.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter t bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

t bis) ‘administratieve wijziging’: 
aanpassing van een bestaande toelating 
van zuiver administratieve aard, die niet 
gepaard gaat met een herbeoordeling van 
het risico voor de volksgezondheid of het 
milieu of van de werkzaamheid van het 
product;

Or. en

Motivering

Gedefinieerd moet worden wat voor aanpassingen kunnen worden aangebracht in de bestaande 
toelating voor een biocide.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter t ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

t ter) ‘kleinere wijziging’: aanpassing van 
een bestaande toelating die niet kan 
worden beschouwd als een 
administratieve wijziging omdat de 
aanpassing een beperkte herbeoordeling 
van het risico voor de volksgezondheid of 
het milieu en/of van de werkzaamheid van 
het product vereist, en die de omvang van 
het risico voor de volksgezondheid of het 
milieu en de werkzaamheid van het 
product niet negatief beïnvloedt;

Or. en

Motivering

Gedefinieerd moet worden wat voor aanpassingen kunnen worden aangebracht in de bestaande 
toelating voor een biocide.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter t quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

t quater) ‘belangrijke wijziging’: 
aanpassing van een bestaande toelating 
die niet kan worden beschouwd als een 
administratieve wijziging of een kleinere 
wijziging;

Or. en

Motivering

Gedefinieerd moet worden wat voor aanpassingen kunnen worden aangebracht in de bestaande 
toelating voor een biocide.
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Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

u bis) ‘kmo's’: kleine en middelgrote 
ondernemingen in de zin van Aanbeveling 
2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 
2003 betreffende de definitie van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen1.
______________
PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

Or. en

Motivering

In navolging van de REACH-verordening is het beter een aparte definitie van kmo’s op te 
nemen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De wetenschappelijke gronden om een uitzondering te maken voor bepaalde productsoorten (in 
casu 4 en 14 t/m 19), zijn onduidelijk en lijken op willekeur te berusten. Zij richten zich daarom 
ten onrechte op deze productsoorten.

Amendement 7

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 

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

biocide verwaarloosbaar, met name 
wanneer het product in een gesloten 
systeem of in strikt gecontroleerde 
omstandigheden wordt gebruikt;

Or. en

Motivering

Biociden mogen alleen volgens de gebruiksaanwijzingen op het etiket worden gebruikt, zoals die 
zijn verdedigd in het dossier waarin de aanvaardbaarheid van het risico en de werkzaamheid 
zijn aangetoond. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien het agentschap van mening is dat 
de aanvraag onvolledig is, laat het de 
aanvrager weten welke aanvullende 
informatie vereist is voor de validatie van 
de aanvraag en stelt het een redelijke
termijn vast voor de indiening van die 
informatie. 

4. Indien het agentschap van mening is dat 
de aanvraag onvolledig is, laat het de 
aanvrager weten welke aanvullende 
informatie vereist is voor de validatie van 
de aanvraag en stelt het een termijn van ten 
hoogste twee maanden vast voor de 
indiening van die informatie. 

Or. en

Motivering

Voor de verstrekking van documentatie is een vaste termijn nodig die zo kort mogelijk moet zijn 
om snel met de evaluatie te kunnen beginnen. 

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien bij de beoordeling van de dossiers 
blijkt dat voor de uitvoering van de 
beoordeling aanvullende informatie nodig 
is, verzoekt de beoordelende bevoegde 
autoriteit de aanvrager die informatie 
binnen een vastgestelde termijn te 
verstrekken en stelt zij het agentschap 

2. Indien bij de beoordeling van de dossiers 
blijkt dat voor de uitvoering van de 
beoordeling aanvullende informatie nodig 
is, verzoekt de beoordelende bevoegde 
autoriteit de aanvrager die informatie 
binnen een vastgestelde termijn van ten 
hoogste zes maanden te verstrekken. In 
uitzonderlijke gevallen kan de termijn op 
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hiervan in kennis. grond van een behoorlijke motivering met 
een periode van ten hoogste zes maanden 
worden verlengd. De beoordelende 
bevoegde autoriteit stelt het agentschap 
hiervan in kennis.

Or. en

Motivering

De ervaring leert dat het afronden van een beoordelingsprocedure ongerechtvaardigd lang kan 
duren. Daarom is de vaststelling van duidelijke termijnen van groot belang: zo worden 
ontsnappingsroutes afgesloten die tot een onnodig lange procedure kunnen leiden. Ook wordt 
daarmee de aanvrager enige zekerheid geboden over de mogelijke maximumduur van de 
procedure. 

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien het agentschap van mening is dat 
de aanvraag onvolledig is, laat het de 
aanvrager weten welke aanvullende 
informatie vereist is voor de validatie van 
de aanvraag en stelt het een redelijke
termijn vast voor de indiening van die 
informatie. 

4. Indien het agentschap van mening is dat 
de aanvraag onvolledig is, laat het de 
aanvrager weten welke aanvullende 
informatie vereist is voor de validatie van 
de aanvraag en stelt het een termijn van ten 
hoogste twee maanden vast voor de 
indiening van die informatie. 

Or. en

Motivering

Voor de verstrekking van documentatie is een vaste termijn nodig die zo kort mogelijk moet zijn 
om snel met de evaluatie te kunnen beginnen. 

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan het agentschap 
raadplegen over wetenschappelijke of 
technische vraagstukken in verband met de 
herziening van de opneming van een 
werkzame stof in bijlage I. Het agentschap 

2. De Commissie kan het agentschap 
raadplegen over wetenschappelijke of 
technische vraagstukken in verband met de 
herziening van de opneming van een 
werkzame stof in bijlage I. Het agentschap 
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stelt binnen negen maanden na ontvangst 
van het verzoek een advies op en legt dit 
voor aan de Commissie.

stelt binnen zes maanden na ontvangst van 
het verzoek een advies op en legt dit voor 
aan de Commissie.

Or. en

Motivering

Amendement ten behoeve van de consistentie, want verder is in het voorstel overal sprake van 
een termijn van zes maanden waarbinnen het agentschap op verzoek van de Commissie advies 
moet uitbrengen. 

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

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:

a) voor ieder milieucompartiment kan de 
verhouding van de voorspelde 
concentratie in het milieu (PEC) ten 
opzichte van de voorspelde concentratie 
zonder effect (PNEC) worden bepaald en 
is deze niet hoger dan 0,1;

a) het biocide wordt uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 niet 
aangemerkt als een product dat gevaar 
voor de volksgezondheid of het milieu 
oplevert;

b) voor ieder effect op de menselijke 
gezondheid is de blootstellingsmarge (de 
verhouding van het niveau waarbij geen 
schadelijk effect meer wordt 
waargenomen (NOAEL) en de feitelijke 
blootstellingsconcentratie) groter dan 
1000.

b) de indeling van het biocide is niet 
gekoppeld aan het signaalwoord “gevaar” 
op het etiket dat op grond van 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 vereist 
is; en als het product in normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
omstandigheden zonder persoonlijke 
beschermingsmiddelen wordt gebruikt, 
wordt voldaan aan de eisen die in artikel 
16, lid 1, onder b), c) en d) worden 
gesteld;
c) de werkzame stof(fen) is/zijn op 
zodanige wijze in het biocide ingesloten 
dat de blootstelling in normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden verwaarloosbaar 
is, en het product wordt in alle andere 
fasen van zijn levenscyclus in strikt 
gecontroleerde omstandigheden 
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gehanteerd.
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:

2. Een biocide wordt evenwel niet als een 
biocide met een gering risico aangemerkt 
als het een werkzame stof of een tot 
bezorgdheid aanleiding gevende stof bevat 
die:

a) het bevat een of meer werkzame stoffen 
die voldoen aan de criteria om als 
persistent, bioaccumulerend en toxisch 
(PBT) of zeer persistent en sterk 
bioaccumulerend (vPvB) te worden 
aangemerkt overeenkomstig bijlage XIII 
van Verordening (EG) nr. 1907/2006;

a) voldoet aan de criteria om als persistent, 
bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer 
persistent en sterk bioaccumulerend 
(vPvB) te worden aangemerkt 
overeenkomstig bijlage XIII van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006;

b) het bevat een of meer werkzame stoffen 
die als hormoonverstorende stoffen 
worden aangemerkt; 

b) als hormoonverstorende stof wordt
aangemerkt overeenkomstig artikel 57, 
onder f), van Verordening (EG) nr. 
1907/2006; 

c) het bevat een of meer werkzame stoffen 
die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1272/2008 zijn ingedeeld, of die voldoen
aan de criteria om te worden ingedeeld, in 
een van de volgende categorieën:

c) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1272/2008 is ingedeeld, of die voldoet aan 
de criteria om te worden ingedeeld, in een 
van de volgende categorieën:

i) kankerverwekkend;

ii) mutageen;
iii) neurotoxic;

iv) immunotoxisch;
v) giftig voor de voortplanting;

vi) sensibiliserend.

i) kankerverwekkend;

ii) mutageen;
iii) neurotoxic;

iv) immunotoxisch;
v) giftig voor de voortplanting;

vi) sensibiliserend.

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.
3. Van biociden met een gering risico 
moet worden aangetoond dat er weinig 
kans bestaat dat de doelorganismen als 
gevolg van het gebruik ervan resistentie 
gaan ontwikkelen.
4. Naast de in artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 bedoelde 
werkzame stoffen worden werkzame 

4. Naast de in artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 bedoelde 
werkzame stoffen worden werkzame 
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stoffen die worden vervaardigd of 
ingevoerd ten behoeve van het gebruik in 
biociden met een gering risico waarvan het 
op de markt brengen overeenkomstig 
artikel 15 is toegelaten, als geregistreerd 
beschouwd, en de registratie ervan wordt 
als volledig beschouwd voor vervaardiging 
of invoer ten behoeve van het gebruik in 
biociden met een gering risico, zodat 
geacht wordt te zijn voldaan aan de eisen 
van de hoofdstukken 1 en 5 van titel II van 
die verordening.

stoffen die worden vervaardigd of 
ingevoerd ten behoeve van het gebruik in 
biociden met een gering risico waarvan het 
op de markt brengen overeenkomstig 
artikel 15 is toegelaten, als geregistreerd 
beschouwd, en de registratie ervan wordt 
als volledig beschouwd voor vervaardiging 
of invoer ten behoeve van het gebruik in 
biociden met een gering risico, zodat 
geacht wordt te zijn voldaan aan de eisen 
van de hoofdstukken 1 en 5 van titel II van 
die verordening.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie van biocide met een gering risico ziet er te 
restrictief uit en beperkt daardoor de mogelijkheden voor toepassing van de gecentraliseerde 
procedure. De definitie wordt daarom uitgebreid zodat meer producten kunnen profiteren van 
een communautaire toelating, terwijl er tegelijk zorg voor wordt gedragen dat het agentschap in 
de eerste fase niet wordt overspoeld met aanvragen voor het hele biocidenassortiment. Dit is 
wellicht in een later stadium mogelijk en daartoe moet de procedure eerder (in 2016) wordt 
herzien en eventueel voor alle producten gaan gelden.

Amendement 13

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 voor een nationale 
toelating worden ingediend in een van de
officiële talen van de lidstaat waar die 
bevoegde autoriteit is gevestigd.

Or. en

Motivering

Als verlangd kan worden dat stukken in meer dan één officiële taal worden ingediend (in een 
lidstaat met meerdere officiële talen), kan dat onnodige financiële en administratieve lasten op 
de schouders van de aanvrager leggen. 
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de toegestane afwijking ten opzichte van 
de samenstelling van dit referentiebiocide, 
uitgedrukt als percentage niet-werkzame 
stoffen, in de biociden die geacht worden 
tot dezelfde kaderformulering te behoren;

b) de toegestane afwijking ten opzichte van 
de samenstelling van dit referentiebiocide, 
uitgedrukt als verlaging van het gehalte 
aan werkzame stof(fen) en/of wijziging 
van het percentage niet-werkzame stoffen, 
in de biociden die geacht worden tot 
dezelfde kaderformulering te behoren;

Or. en

Motivering

Lid 3, letter b), dient volledig aan te sluiten bij artikel 16, lid 6, dat luidt: “In het geval van een 
kaderformulering is een verlaging van het gehalte aan werkzame stof ten opzichte van het 
referentiebiocide (…) toegestaan”. Daarom moet ook deze mogelijkheid in de inhoud van de 
toelating worden vermeld. 

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In het geval van een 
kaderformulering wordt één 
toelatingsnummer toegekend aan alle 
biociden die tot die kaderformulering te 
behoren.

Or. en

Motivering

Dit nieuwe lid is nodig om duidelijk te maken dat in het geval van een toegelaten 
kaderformulering een enkel toelatingsnummer wordt toegekend aan alle producten die tot die 
kaderformulering te behoren. In het huidige voorstel voor een biocidenverordening is zo’n 
verduidelijking niet te vinden.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de ontvangende bevoegde 
autoriteit van mening is dat de aanvraag 
onvolledig is, laat zij de aanvrager weten 
welke aanvullende informatie vereist is 
voor de validatie van de aanvraag en stelt 
zij een redelijke termijn vast voor de 
indiening van die informatie. 

2. Indien de ontvangende bevoegde 
autoriteit van mening is dat de aanvraag 
onvolledig is, laat zij de aanvrager weten 
welke aanvullende informatie vereist is 
voor de validatie van de aanvraag en stelt 
zij een termijn van ten hoogste een maand 
vast voor de indiening van die informatie. 

Or. en

Motivering

Voor de verstrekking van documentatie is een vaste termijn nodig die zo kort mogelijk moet zijn 
om snel met de evaluatie te kunnen beginnen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien blijkt dat voor de uitvoering van 
een volledige beoordeling van de aanvraag 
aanvullende informatie nodig is, verzoekt 
de ontvangende bevoegde autoriteit de 
aanvrager die informatie te verstrekken. De 
in lid 1 bedoelde periode van twaalf 
maanden wordt geschorst vanaf de datum 
waarop het verzoek wordt gedaan tot de 
datum waarop de informatie is ontvangen.

3. Indien blijkt dat voor de uitvoering van 
een volledige beoordeling van de aanvraag 
aanvullende informatie nodig is, verzoekt 
de ontvangende bevoegde autoriteit de 
aanvrager die informatie binnen een 
vastgestelde termijn van ten hoogste zes 
maanden te verstrekken. In uitzonderlijke 
gevallen kan de termijn op grond van een 
behoorlijke motivering met een periode 
van ten hoogste zes maanden worden 
verlengd. De in lid 1 bedoelde periode van 
twaalf maanden wordt geschorst vanaf de 
datum waarop het verzoek wordt gedaan 
tot de datum waarop de informatie is 
ontvangen.

Or. en

Motivering

De ervaring leert dat het afronden van een beoordelingsprocedure ongerechtvaardigd lang kan 
duren. Daarom is de vaststelling van duidelijke termijnen van groot belang: zo worden 
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ontsnappingsroutes afgesloten die tot een onnodig lange procedure kunnen leiden. Ook wordt 
daarmee de aanvrager enige zekerheid geboden over de mogelijke maximumduur van de 
procedure. 

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de ontvangende bevoegde 
autoriteit van mening is dat de aanvraag 
onvolledig is, laat zij de aanvrager weten 
welke aanvullende informatie vereist is 
voor de validatie van de aanvraag en stelt 
zij een redelijke termijn vast voor de 
indiening van die informatie. 

5. Indien de ontvangende bevoegde 
autoriteit van mening is dat de aanvraag 
onvolledig is, laat zij de aanvrager weten 
welke aanvullende informatie vereist is 
voor de validatie van de aanvraag en stelt 
zij een termijn van ten hoogste een maand 
vast voor de indiening van die informatie. 

Or. en

Motivering

Voor de verstrekking van documentatie is een vaste termijn nodig die zo kort mogelijk moet zijn 
om snel met de evaluatie te kunnen beginnen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien bij de beoordeling van de 
aanvraag tot verlenging blijkt dat voor een 
volledige beoordeling van de aanvraag 
aanvullende informatie nodig is, verzoekt 
de ontvangende bevoegde autoriteit de 
aanvrager die informatie te verstrekken. De 
in lid 6 bedoelde periode van zes maanden 
wordt geschorst vanaf de datum waarop het 
verzoek wordt gedaan tot de datum waarop 
de informatie is ontvangen.

3. Indien bij de beoordeling van de 
aanvraag tot verlenging blijkt dat voor een 
volledige beoordeling van de aanvraag 
aanvullende informatie nodig is, verzoekt 
de ontvangende bevoegde autoriteit de 
aanvrager die informatie binnen een 
vastgestelde termijn van ten hoogste zes 
maanden te verstrekken. In uitzonderlijke 
gevallen kan de termijn op grond van een 
behoorlijke motivering met een periode 
van ten hoogste zes maanden worden 
verlengd. De in lid 6 bedoelde periode van 
zes maanden wordt geschorst vanaf de 
datum waarop het verzoek wordt gedaan 
tot de datum waarop de informatie is 
ontvangen.
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Or. en

Motivering

De ervaring leert dat het afronden van een beoordelingsprocedure ongerechtvaardigd lang kan 
duren. Daarom is de vaststelling van duidelijke termijnen van groot belang: zo worden 
ontsnappingsroutes afgesloten die tot een onnodig lange procedure kunnen leiden. Ook wordt 
daarmee de aanvrager enige zekerheid geboden over de mogelijke maximumduur van de 
procedure. 

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ontvangende bevoegde autoriteit kan 
een vertaling van de aanvraag en van de 
nationale toelating verlangen in een of 
meer officiële talen van de lidstaat waar 
die bevoegde autoriteit is gevestigd.

3. De ontvangende bevoegde autoriteit kan 
een vertaling van de aanvraag en van de 
nationale toelating verlangen in een van de
officiële talen van de lidstaat waar die 
bevoegde autoriteit is gevestigd.

Or. en

Motivering

Als verlangd kan worden dat stukken in meer dan één officiële taal worden ingediend (in een 
lidstaat met meerdere officiële talen), kan dat onnodige financiële en administratieve lasten op 
de schouders van de aanvrager leggen. 

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie neemt volgens de in 
artikel 72, lid 3, bedoelde procedure een 
besluit ten aanzien van de vraag of de door 
de bevoegde autoriteit aangevoerde 
redenen de niet-erkenning of beperking van 
de nationale toelating rechtvaardigen. 

Binnen drie maanden na de kennisgeving 
neemt de Commissie volgens de in 
artikel 72, lid 3, bedoelde procedure een 
besluit ten aanzien van de vraag of de door 
de bevoegde autoriteit aangevoerde 
redenen de niet-erkenning of beperking van 
de nationale toelating rechtvaardigen. 

Or. en
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Motivering

In de wetgevingstekst moeten duidelijke termijnen vermeld worden om geschillen tussen lidstaten 
op efficiënte wijze te kunnen oplossen. Een periode van drie maanden geeft de Commissie 
voldoende tijd om een besluit voor te bereiden over de redenen waarmee de niet-erkenning of 
beperking van nationale toelatingen wordt gerechtvaardigd.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de initiële bevoegde autoriteit van 
mening is dat de aanvraag onvolledig is, 
laat zij de aanvrager weten welke 
aanvullende informatie vereist is voor de 
validatie van de aanvraag en stelt zij een 
redelijke termijn vast voor de indiening 
van die informatie. De initiële bevoegde 
autoriteit informeert ook de andere 
betrokken lidstaten.

4. Indien de initiële bevoegde autoriteit van 
mening is dat de aanvraag onvolledig is, 
laat zij de aanvrager weten welke 
aanvullende informatie vereist is voor de 
validatie van de aanvraag en stelt zij een 
termijn van ten hoogste een maand vast 
voor de indiening van die informatie. De 
initiële bevoegde autoriteit informeert ook 
de andere betrokken lidstaten.

Or. en

Motivering

Voor de verstrekking van documentatie is een vaste termijn nodig die zo kort mogelijk moet zijn 
om snel met de evaluatie te kunnen beginnen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie neemt volgens de in 
artikel 72, lid 3, bedoelde procedure een 
besluit ten aanzien van de vraag of de door 
de bevoegde autoriteit aangevoerde 
redenen de niet-erkenning of beperking van 
de nationale toelating rechtvaardigen. 

Binnen drie maanden na de kennisgeving 
neemt de Commissie volgens de in 
artikel 72, lid 3, bedoelde procedure een 
besluit ten aanzien van de vraag of de door 
de bevoegde autoriteit aangevoerde 
redenen de niet-erkenning of beperking van 
de nationale toelating rechtvaardigen. 

Or. en
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Motivering

In de wetgevingstekst moeten duidelijke termijnen vermeld worden om geschillen tussen lidstaten 
op efficiënte wijze te kunnen oplossen. Een periode van drie maanden geeft de Commissie 
voldoende tijd om een besluit voor te bereiden over de redenen waarmee de niet-erkenning of 
beperking van nationale toelatingen wordt gerechtvaardigd.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 9 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het besluit van de Commissie de 
aangevoerde redenen om de nationale 
toelating te weigeren of te beperken 
verwerpt, verleent de bevoegde autoriteit 
die had voorgesteld de nationale toelating 
niet te erkennen of deze te beperken, 
onverwijld toelating voor het betrokken 
biocide overeenkomstig de door de initiële 
bevoegde autoriteit verleende nationale 
toelating.

Indien het besluit van de Commissie de 
aangevoerde redenen om de 
vervolgtoelating te weigeren of te beperken 
bevestigt, herziet de bevoegde autoriteit die 
het biocide aanvankelijk had toegelaten, 
onverwijld haar nationale toelating 
overeenkomstig dat besluit.

Indien het besluit van de Commissie de 
initiële nationale toelating bevestigt,
verleent de bevoegde autoriteit die had 
voorgesteld de nationale toelating niet te 
erkennen of aan de erkenning daarvan 
bepaalde voorwaarden te verbinden, 
onverwijld toelating voor het betrokken 
biocide overeenkomstig de initiële 
toelating.

Or. en

Motivering

In de huidige formulering is alleen sprake van het geval waarin de Commissie de redenen voor 
weigering verwerpt, en niet van het geval waarin zij daarmee akkoord gaat, zoals wel in artikel 
27, lid 2, correct is weergegeven; hier is dezelfde formulering gebruikt. 
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien het agentschap van mening is dat 
de aanvraag onvolledig is, laat het de 
aanvrager weten welke aanvullende 
informatie vereist is voor de validatie van 
de aanvraag en stelt het een redelijke
termijn vast voor de indiening van die 
informatie. 

3. Indien het agentschap van mening is dat 
de aanvraag onvolledig is, laat het de 
aanvrager weten welke aanvullende 
informatie vereist is voor de validatie van 
de aanvraag en stelt het een termijn van ten 
hoogste twee maanden vast voor de 
indiening van die informatie. 

Or. en

Motivering

Voor de verstrekking van documentatie is een vaste termijn nodig die zo kort mogelijk moet zijn 
om snel met de evaluatie te kunnen beginnen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien bij de beoordeling van de dossiers 
blijkt dat voor de uitvoering van de 
beoordeling aanvullende informatie nodig 
is, verzoekt de beoordelende bevoegde 
autoriteit de aanvrager die informatie 
binnen een vastgestelde termijn te 
verstrekken en stelt zij het agentschap 
hiervan in kennis. 

2. Indien bij de beoordeling van de dossiers 
blijkt dat voor de uitvoering van de 
beoordeling aanvullende informatie nodig 
is, verzoekt de beoordelende bevoegde 
autoriteit de aanvrager die informatie 
binnen een vastgestelde termijn van ten 
hoogste zes maanden te verstrekken. In 
uitzonderlijke gevallen kan de termijn op 
grond van een behoorlijke motivering met 
een periode van ten hoogste zes maanden 
worden verlengd. De beoordelende 
bevoegde autoriteit stelt het agentschap 
hiervan in kennis.

Or. en

Motivering

De ervaring leert dat het afronden van een beoordelingsprocedure ongerechtvaardigd lang kan 
duren. Daarom is de vaststelling van duidelijke termijnen van groot belang: zo worden 
ontsnappingsroutes afgesloten die tot een onnodig lange procedure kunnen leiden. Ook wordt 
daarmee de aanvrager enige zekerheid geboden over de mogelijke maximumduur van de 
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procedure. 

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien het agentschap van mening is dat 
de aanvraag onvolledig is, laat het de 
aanvrager weten welke aanvullende 
informatie vereist is voor de validatie van 
de aanvraag en stelt het een redelijke
termijn vast voor de indiening van die 
informatie. 

6. Indien het agentschap van mening is dat 
de aanvraag onvolledig is, laat het de 
aanvrager weten welke aanvullende 
informatie vereist is voor de validatie van 
de aanvraag en stelt het een termijn van ten 
hoogste twee maanden vast voor de 
indiening van die informatie. 

Or. en

Motivering

Voor de verstrekking van documentatie is een vaste termijn nodig die zo kort mogelijk moet zijn 
om snel met de evaluatie te kunnen beginnen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de beoordelende bevoegde 
autoriteit die de initiële beoordeling van de 
aanvraag tot communautaire toelating heeft 
uitgevoerd, besluit dat een volledige 
beoordeling van de aanvraag niet 
noodzakelijk is, stelt zij binnen twaalf 
maanden na de validatie een aanbeveling 
tot verlenging van de toelating op en dient 
deze bij het agentschap in.

2. Indien de beoordelende bevoegde 
autoriteit die de initiële beoordeling van de 
aanvraag tot communautaire toelating heeft 
uitgevoerd, besluit dat een volledige 
beoordeling van de aanvraag niet 
noodzakelijk is, stelt zij binnen zes
maanden na de validatie een aanbeveling 
tot verlenging van de toelating op en dient 
deze bij het agentschap in.

Or. en

Motivering

Artikel 12, lid 2, over de verlenging van de opneming van een werkzame stof in bijlage I bepaalt 
dat de beoordelende autoriteit, wanneer een volledige beoordeling niet noodzakelijk eis, binnen 
zes maanden (en niet twaalf) een aanbeveling tot verlenging doet. 
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Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een wijziging in een bestaande 
toelating is overeenkomstig artikel 3:
a) een administratieve wijziging,
b) een kleinere wijziging, of
c) een 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.

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in lid 1 bedoelde criteria en 
procedures berusten onder meer op de 
volgende beginselen:
a) een vereenvoudigde 
kennisgevingsprocedure wordt gevolgd bij 
administratieve wijzigingen in een 
toelating;
b) een verkorte beoordelingsperiode wordt 
vastgesteld voor kleinere wijzigingen in 
een toelating;
c) bij belangrijke wijzigingen dient de 
beoordelingsperiode in verhouding te 
staan tot de omvang van de voorgestelde 
wijziging. 

Or. en
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Motivering

In de wetgevingstekst moeten duidelijk de hoofdbeginselen worden vermeld die bij wijziging van 
toelatingen worden toegepast, terwijl de details in de uitvoeringsmaatregelen kunnen worden 
beschreven. Met name moet worden aangegeven dat er uiteenlopende wijzigingsprocedures 
moeten worden gevolgd al naar gelang de omvang en het belang van de beoogde wijzigingen 
(kleinere of grotere) in het biocide ten opzichte van de oorspronkelijke toelating. Er dient een 
vereenvoudigde kennisgevingsprocedure te worden gevolgd bij kleinere wijzigingen die het 
risiconiveau en de werkzaamheid van het product niet negatief beïnvloeden.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3

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 
indien:

a) de werkzame stoffen die het bevat, zijn
afkomstig van dezelfde fabrikant en 
dezelfde productielocatie; 

a) de werkzame stoffen die het bevat, 
afkomstig zijn van dezelfde fabrikant en 
dezelfde productielocatie; en

b) het is gelijk of gelijkend wat betreft de 
erin aanwezige niet-werkzame stoffen en 
het soort formulering; 

b) het gelijk of gelijkend is wat betreft de 
erin aanwezige niet-werkzame stoffen en 
het soort formulering; en

c) qua productveiligheid is het gelijk of 
gelijkwaardig wat betreft de mogelijke 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid 
van mens en dier en voor het milieu.

c) het qua productveiligheid gelijk of 
gelijkwaardig is wat betreft de mogelijke 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid 
van mens en dier en voor het milieu.

Or. en

Amendement 32

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

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 

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 
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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 op verzoek ter beschikking van 
de bevoegde autoriteit.

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 op 
verzoek ter beschikking van de bevoegde 
autoriteit.

Or. en

Motivering

Volgens het voorstel is voor een niet-toegelaten biocide een nationale toelating vereist voordat 
een experiment of proef ten behoeve van O&O kan worden uitgevoerd waarbij dit product in het 
milieu terecht kan komen. Daardoor wordt de innovatie duidelijk in hoge mate belemmerd, 
omdat er sprake zal zijn van een zeer lange wachttijd voordat de proef kan worden uitgevoerd. 
Onder handhaving van de noodzaak van een voorafgaande beoordeling door de bevoegde 
autoriteit moet daarom een termijn van 30 dagen worden vastgesteld om te beoordelen of het 
beoogde experiment of de beoogde proef aanleiding geeft tot bezorgdheid. 

Amendement 33

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

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 
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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Volgens het voorstel is voor een niet-toegelaten biocide een nationale toelating vereist voordat 
een experiment of proef ten behoeve van O&O kan worden uitgevoerd waarbij dit product in het 
milieu terecht kan komen. Daardoor wordt de innovatie duidelijk in hoge mate belemmerd, 
omdat er sprake zal zijn van een zeer lange wachttijd voordat de proef kan worden uitgevoerd. 
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Onder handhaving van de noodzaak van een voorafgaande beoordeling door de bevoegde 
autoriteit moet daarom een termijn van 30 dagen worden vastgesteld om te beoordelen of het 
beoogde experiment of de beoogde proef aanleiding geeft tot bezorgdheid. 

Amendement 34

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

Volgens het voorstel is voor een niet-toegelaten biocide een nationale toelating vereist voordat 
een experiment of proef ten behoeve van O&O kan worden uitgevoerd waarbij dit product in het 
milieu terecht kan komen. Daardoor wordt de innovatie duidelijk in hoge mate belemmerd, 
omdat er sprake zal zijn van een zeer lange wachttijd voordat de proef kan worden uitgevoerd. 
Onder handhaving van de noodzaak van een voorafgaande beoordeling door de bevoegde 
autoriteit moet daarom een termijn van 30 dagen worden vastgesteld om te beoordelen of het 
beoogde experiment of de beoogde proef aanleiding geeft tot bezorgdheid. 
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

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 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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 namen (waar mogelijk volgens een 
gemeenschappelijke nomenclatuur, bijv. 
INCI) van alle werkzame stoffen die voor 
de behandeling van het artikel of materiaal 
werden gebruikt of die in het artikel of 
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materiaal zijn verwerkt, tenzij er uit 
hoofde van bestaande sectoriële wetgeving 
al etiketteringsvoorschriften bestaan;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Motivering

De etiketteringsvoorschriften voor behandelde voorwerpen en materialen mogen niet identiek 
zijn aan bepalingen in bestaande sectoriële wetgeving. 

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De etikettering moet goed zichtbaar, 
gemakkelijk leesbaar en voldoende 
duurzaam zijn.

De etikettering moet goed zichtbaar, 
gemakkelijk leesbaar, voldoende duurzaam 
en in de landstaal of een van de 
landstalen gesteld zijn van de lidstaat 
waar het behandelde voorwerp of 
materiaal op de markt zal worden 
gebracht.

Or. en

Motivering

Verduidelijkt moet worden dat behandelde voorwerpen en materialen net als andere producten 
altijd moeten zijn voorzien van een etiket in de nationale taal van de lidstaat waar het product op 
de markt wordt gebracht.
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie stelt tegen 1 januari 
2016 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. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen eisen dat de 
etiketten van op hun grondgebied op de 
markt gebrachte biociden in de 
landstaal/landstalen gesteld zijn.

3. De lidstaten eisen dat de etiketten van op 
hun grondgebied op de markt gebrachte 
biociden in de landstaal of, in geval van 
meerdere landstalen, in één daarvan
gesteld zijn.

Or. en

Motivering

De etiketten op producten in het algemeen moeten altijd gesteld zijn in de landstaal van de 
lidstaat waar die producten op de markt worden gebracht.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) verstrekking van advies en bijstand aan 
personen die een aanvraag tot opneming 
van een werkzame stof in bijlage I of een 
aanvraag voor een communautaire 

d) verstrekking van advies en bijstand aan 
personen en in het bijzonder aan kmo's
die een aanvraag tot opneming van een 
werkzame stof in bijlage I of een aanvraag 
voor een communautaire toelating willen 
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toelating willen indienen; indienen;

Or. en

Motivering

Er zij op gewezen dat kmo's vaker behoefte zullen hebben aan bijstand in verband met hun 
aanvragen, en waar mogelijk moeten de Commissie, het agentschap en de lidstaten deze steun 
verlenen.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor kleine en middelgrote 
ondernemingen in de zin van Aanbeveling 
2003/361/EG betreffende de definitie van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen wordt een lagere 
vergoeding vastgesteld;

a) voor kmo's wordt een lagere vergoeding 
vastgesteld;

Or. en

Motivering

Een aparte definitie van kmo's is via een amendement opgenomen in artikel 3.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) personen die biociden op de markt 
brengen, met uitzondering van kmo's, 
betalen een jaarlijkse vergoeding; en

Or. en

Motivering

Mede dankzij de jaarlijkse vergoeding wordt weliswaar de continue financiering van het 
agentschap verzekerd, maar kmo's moeten daarvan worden vrijgesteld zodat zij niet onnodig 
financieel belast worden. 
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 75 bis
Instelling van nationale helpdesks in de 

lidstaten
De lidstaten stellen nationale helpdesks in 
om aanvragers, in het bijzonder kmo's, en 
eventuele andere belanghebbenden advies 
te verstrekken over hun respectieve 
verantwoordelijkheden en verplichtingen 
uit hoofde van deze verordening, naast de 
krachtens artikel 66, lid 2, onder f), door 
het agentschap verleende bijstand.

Or. en


