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KOMITÉSAG

Kommissionsdirektiver eller kommissionsbeslutninger om opta-
gelse eller ikke-optagelse af aktivstoffer på bilag I til direktiv 
91/8/EC om biocidmidler

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljøministe-
riets notat og grundnotat vedrørende Kommissionsdirektiver eller 
Kommissionsbeslutninger om optagelse eller ikke-optagelse af aktivstof-
fer på bilag I til direktiv 98/8/EC om biocidmidler.

Forslagene vil løbende komme til afstemning i Det stående udvalg for 
biocidholdige produkter, hvor der er 4 til 5 møder årligt. Komitéen træf-
fer afgørelse efter forskriftsproceduren med kontrol, som beskrevet i art. 
5a i Rådets afgørelse 1999/468/EØF, som ændret ved Rådets afgørelse 
2006/512 af 17. juli 2006.

Det er ikke muligt på forhånd at give en præcis vurdering af konsekven-
serne for beskyttelsesniveauet i Danmark ved optagelse af de aktuelle 
aktivstoffer. Desuden vil effekten på beskyttelsesniveauet afhænge dels 
af, om der konkret søges om godkendelse af et middel med det pågæl-
dende aktivstof i Danmark og dels af den efterfølgende nationale vurde-
ring af, om midlerne kan godkendes under danske forhold.

Forslag om Kommissionsdirektiver til optagelse af aktivstoffer på bilag I 
til direktiv 98/8/EC vil blive vurderet med henblik på, om Danmark er 
enig i, at der er vist sikker anvendelse i forhold direktivets kriterier i EU 
af det pågældende aktivstof til de anvendelsesformål, der er ansøgt om i 
EU.

Hvis Danmark er enig med Kommissionen i, at der er vist sikker anven-
delse af et aktivstof i EU, vil Danmark stemme for Kommissionens for-
slag om optagelse på bilag I. Det vil først efterfølgende i forbindelse med 
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en evt. ansøgning om godkendelse i Danmark kunne vurderes, om der 
også er sikker anvendelse af produktet i Danmark.

Hvis Danmark er uenig med Kommissionen i, at der er vist sikker an-
vendelse af stoffet i EU, vil Danmark stemme imod Kommissionens 
forslag om optagelse af aktivstoffet på bilag I.

Ved Kommissions forslag til beslutninger om ikke-optagelse af aktivstof-
fer, som er begrundet i det rent formelle, at der ikke er indgivet en retti-
dig fyldestgørende ansøgning og ved beslutninger om fastsættelse er en 
ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges 
i forbindelse med det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, 
stk. 2, i direktiv 98/8/EC, stemmer Danmark for Kommissionens for-
slag om ikke-optagelse. 

Forslag til Kommissionsbeslutning om ikke-optagelse af aktivstoffer ba-
seret på en risikovurdering baseret på grundlag af de ensartede princip-
per (bilag VI til direktivet) vil blive vurderet med henblik på, om Dan-
mark er enig i, at der ikke er vist sikker anvendelse i EU af det pågælden-
de aktivstof til de anvendelsesformål, der er ansøgt om i EU. 

Danmark støtter en ikke-optagelse af et aktivstof, hvis der ikke er vist 
sikker anvendelse, dvs. at Danmark stemmer for Kommissionens forslag 
om ikke-optagelse.

Materialet er ligeledes sendt til Folketingets Miljø- og Planlægningsud-
valg.
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