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LYHYET PERUSTELUT

Biosidivalmisteiden markkinat ja lainsäädäntö

Euroopan unionissa biosidivalmisteiden markkinoilla liikevaihdon arvioidaan olevan noin 
890 miljoonaa euroa vuodessa, ja se vastaa noin 27:ää prosenttia maailmanmarkkinoista. 
Euroopan unionin markkinoista noin 25 prosenttia on kolmen suuren yhtiön hallussa. Tämän 
vuoksi suurten yhtiöiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten huolenaiheet on sovitettava 
yhteen.

Tällä hetkellä alaa säännellään direktiivillä 98/8/EY, jonka tavoitteena on parantaa ympäristön 
ja terveyden suojelua. Direktiivissä säädetään myös kansallisten lupamenettelyjen 
vastavuoroisesta tunnustamismenettelystä, jonka avulla biosidituotteet pääsevät liikkumaan 
sisämarkkinoilla. Kymmenen vuoden aikana kuitenkin monet ongelmat (esimerkiksi liialliset 
kustannukset, kohtuuttomat vaatimukset, viivästykset lupamenettelyissä, erilaiset hakemusten 
arviointiajat eri jäsenvaltioissa) ovat johtaneet siihen, että vain yksi tehoaine on hyväksytty 
nykyisen lainsäädäntökehyksen mukaisesti, eikä parempia tuloksia voida odottaa myöskään 
tulevaisuudessa.

Euroopan komissio ehdottaa uutta asetusta, jolla järkeistetään menettelyjä ja parannetaan 
markkinoiden toimivuutta. Keskeisiä näkökohtia ovat muun muassa seuraavat: vaihtoehtoinen 
keskitetty hyväksymisjärjestelmä "vähäriskisiksi" todettuja biosidivalmisteita varten, 
parannettu vastavuoroinen tunnustamismenettely, kansallisia lupia koskeva yhdenmukaistettu 
maksurakenne sekä biosidivalmisteilla käsiteltyjen esineiden sääntely.

Lausunnon valmistelija suhtautuu yleisesti ottaen hyvin myönteisesti komission ehdotuksiin 
ja kannattaa vahvasti ehdotettuja toimenpiteitä, joissa painopiste on erityisesti 
lupamenettelyistä aiheutuvien rasitteiden vähentämisessä. On kuitenkin tärkeää varmistaa, 
että eri sidosryhmien tarpeet otetaan huomioon, ja tämän vuoksi esitämme seuraavassa useita 
ehdotuksia.

Ehdotetut tarkistukset

Keskitetyn hyväksymismenettelyn laajentaminen

Valmistelija on tyytyväinen ehdotuksiin, joissa tuottajille tarjotaan vaihtoehtoisesti keskitetyn 
hyväksymismenettelyn käyttöönottoa tehoaineita ja biosidivalmisteita varten. Nykyinen 
"vähäriskisten biosidivalmisteiden" määritelmä tuntuu rajoittavan menettelyn tarpeettoman 
suppeaan valmistekategoriaan, ja valmistelija suosittaa, että kategoriaa osittain laajennetaan. 
Myös asetuksen uudelleentarkastelua olisi aikaistettava vuodesta 2023 vuoteen 2016, jotta 
keskitettyä hyväksymismenettelyä voidaan tarkastella ja mahdollisesti laajentaa, mikäli se 
toimii tehokkaasti.

Pienten ja keskisuurten yritysten avustaminen

Tällä monien suurten teollisten valmistajien hallitsemalla alalla pienet ja keskisuuret yritykset 
tarvitsevat enemmän tukea. Tämän vuoksi pienet ja keskisuuret yritykset on vapautettava 
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vuosittaisesta maksusta, joka peritään biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi perustettava neuvontapalveluja, joilla täydennetään Euroopan 
kemikaaliviraston (ECHA) antamia ohjeita.

Määräaikojen asettaminen

Ehdotukseen on lisättävä mahdollisuuksien mukaan tiettyjä aikatauluja, jotta teollisuus voi 
suunnitella tulevaa. Asiakirja-aineiston arvioinnin eri vaiheille olisi annettava määräajat. 
Määräaikoja pitäisi mahdollisuuksien mukaan lyhentää, jotta hyväksymismenettelyn 
tehokkuus voidaan varmistaa mahdollisimman hyvin.

Tutkimuksen ja kehittämisen (T&K) edistäminen

Tutkimus- ja kehittämistyön edistämistä on tarpeen helpottaa tällä ympäristön ja ihmisten 
terveyden suojelun kannalta kriittisellä teollisuudenalalla. Ehdotuksen mukaan sellaisiin 
kokeisiin tai testeihin, joiden yhteydessä tai seurauksena ympäristöön voi päästä 
biosidivalmistetta, jota ei ole hyväksytty, tarvitaan kansallinen lupa. On otettava käyttöön 
yksinkertaisempaan ilmoitusmenettelyyn perustuva järjestelmä, jonka yhteydessä 
toimivaltainen viranomainen voi edelleen määrätä tiukempia ehtoja, mutta jossa 
oletusvaihtoehtona ei ole raskas lupamenettely.

Kehysvalmisteet

Tehokkuuden vuoksi valmistelija ehdottaa, että kehysvalmisteiden hyväksyntää koskevat 
muutokset jaotellaan hallinnollisiin, vähäisiin ja merkittäviin muutoksiin. Hallinnollisia 
muutoksia voidaan käsitellä yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn mukaisesti, vähäisiä 
muutoksia voidaan arvioida lyhennetyssä arviointimenettelyssä, ja merkittäviä muutoksia 
käsitellessä arviointimenettelyn kesto voisi määräytyä suhteessa ehdotetun muutoksen 
laajuuteen. Lisäksi valmistelija suosittaa, että tuottajien auttamiseksi kaikille samaan 
kehysvalmisteeseen kuuluville biosidivalmisteille annetaan sama lupanumero.

Liitteen ulkopuolelle jättämisen perusteet

Liitteen ulkopuolelle jättämisen perusteiden osalta valmistelija katsoo, että tiettyihin 
valmisteryhmiin (valmisteryhmiin 4 tai 14–19) kuuluvien tehoaineiden jättäminen yleisten 
luvan myöntämiseen liittyvien testien ulkopuolelle on tarpeettoman rajoittavaa. Kaikkia 
valmisteryhmiä olisi voitava arvioida samoin perustein. Näiden aineiden kieltäminen kasvien 
suojelua koskevassa lainsäädännössä ei ole riittävä peruste niiden kieltämiselle (harvoja 
poikkeuksia lukuun ottamatta) biosidejä koskevassa lainsäädännössä, sillä torjunta-aineita ja 
biosidejä käytetään eri tavalla eivätkä niiden altistustasot ole samat. 

Kieltä koskevat vaatimukset

Olisi vaadittava, että lupaa koskevissa hakemuksissa ja tuotteissa olevissa merkinnöissä 
käytetään vain yhtä asianomaisen jäsenvaltion virallista kieltä (mikäli kieliä on useampi kuin 
yksi), jottei teollisuudelle aiheuteta liiallista rasitetta.
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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska valmisteisiin, joita käytetään 
elintarvikkeiden tai rehujen säilyvyyden 
takaamiseen torjumalla haitallisia eliöitä 
varastotiloissa ja jotka aiemmin kuuluivat 
valmisteryhmään 20, sovelletaan 
neuvoston direktiiviä 89/107/ETY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 1831/2003, kyseistä 
valmisteryhmää ei ole syytä säilyttää.

Poistetaan.

Perustelu

On säilytettävä biosidivalmisteiden ryhmä 20 (Elintarvikkeiden ja rehujen säilytysaineet) 
mutta sen määritelmää on muutettava, sillä nämä biosidivalmisteet eivät ole säilytysaineita 
vaan desinfiontiaineita. Esimerkiksi valmisteet, joita käytetään rehun desinfioimiseksi ihmisen 
patogeeneista, kuten salmonellasta, eivät täytä rehujen lisäaineita koskevien asetusten 
vaatimuksia. Ne eivät myöskään toimi säilytysaineina ja estä rehuja pilaantumasta. Niinpä 
näitä tuotteita on pidettävä desinfioivina aineina.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta voidaan helpottaa pääsyä 
sisämarkkinoille ja välttää lisäkustannukset 
ja aika, jotka liittyvät erillisten kansallisten 
lupien hankkimiseen eri jäsenvaltioista, 
komissio voi ottaa huomioon yhteisön 
lupia koskevista säännöksistä saadun 
kokemuksen ja päättää laajentaa yhteisön 

(24) Jotta voidaan helpottaa pääsyä 
sisämarkkinoille ja välttää lisäkustannukset 
ja aika, jotka liittyvät erillisten kansallisten 
lupien hankkimiseen eri jäsenvaltioista, 
komissio on päättänyt ottaa käyttöön 
yhteisön lupamenettelyn kaikille 
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lupamenettelyn soveltamisalaa muihin 
biosidivalmisteisiin.

biosidivalmisteille.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Hakijoiden, ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten, auttamiseksi 
täyttämään tämän asetuksen vaatimukset 
jäsenvaltioiden olisi perustettava 
kansallisia neuvontapalveluja 
kemikaaliviraston laatimien 
toimintaohjeiden lisäksi.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Kun otetaan huomioon 
sisämarkkinoille ja kuluttajille koituvat 
hyödyt, on syytä laatia yhdenmukaiset 
säännöt eri jäsenvaltioissa sallittujen 
olennaisilta osiltaan samanlaisten 
biosidivalmisteiden rinnakkaiskaupalle.

(45) Kun otetaan huomioon 
sisämarkkinoille ja kuluttajille koituvat 
hyödyt, on syytä laatia yhdenmukaiset 
säännöt eri jäsenvaltioissa sallittujen 
samanlaisten biosidivalmisteiden 
rinnakkaiskaupalle.

Perustelu

Rinnakkaiskauppa on rajoitettava valmisteisiin, joilla on samat määritelmät ja jotka 
sisältävät samoja tehoaineita ja muita aineita.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Hakijat, jotka ovat tehneet (48) Hakijoiden, jotka ovat tehneet 



AD\813158FI.doc 7/78 PE430.878v02-00

FI

investointeja tukeakseen tehoaineen 
sisällyttämistä liitteeseen I tai 
biosidivalmisteen hyväksymistä tämän 
asetuksen säännösten mukaisesti, olisi 
voitava saada takaisin osa investoinnistaan 
kohtuullisena korvauksena, jos 
omistusoikeuden kohteena olevia tietoja, 
jotka ne ovat toimittaneet aineen liitteeseen 
merkitsemisen tai hyväksynnän tueksi, 
käytetään myöhempien hakijoiden 
hyödyksi.

investointeja tukeakseen tehoaineen 
sisällyttämistä liitteeseen I tai 
biosidivalmisteen hyväksymistä tämän 
asetuksen ja/tai direktiivin 1998/8/EY
säännösten mukaisesti, olisi voitava saada 
takaisin osa investoinnistaan kohtuullisena 
korvauksena, jos omistusoikeuden 
kohteena olevia tietoja, jotka ne ovat 
toimittaneet aineen liitteeseen 
merkitsemisen tai hyväksynnän tueksi, 
käytetään myöhempien hakijoiden 
hyödyksi.

Perustelu

On tärkeää olla sulkematta ulkopuolelle hakijoita, jotka ovat tehneet investointeja voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Sen varmistamiseksi, että kaikkia 
teollisuus- ja tekijänoikeuslain alaisia 
olevia tietoja, jotka on toimitettu 
tehoaineen liitteeseen merkitsemisen tai 
biosidivalmisteen hyväksymisen 
tukemiseksi, suojellaan niiden 
toimittamisesta alkaen, ja sen estämiseksi, 
että jotkin tiedot jäävät ilman suojelua, 
tietosuoja-aikoja olisi sovellettava myös 
direktiivin 98/8/EY tarkoituksia varten.

(49) Sen varmistamiseksi, että kaikkia 
teollisuus- ja tekijänoikeuslain alaisia 
olevia tietoja, jotka on toimitettu 
tehoaineen liitteeseen I merkitsemisen tai 
biosidivalmisteen hyväksymisen 
tukemiseksi, suojellaan niiden 
toimittamisesta alkaen, ja sen estämiseksi, 
että jotkin tiedot jäävät ilman suojelua, 
tietosuoja-aikoja olisi sovellettava myös 
direktiivin 98/8/EY tarkoituksia varten.

Perustelu
Tarkistukselle selkeytetään asiaa.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Komissiolla olisi erityisesti oltava 
valtuudet hyväksyä toimenpiteitä, joilla 
päätetään tehoaineen sisällyttämistä 
liitteeseen I koskevasta hakemuksesta, 
uusitaan sisällyttäminen tai tarkastellaan 
sitä uudestaan, vahvistetaan menettelyt, 
jotka liittyvät tehoaineen liitteeseen I 
sisällyttämisen uusimiseen tai 
uudelleentarkasteluun, laajennetaan 
yhteisön lupaa koskevat säännökset 
biosidivalmisteiden muihin luokkiin,
vahvistetaan kriteerit ja menettelyt, jotka 
liittyvät luvan peruuttamiseen tai luvan 
ehtojen ja edellytysten muuttamiseen, 
mukaan luettuna riidanratkaisumenettely, 
vahvistetaan kokeissa mahdollisesti 
vapautuvien tehoaineiden tai 
biosidivalmisteiden enimmäismäärät ja 
edellytettävät vähimmäistiedot, 
vahvistetaan maksujen yhdenmukainen 
rakenne sekä muut toimivaltaisille 
viranomaisille ja kemikaalivirastolle 
maksettavia maksuja koskevat säännöt, 
mukautetaan liitteet tieteen ja tekniikan 
edistymiseen, toteutetaan työohjelma sekä 
vahvistetaan tähän liittyvät toimivaltaisten 
viranomaisten ja ohjelmaan osallistujien 
oikeudet ja velvollisuudet sekä
laajennetaan työohjelman kesto 
määritetyksi ajaksi. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niillä 
muutetaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia myös täydentämällä tätä 
asetusta uusilla muilla kuin keskeisillä 
osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

(61) Komissiolla olisi erityisesti oltava 
valtuudet hyväksyä toimenpiteitä, joilla 
päätetään tehoaineen sisällyttämistä 
liitteeseen I koskevasta hakemuksesta, 
uusitaan sisällyttäminen tai tarkastellaan 
sitä uudestaan, vahvistetaan menettelyt, 
jotka liittyvät tehoaineen liitteeseen I 
sisällyttämisen uusimiseen tai 
uudelleentarkasteluun, vahvistetaan 
kriteerit ja menettelyt, jotka liittyvät luvan 
peruuttamiseen tai luvan ehtojen ja 
edellytysten muuttamiseen, mukaan 
luettuna riidanratkaisumenettely, 
vahvistetaan kokeissa mahdollisesti 
vapautuvien tehoaineiden tai 
biosidivalmisteiden enimmäismäärät ja 
edellytettävät vähimmäistiedot, 
vahvistetaan maksujen yhdenmukainen 
rakenne sekä muut toimivaltaisille 
viranomaisille ja kemikaalivirastolle 
maksettavia maksuja koskevat säännöt, 
mukautetaan liitteet tieteen ja tekniikan 
edistymiseen, toteutetaan työohjelma sekä 
vahvistetaan tähän liittyvät toimivaltaisten 
viranomaisten ja ohjelmaan osallistujien 
oikeudet ja velvollisuudet sekä 
laajennetaan työohjelman kesto 
määritetyksi ajaksi. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niillä 
muutetaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia myös täydentämällä tätä 
asetusta uusilla muilla kuin keskeisillä 
osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti Tarkistus

(66) Kun otetaan huomioon, että jotkin 
valmisteet eivät aiemmin kuuluneet 
biosidivalmisteita koskevan yhteisön 
lainsäädännön soveltamisalaan, on syytä 
sallia yrityksille siirtymäkausi, jotta ne 
voivat valmistautua paikalla valmistettuja 
tehoaineita, käsiteltyjä esineitä ja 
materiaaleja sekä elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksiin joutuvia materiaaleja
koskevien sääntöjen soveltamiseen.

(66) Kun otetaan huomioon, että jotkin 
valmisteet eivät aiemmin kuuluneet
biosidivalmisteita koskevan yhteisön 
lainsäädännön soveltamisalaan, on syytä 
sallia yrityksille siirtymäkausi, jotta ne 
voivat valmistautua paikalla valmistettuja 
tehoaineita, käsiteltyjä esineitä ja 
materiaaleja koskevien sääntöjen 
soveltamiseen.

Perustelu

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja säädellään jo asetuksella (EY) 
N:o 1935/2004. Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien ei tulisi kuulua 
asetusehdotuksen soveltamisalaan, koska tämä johtaisi kaksinkertaiseen arviointiin ja 
sääntelyyn. Jos lainsäädännössä havaitaan aukkoja, niihin olisi puututtava muuttamalla 
asetusta elintarvikkeen kanssa kosketuksissa olevista materiaaleista.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(p a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 
27 päivänä lokakuuta 2004, 
elintarvikkeen kanssa kosketukseen 
joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista1;
1EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4.

Perustelu

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja säädellään jo asetuksella 
(EY) N:o 1935/2004. Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien ei tulisi 
kuulua asetusehdotuksen soveltamisalaan, koska tämä johtaisi kaksinkertaiseen arviointiin ja 
sääntelyyn. Jos lainsäädännössä havaitaan aukkoja, niihin olisi puututtava muuttamalla 
asetusta elintarvikkeen kanssa kosketuksissa olevista materiaaleista.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

jollei ole muita syitä pitää tällaista ainetta 
huolta aiheuttavana, se luokitellaan 
vaaralliseksi aineeksi direktiivin 
67/548/ETY mukaisesti ja sitä sisältyy 
biosidituotteeseen niin paljon, että sitä 
pidetään vaarallisena 
direktiivin 1999/45/EY tai asetuksen 
(EY) N:o 1272/2008 mukaisesti;

Perustelu

Tämä määritelmä on jo olemassa direktiivissä 98/8/EY. Selkeyden vuoksi se olisi 
sisällytettävä uuteen asetukseen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – k alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(k) 'käsitellyllä materiaalilla tai esineellä' (k) 'käsitellyllä materiaalilla tai esineellä'
kaikkia aineita, seoksia, materiaaleja tai 
esineitä, jotka on käsitelty tai jotka 
sisältävät yhtä tai useaa biosidivalmistetta, 
jonka tarkoituksena on suojella ainetta, 
seosta, materiaalia tai esinettä haitallisten 
organismien aiheuttamalta 
pilaantumiselta;

kaikkia aineita, seoksia, materiaaleja tai 
esineitä, jotka on käsitelty tai jotka 
sisältävät yhtä tai useaa biosidivalmistetta, 
jonka tarkoituksena on saada aikaan 
biosidivaikutus, johon ne on tarkoitettu;

Perustelu

Tällä tarkistuksella laajennetaan käsiteltyjen materiaalien ja esineiden käsite kattamaan sekä 
sellaiset aineet, kuten maalit, jotka on säilytetty, että sellaiset esineet, joilla on ulkoinen 
vaikutus, kuten hyttysverkot. Arviointi suoritetaan täten kemiallisella tasolla.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – n alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(n) 'luvalla' (n) 'luvalla'
kansallista lupaa tai yhteisön lupaa; ensimmäistä kansallista tai yhteisön lupaa 

tai rinnakkaislupaa tai lisälupaa;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – n a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(n a) 'rinnakkaisluvalla' 
hallinnollista tointa, jolla jäsenvaltio tai 
komissio hyväksyy saman 
biosidivalmisteen markkinoille 
saattamisen ja käytön eri kauppanimellä 
ensimmäisen luvan haltijan hyväksi;

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – n b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(n b) 'lisäluvalla' 
hallinnollista tointa, jolla jäsenvaltio tai 
komissio hyväksyy ensimmäiseen lupaan 
perustuvan biosidivalmisteen 
markkinoille saattamisen ja käytön eri 
kauppanimellä ensimmäisen luvan 
haltijan annettua hyväksyntänsä;
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) 'kehysvalmisteella' (p) 'kehysvalmisteella'
ryhmää biosidivalmisteita, joita käytetään 
samalla tavalla ja joiden koostumus 
poikkeaa vain vähän ryhmään kuuluvasta 
viitebiosidivalmisteesta, joka sisältää 
samojen määritelmien mukaiset samat 
tehoaineet; poikkeamat eivät saa vaikuttaa 
haitallisesti valmisteisiin liittyviin 
riskeihin eivätkä niiden tehoon;

ryhmää biosidivalmisteita, joita käytetään 
samalla tavalla ja joiden koostumus 
poikkeaa ryhmään kuuluvasta 
viitebiosidivalmisteesta, joka sisältää 
samojen määritelmien mukaiset samat 
tehoaineet, sillä edellytyksellä että –
koostumuksen muutoksista huolimatta –
riskitaso ei ole korkeampi kuin 
viitebiosidivalmisteiden ja teho kohde-
eliöissä vastaa sitä, mitä valmisteeseen on 
merkitty;

Perustelu

On tärkeää säätää, että riskipotentiaali ei saa olla korkeampi kuin viitebiosidivalmisteella ja 
että teho kohde-eliöihin vastaa merkintää.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

(q) 'tietojen käyttöluvalla' (q) 'tietojen käyttöluvalla'
tietojen omistajan tai omistajien 
allekirjoittamaa alkuperäistä asiakirjaa, 
jossa vahvistetaan, että toimivaltaisilla 
viranomaisilla, Euroopan 
kemikaalivirastolla tai komissiolla on lupa 
käyttää kyseessä olevia tietoja tehoaineen 
arvioinnissa ja sen hyväksymisessä;

tietojen omistajan tai omistajien taikka 
näiden edustajan allekirjoittamaa 
alkuperäistä asiakirjaa, jossa vahvistetaan, 
että nimetyllä toimivaltaisella 
viranomaisella, Euroopan 
kemikaalivirastolla tai komissiolla on lupa 
käyttää kyseessä olevia tietoja tehoaineen 
arvioinnissa tai sitä koskevan luvan 
antamiseksi kolmannelle osapuolelle;

Perustelu

"Tietojen käyttöluvan" määritelmää on täsmennettävä.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

(s) 'elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvilla materiaaleilla'

Poistetaan.

kaikkia materiaaleja ja esineitä, jotka 
joutuvat kosketukseen asetuksen 
(EY) N:o 1935/2004 soveltamisalaan 
kuuluvien elintarvikkeiden kanssa;

Perustelu

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja säädellään jo asetuksella 
(EY) N:o 1935/2004. Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien ei tulisi 
kuulua asetusehdotuksen soveltamisalaan, koska tämä johtaisi kaksinkertaiseen arviointiin ja 
sääntelyyn. Jos lainsäädännössä havaitaan aukkoja, niihin olisi puututtava muuttamalla 
asetusta elintarvikkeen kanssa kosketuksissa olevista materiaaleista.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – t a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(t a) 'hallinnollisella muutoksella' 
olemassa olevan luvan puhtaasti 
hallinnollisluontoisia muutoksia, joihin ei 
sisälly kansanterveyteen tai ympäristöön 
kohdistuvien riskien tai valmisteiden 
tehon uudelleenarviointia;

Perustelu

On tarpeen määritellä, minkälaisia muutoksia olemassa oleviin, luvan saaneisiin 
biosidivalmisteisiin voidaan tehdä.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – t b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(t b) 'vähäisellä muutoksella' olemassa 
olevan luvan sellaisia muutoksia, joiden 
ei voida katsoa olevan hallinnollisia 
muutoksia, koska ne edellyttävät 
kansaterveyteen tai ympäristöön 
kohdistuvien riskien ja/tai valmisteiden 
tehon rajoitettua uudelleenarviointia, ja 
jotka eivät vaikuta kielteisesti 
kansaterveyteen tai ympäristöön 
kohdistuvien riskien tasoon tai 
valmisteiden tehoon;

Perustelu

On tarpeen määritellä, minkälaisia muutoksia olemassa oleviin, luvan saaneisiin 
biosidivalmisteisiin voidaan tehdä.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – t c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(t c) 'merkittävällä muutoksella' olemassa 
olevan luvan muutoksia, joiden ei voida 
katsoa olevan hallinnollisia muutoksia tai 
vähäisiä muutoksia;

Perustelu

On tarpeen määritellä, minkälaisia muutoksia olemassa oleviin, luvan saaneisiin 
biosidivalmisteisiin voidaan tehdä.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – u a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(u a) 'pk-yrityksillä' mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 
annetussa komission suosituksessa 
2003/361/EY1 määriteltyjä pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä.
______________
1EYVL L 124, 20.05.2003, s. 36.

Perustelu

REACH-asetuksen esimerkin mukaisesti pk-yritykset on parempi määritellä erikseen.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – u b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(u b) 'valmistajalla'
– kun on kyse Euroopan unionissa 
valmistetusta tai markkinoille saatetusta 
tehoaineesta: kyseisen tehoaineen 
valmistajaa tai unioniin sijoittautunutta 
henkilöä, jonka valmistaja on nimennyt 
yksinomaiseksi edustajakseen tässä 
asetuksessa tarkoitetuissa asioissa,
– kun on kyse Euroopan unionin 
ulkopuolella valmistetusta tehoaineesta: 
unioniin sijoittautunutta henkilöä, jonka 
tehoaineen valmistaja on nimennyt 
yksinomaiseksi edustajakseen tässä 
asetuksessa tarkoitetuissa asioissa, tai, jos 
tällaista henkilöä ei ole nimetty, tuojaa, 
joka tuo kyseistä biosidivalmistetta tai 
tehoainetta unioniin,
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Perustelu

"Valmistaja" on määriteltävä 83 artiklan uuden sanamuodon vuoksi. Tämä määritelmä 
vastaa biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 1998/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ohjelman ensimmäisestä 
vaiheesta 7 päivänä syyskuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1896/2000 
olevaa määritelmää.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi – II luvun ensimmäinen artikla)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
1. Mahdollisten hakijoiden, jotka hakevat 
tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, on 
tiedusteltava kemikaalivirastolta,
– onko saman tehoaineen osalta jo esitetty 
hakemus, joka koskee sen sisällyttämistä 
liitteeseen I,
– onko sama tehoaine jo sisällytetty 
liitteeseen I tai
– onko sama aine rekisteröity asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 mukaisesti.
2. Mahdollisten hakijoiden on ilmoitettava 
kemikaalivirastolle tekemänsä 
hakemuksen yhteydessä seuraavat tiedot:
(a) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
liitteessä VI olevassa 1 jaksossa 
määritellyt hakijan tunnistetiedot lukuun 
ottamatta 1.2 ja 1.3 kohdan mukaisia 
tietoja
(b) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
liitteessä VI olevassa 2 jaksossa 
määritellyt tehoaineen tunnistetiedot
(c) mihin tietovaatimuksiin tarvitaan 
uusia selkärankaisilla eläimillä tehtäviä 
kokeita, jotka hakijan on tehtävä
(d) mihin tietovaatimuksiin tarvitaan 
muita uusia kokeita, jotka hakijan on 
tehtävä.
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3. Jos samaa tehoainetta ei ole sisällytetty 
liitteeseen I tai ei ole rekisteröity 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti, 
kemikaalivirasto ilmoittaa asiasta 
mahdolliselle hakijalle.
4. Jos saman tehoaineen osalta on jo 
esitetty hakemus, joka koskee sen 
sisällyttämistä liitteeseen I, jos sama 
tehoaine on jo sisällytetty liitteeseen I tai 
jos se on rekisteröity asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 mukaisesti, 
kemikaalivirasto ilmoittaa mahdolliselle 
hakijalle viipymättä aikaisempien 
hakijoiden ja rekisteröijien nimet ja 
osoitteet ja tapauskohtaisesti aiemmin 
toimitetut tutkimustiivistelmät tai 
täydelliset tutkimusraportit.
5. Kemikaalivirasto ilmoittaa 
samanaikaisesti aiemmille hakijoille tai 
rekisteröijille liitteeseen I sisällyttämistä 
hakeneen mahdollisen hakijan nimen ja 
osoitteen. Käytettävissä olevien 
selkärankaisilla eläimillä tehtyjen 
kokeiden tiedot annetaan tämän 
asetuksen XI luvun mukaisesti 
mahdollisen hakijan käyttöön.

Perustelu

Nämä menettelyt ovat tarpeen, jotta voidaan estää toistuvat kokeet selkärankaisilla eläimillä 
ja noudattaa liitteen II tietovaatimuksia. Tässä lainataan REACH-asetuksen 
tiedottamisvelvollisuutta, koska kemikaalivirastolla on tarvittava infrastruktuuri ja kokemus 
tämän menettelyn toteuttamiseksi.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tehoaine sisällytetään liitteeseen I 
enintään 10 vuoden pituiseksi alkujaksoksi, 
jos kyseistä tehoainetta sisältävät 
biosidivalmisteet täyttävät 16 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa säädetyt 

1. Tehoaine sisällytetään liitteeseen I 
enintään 10 vuoden pituiseksi alkujaksoksi, 
jos vähintään yksi kyseistä tehoainetta 
sisältävistä biosidivalmisteista täyttää
16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
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edellytykset. säädetyt edellytykset.

Perustelu

Liitteeseen I sisällyttämisen hetkellä on esitettävä asiakirja-aineisto ainakin yhdestä 
edustavasta biosidivalmisteesta, jonka tehoaine täyttää säädetyt edellytykset. Ehdotettu 
muutos heijastaa paremmin liitteeseen I sisällyttämisen käsitettä. 

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Tehoaineen sisällyttämiseen liitteeseen I 
voidaan tarvittaessa liittää mitä tahansa 
seuraavista ehdoista:

3. Tehoaineen ja teknisen vastaavuuden 
määrittämiseen käytettävän viitelähteen 
määritelmän sisällyttämiseen liitteeseen I 
voidaan tarvittaessa liittää mitä tahansa 
seuraavista ehdoista:

Perustelu

On tärkeää yhdistää liitteessä I kuvailtu kemiallinen aine tietoihin, joiden perusteella aine on 
sisällytetty liitteeseen. Myös isomeerikoostumus on tärkeä kemiallisen tunnistamisen 
kannalta.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) kemialliset tunnistetiedot 
stereoisomeerien osalta.

Perustelu

On tärkeää yhdistää liitteessä I kuvailtu kemiallinen aine tietoihin, joiden perusteella aine on 
sisällytetty liitteeseen. Myös isomeerikoostumus on tärkeä kemiallisen tunnistamisen 
kannalta.
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ihmisten altistuminen kyseiselle 
biosidivalmisteessa olevalle tehoaineelle 
on tavanomaisissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön, erityisesti, jos valmistetta 
käytetään suljetuissa järjestelmissä tai 
tiukasti valvotuissa olosuhteissa;

(a) ihmisten altistuminen kyseiselle 
biosidivalmisteessa olevalle tehoaineelle 
on säädetyissä käyttöolosuhteissa 
merkityksetön tai riittävästi valvottu 
ottaen huomioon aineen 
ominaisuuksiensa perusteella aiheuttamat 
vaarat, erityisesti, jos valmistetta käytetään 
suljetuissa järjestelmissä tai tiukasti 
valvotuissa olosuhteissa;

Perustelu

Ei ole olemassa tieteellisiä perusteita tiettyjen valmisteryhmien (esim. PT4 ja 14–19) 
syrjimiseksi. Tällaisia aineita ovat jyrsijämyrkyt, punkkimyrkyt, molluskisidit, 
desinfiointiaineet, kalamyrkyt ja hyönteismyrkyt, ja ne ovat erittäin hyödyllisiä varsinkin 
Etelä-Euroopassa, joissa rottien tai hyönteisten tuhoaminen on hygieniasyistä tärkeää. 
Poikkeuksesta olisi päätettävä riskinarvioinnin perusteella (vaarallisuuden ja altistumisen 
yhdistelmä). Jos on tieteellisesti näytetty toteen, että kaikkia näiden tuotteiden käyttöön 
liittyviä vaaroja valvotaan asianmukaisesti, tehoaineet pitää hyväksyä.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa c alakohtaa ei sovelleta 
valmisteryhmään 4 tai 14–19 kuuluviin 
tehoaineisiin.

Poistetaan.

Perustelu

Tieteelliset perusteet joidenkin valmisteryhmien (esim. valmisteryhmät 4 ja 14–19) 
syrjimiselle ovat epäselvät ja vaikuttavat mielivaltaisilta, minkä vuoksi ne kohdistuvat 
epäoikeudenmukaisesti juuri näihin tiettyihin valmisteryhmiin.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sovelletaan täytäntöönpanotoimia, jotka 
on hyväksytty kasvinsuojeluaineiden 
saattamisesta markkinoille] annetun 
asetuksen (EY) N:o... mukaisesti ja joilla 
määritellään tieteelliset perusteet 
hormonitoimintaa häiritsevien 
ominaisuuksien määrittämiseen.

Perustelu

Koska hormonitoimintaa häiritseville ominaisuuksille ei ole tällä hetkellä 
hyväksymisperusteita, ne on laadittava. Nämä perusteet olisi hyväksyttävä 24. marraskuuta 
2009 voimaan tulleen kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevan asetuksen 
(EY) N:o 1107/2009 mukaisesti. 

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tehoainetta koskeva asiakirja-aineisto, 
joka täyttää liitteessä II esitetyt 
vaatimukset;

(a) tehoainetta koskeva asiakirja-aineisto, 
joka täyttää liitteessä II esitetyt 
vaatimukset, tai tietojen käyttölupa;

Perustelu

Hakijoilla ei välttämättä ole hallussaan kaikkia hakemukseen liittyviä asiakirjoja.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) asiakirja-aineisto ainakin yhdestä 
edustavasta biosidivalmisteesta, joka 
sisältää liitteessä III esitetyt vaatimukset 

(b) asiakirja-aineisto tai tietojen käyttölupa
ainakin yhdestä edustavasta 
biosidivalmisteesta, joka sisältää 
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täyttävää tehoainetta. liitteessä III esitetyt vaatimukset täyttävää 
tehoainetta. 

Perustelu

Hakijoilla ei välttämättä ole hallussaan kaikkia hakemukseen liittyviä asiakirjoja.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kemikaalivirasto antaa kullekin 
hakemukselle viitenumeron, jota 
käytetään kaikissa hakemusta koskevissa 
yhteydenotoissa, kunnes tehoaine on 
sisällytetty liitteeseen I, ja vahvistaa 
toimittamispäivämäärän eli päivän, jona 
hakemus on vastaanotettu 
kemikaalivirastossa. 

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kemikaaliviraston on kahden kuukauden
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta 
validoitava hakemus, jos se täyttää 
seuraavat vaatimukset:

Kemikaaliviraston on kolmen viikon
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta 
validoitava hakemus, jos se täyttää 
seuraavat vaatimukset:

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos kemikaalivirasto katsoo, että 
hakemus ei ole täydellinen, sen on 
ilmoitettava hakijalle siitä, mitä lisätietoja 
hakemuksen validoimiseen tarvitaan, ja 

4. Jos kemikaalivirasto katsoo, että 
hakemus ei ole täydellinen, sen on 
ilmoitettava hakijalle siitä, mitä lisätietoja 
hakemuksen validoimiseen tarvitaan, ja 
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asetettava kyseisten tietojen toimittamista 
varten kohtuullinen määräaika. 

asetettava kyseisten tietojen toimittamista 
varten enintään kahden kuukauden
määräaika.

Perustelu

Asiakirjojen toimittamiselle on asetettava tarkka aikaraja, jonka pitäisi olla mahdollisimman 
lyhyt, jotta arviointi voidaan suorittaa nopeasti. 

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kemikaalivirasto merkitsee kahden 
kuukauden kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta kaikki asiakirja-
aineistossa olevat tiedot yksilöllisellä 
tunnistuskoodilla.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos asiakirja-aineistoja arvioitaessa käy 
ilmi, että arvioinnin suorittamiseksi 
tarvitaan lisätietoja, arvioinnista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen on pyydettävä 
hakijaa toimittamaan kyseiset tiedot 
tietyssä määräajassa ja ilmoitettava asiasta 
kemikaalivirastolle.

2. Jos asiakirja-aineistoja arvioitaessa käy 
ilmi, että arvioinnin suorittamiseksi 
tarvitaan lisätietoja, arvioinnista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen on pyydettävä 
hakijaa toimittamaan kyseiset tiedot 
tietyssä määräajassa, joka ei saa ylittää 
kuutta kuukautta. Poikkeusolosuhteissa 
ja asianmukaisesti perustellusta syystä 
määräaikaa voidaan pidentää enintään 
kuudella kuukaudella. Arvioinnista 
vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava asiasta kemikaalivirastolle.

Perustelu

Kokemus on osoittanut, että arviointimenettelyn loppuunsaattaminen voi kestää kohtuuttoman 
pitkään. Näin ollen on olennaisen tärkeää ottaa käyttöön asianmukaiset määräajat sellaisten 



AD\813158FI.doc 23/78 PE430.878v02-00

FI

porsaanreikien välttämiseksi, jotka voivat pitkittää menettelyä tarpeettomasti. Ne myös tuovat 
hakijalle jonkinlaista varmuutta siitä, kuinka pitkään menettely voi enimmillään kestää. 

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio päättää sisällyttää 
tehoaineen liitteeseen I, on mainittava 
hakijan nimi / hakijoiden nimet.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kemikaalivirasto antaa 
päätöksessään tehoaineen 
sisällyttämisestä liitteeseen I kyseiselle 
tehoaineelle aine- ja hakijakohtaisen 
viitenumeron. Kemikaalivirasto ilmoittaa 
hakijalle viipymättä liitteeseen 
sisällyttämisen viitenumeron ja 
päivämäärän. Viitenumeroa käytetään 
tämän jälkeen kaikissa tehoainetta 
koskevissa yhteydenotoissa ja tämän 
asetuksen IV luvun mukaisessa 
valmisteiden hyväksynnässä.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Laatiessaan lausuntoa tehoaineen 
sisällyttämisestä liitteeseen I tai 
sisällyttämisen uusimisesta 
kemikaaliviraston on tutkittava, täyttääkö 
tehoaine mitään 1 kohdassa luetelluista 

2. Laatiessaan lausuntoa tehoaineen 
sisällyttämisestä liitteeseen I tai 
sisällyttämisen uusimisesta 
kemikaaliviraston on tutkittava, täyttääkö 
tehoaine mitään 1 kohdassa luetelluista 
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perusteista ja käsiteltävä asiaa 
lausunnossaan.

perusteista, ja jos altistuminen ei ole 
riittävän valvottua ottaen huomioon 
aineen ominaisuuksiensa perusteella 
aiheuttamat vaarat, käsiteltävä asiaa 
lausunnossaan.

Perustelu

Kriteerit korvattavien tehoaineiden määrittelemiseksi mukautetaan direktiivissä 
(EY) N:o 1907/2006 tarkoitettujen lupamenettelyjen alaisia aineita koskevien kriteerien 
mukaisiksi, jotta molemmat direktiivit olisivat yhdenmukaisia – ks. direktiivin (EY) N:o 
1907/2006 57 artikla. Koska kemikaaliviraston tehtävänä on tutkia, täyttääkö tehoaineet 
kriteerit, olisi suositeltavaa yhdenmukaistaa kyseiset kaksi asetusta.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos kemikaalivirasto katsoo, että 
hakemus ei ole täydellinen, sen on 
ilmoitettava hakijalle siitä, mitä lisätietoja 
hakemuksen validoimiseen tarvitaan, ja 
asetettava kyseisten tietojen toimittamista 
varten kohtuullinen määräaika.

4. Jos kemikaalivirasto katsoo, että 
hakemus ei ole täydellinen, sen on 
ilmoitettava hakijalle siitä, mitä lisätietoja 
hakemuksen validoimiseen tarvitaan, ja 
asetettava kyseisten tietojen toimittamista 
varten enintään kahden kuukauden
määräaika.

Perustelu

Asiakirjojen toimittamiselle on asetettava tarkka aikaraja, jonka pitäisi olla mahdollisimman 
lyhyt, jotta arviointi voidaan suorittaa nopeasti. 

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 3 kohdassa tarkoitetun määräajan 
lopussa tai kemikaaliviraston lausunnon 
saatuaan komissio tekee päätöksen siitä, 
uusitaanko tehoaineen sisällyttäminen 
liitteeseen I. Kyseinen päätös, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 

5. Edellä 3 kohdassa tarkoitetun määräajan 
lopussa tai kemikaaliviraston lausunnon 
saatuaan komissio tekee päätöksen siitä, 
uusitaanko tehoaineen sisällyttäminen 
liitteeseen I. Kyseinen päätös, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
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muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, tehdään 72 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, tehdään 72 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Jos komissio päättää uusia tehoaineen 
sisällyttämisen liitteeseen I, on mainittava 
hakijan nimi / hakijan nimet.

Perustelu

Tehoaineen lisääminen yrityskohtaisesti liitteeseen I on tarkoituksenmukainen ja tehokas 
keino estää vapaamatkustajuutta, koska tehoainetta tukenut yritys voidaan tunnistaa nopeasti. 
Näin myös hallinnollinen taakka vähenee.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi kuulla kemikaalivirastoa 
mistä tahansa tieteellisistä tai teknisistä 
kysymyksistä, jotka tulevat esiin 
tarkistettaessa jonkin tehoaineen 
sisällyttämistä liitteeseen I. 
Kemikaaliviraston on laadittava 
yhdeksän kuukauden kuluessa pyynnöstä 
lausunto ja toimitettava se komissiolle.

2. Komissio voi kuulla kemikaalivirastoa 
mistä tahansa tieteellisistä tai teknisistä 
kysymyksistä, jotka tulevat esiin 
tarkistettaessa jonkin tehoaineen 
sisällyttämistä liitteeseen I. 
Kemikaaliviraston on laadittava 
kuuden kuukauden kuluessa pyynnöstä 
lausunto ja toimitettava se komissiolle.

Perustelu

Tarkistus on esitetty yhdenmukaisuuden vuoksi, koska kaikkialla muualla ehdotuksessa 
kemikaaliviraston määräaika lausunnon laatimiselle komission pyynnöstä on kuusi kuukautta. 

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Luvan hakijan on oltava henkilö, joka 
vastaa biosidivalmisteen markkinoille 
saattamisesta tietyssä jäsenvaltiossa tai 
yhteisössä, tai hänen puolestaan toimiva 

2. Luvan hakijan on oltava luvanhaltija,
joka voi olla tai voi olla olematta henkilö, 
joka vastaa biosidivalmisteen markkinoille 
saattamisesta tietyssä jäsenvaltiossa tai 
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henkilö. yhteisössä, tai hänen puolestaan toimiva 
henkilö.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hakemus, joka koskee kansallista lupaa 
tietyssä jäsenvaltiossa, on osoitettava 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle (jäljempänä 'hakemuksen 
vastaanottava toimivaltainen 
viranomainen').

Poistetaan.

Perustelu

Kemikaaliviraston olisi tehtävä alustava validointi kaikista hakemuksista yhteisössä, jotta 
toimivaltainen arviointiviranomainen voisi keskittyä hakemuksen varsinaiseen arvioimiseen.
Nykytilanteessa toiminnassa on käynyt ilmi epäjohdonmukaisuuksia, kun toimivaltaisten 
arviointiviranomaisten on pitänyt tarkastella sekä hakemuksen hallinnollisia että taloudellisia 
seikkoja. Mahdollisuus valita arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen on etu 
erityisesti pk-yrityksille, jotka näin voivat työskennellä omien kansallisten viranomaistensa 
kanssa.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön lupaa koskeva hakemus on 
toimitettava kemikaalivirastolle.

Lupahakemus on toimitettava 
kemikaalivirastolle.

Hakija voi antaa hakemuksen 
jäsenvaltion arvioitavaksi sovittuaan siitä 
ensiksi jäsenvaltion kanssa ja määrittää 
hakemuksen arvioinnista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen 22 artiklan 
mukaisesti.

Perustelu

Kemikaaliviraston olisi tehtävä alustava validointi kaikista hakemuksista yhteisössä, jotta 
toimivaltainen arviointiviranomainen voisi keskittyä hakemuksen varsinaiseen arvioimiseen.
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Nykytilanteessa toiminnassa on käynyt ilmi epäjohdonmukaisuuksia, kun toimivaltaisten 
arviointiviranomaisten on pitänyt tarkastella sekä hakemuksen hallinnollisia että taloudellisia 
seikkoja. Mahdollisuus valita arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen on etu 
erityisesti pk-yrityksille, jotka näin voivat työskennellä omien kansallisten viranomaistensa 
kanssa.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hakija, joka hakee lupaa samaan 
kehysvalmisteeseen kuuluvien 
valmisteiden ryhmälle, voi esittää yhden 
lupahakemuksen.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lupaan sisältyvät tehoaineet mainitaan 
liitteessä I ja kaikkia kyseisessä liitteessä
kyseisille tehoaineille määrättyjä ehtoja 
noudatetaan;

(a) lupaan sisältyvät tehoaineet mainitaan 
liitteessä I, viitenumero on annettu 
8 artiklan 5 a kohdan mukaisesti ja 
kaikkia liitteessä I kyseisille tehoaineille 
määrättyjä ehtoja noudatetaan;

Perustelu

Yhdenmukaisuus 8 artiklan 5 a kohdan mukaisen arviointimenettelyn kanssa.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) biosidivalmisteessa olevien 
tehoaineiden laatu ja määrät ja tarvittaessa 
kaikki toksikologisesti tai 

(c) biosidivalmisteessa olevien 
tehoaineiden kemialliset tunnistetiedot ja 
määrät ja tarvittaessa kaikki 
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ekotoksikologisesti merkittävät 
epäpuhtaudet ja apuaineet sekä sen 
toksikologisesti tai 
ympäristövaikutuksiltaan merkittävät, 
luvallisista käyttötavoista johtuvat jäämät 
voidaan määrittää liitteissä II ja III 
annettujen asiaa koskevien määräysten 
mukaisesti;

toksikologisesti tai ekotoksikologisesti 
merkittävät epäpuhtaudet ja apuaineet sekä 
sen toksikologisesti tai 
ympäristövaikutuksiltaan merkittävät, 
luvallisista käyttötavoista johtuvat jäämät 
voidaan määrittää liitteissä II ja III 
annettujen asiaa koskevien määräysten 
mukaisesti;

Perustelu

Käsitettä "laatu" ei ole määritelty selkeästi. Tehoainetta kuvaa paremmin käsite "kemialliset 
tunnistetiedot". 

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 2 a ja 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sen arvioimisen, noudattaako 
biosidivalmiste 1 kohdan b alakohdassa 
esitettyjä perusteita, on perustuttava 
mahdollisuuksien mukaan olemassa 
olevaan tietoon biosidivalmisteen 
sisältämistä huolta aiheuttavista aineista. 
Biosidivalmisteisiin liittyvien vaarojen 
tunnistamiseen ja riskinarviointiin on 
käytettävä erityisesti direktiivin 
1999/45/EY tai asetuksen 
(EY) N:o 1272/2008 säännöksiä.
Sen arvioimisessa, noudattaako 
biosidivalmiste 1 kohdan b alakohdassa 
esitettyjä perusteita ja c alakohdassa 
esitettyjä ehtoja, ei pidä ottaa huomioon 
biosidivalmisteen sisältämää ainetta, jos 
aineen pitoisuus valmisteessa on pienempi 
kuin
(a) direktiivin 1999/45/EY 3 artiklan 
3 kohdassa määritellyt pitoisuusrajat;
(b) direktiivin 67/548/ETY liitteessä I 
annetut pitoisuusrajat;
(c) direktiivin 1999/45/EY liitteessä II 
olevassa B osassa annetut pitoisuusrajat;
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(d) direktiivin 1999/45/EY liitteessä III 
olevassa B osassa annetut pitoisuusrajat;
(e) pitoisuusrajojat, jotka on annettu 
yhteisesti sovitussa nimikkeessä asetuksen 
(EY) N:o 1272/2008 V osaston mukaisesti 
vahvistetussa luokitusten ja merkintöjen 
luettelossa;
(f) 0,1 prosenttia painon mukaan, jos aine 
on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
liitteessä XIII säädettyjen kriteerien 
mukainen.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään turhat eläinkokeet, ja se on REACH-asetuksen mukainen 
siinä edellytettävän kemikaaliturvallisuusraportin kynnysarvojen osalta.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kun kyseessä on kehysvalmiste, voidaan 
sallia tehoaineen prosenttiosuuden 
pienentäminen viitebiosidivalmisteeseen 
nähden ja/tai yhden tai useamman muun 
kuin tehoaineen prosenttiosuuden muutos 
ja/tai korvaaminen toisella, johon liittyy 
korkeintaan samansuuruinen riski.

6. Kun kyseessä on kehysvalmiste, 
sallitaan seuraavanlaiset muutokset 
yhden tai useamman 
viitebiosidivalmisteen koostumukseen 
nähden:

(a) yhden tehoaineen poisjättäminen 
sellaisen viitebiosidivalmisteen osalta, 
joka sisältää vähintään kaksi tehoainetta
(b) tehoaineen prosenttiosuuden 
pienentäminen

(c) yhden tai useamman muun aineen 
kuin tehoaineen poisjättäminen
(d) yhden tai useamman muun aineen kuin 
tehoaineen prosenttiosuuden muuttaminen

(e) yhden tai useamman muun aineen 
kuin tehoaineen korvaaminen.
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Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio antaa 72 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen valmisteiden hyväksyntää 
koskevat tekniset ja tieteelliset ohjeet 
ottaen erityisesti huomioon 
yhdenmukaiset tietovaatimukset, 
arviointimenettelyt ja jäsenvaltioiden 
päätökset.

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano EU:n alueella.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Biosidivalmiste katsotaan vähäriskiseksi 
biosidivalmisteeksi, jos molemmat 
seuraavista ehdoista täyttyvät:

1. Biosidivalmiste katsotaan vähäriskiseksi 
biosidivalmisteeksi, jos vähintään yksi 
seuraavista ehdoista täyttyy:

(a) ympäristön kunkin osan osalta 
voidaan määrittää arvioidun 
ympäristöpitoisuuden (PEC) ja arvioidun 
vaikutuksettoman pitoisuuden (PNEC) 
suhdeluku PEC/PNEC ja se on enintään 
0,1;

(a) biosidivalmistetta ei ole luokiteltu 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
vaaralliseksi;

(b) kunkin ihmisten terveyteen 
kohdistuvan vaikutuksen osalta 
altistumismarginaali (haitattoman 
annostason (NOAEL) ja 
altistumispitoisuuden suhde) on 
korkeampi kuin 1 000.

(b) biosidivalmisteen luokitukseen ei liity 
huomiosanaa ”vaara” asetuksen 
(EY) N:o 1272/2008 mukaisesti 
edellytettävissä merkinnöissä; ja 
16 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan 
vaatimukset täyttyvät valmisteen 
tavanomaisissa ja kohtuullisen 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa ilman 
henkilösuojainten käyttöä;
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(c) biosidivalmisteen tehoaine on 
(tehoaineet ovat) sellaisessa muodossa, 
että tavanomaisissa ja kohtuullisen 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa 
altistuminen on merkityksetöntä, ja 
valmistetta käsitellään tiukasti valvotuissa 
olosuhteissa sen elinkaaren kaikissa 
muissa vaiheissa.

Biosidivalmistetta ei kuitenkaan katsotaan 
vähäriskiseksi biosidivalmisteeksi, jos 
vähintään toinen seuraavista ehdoista 
täyttyy:

2. Biosidivalmistetta ei kuitenkaan katsota 
vähäriskiseksi biosidivalmisteeksi, jos se 
sisältää tehoaineen tai huolta aiheuttavan 
aineen, joka:

(a) biosidivalmisteessa on yhtä tai 
useampaa tehoainetta, joka täyttää hitaasti 
hajoavien, biokertyvien ja myrkyllisten 
aineiden (PBT-aineiden) tai erittäin hitaasti 
hajoavien ja erittäin voimakkaasti 
biokertyvien aineiden (vPvB-aineiden) 
perusteet asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
liitteen XIII mukaisesti;

(a) täyttää hitaasti hajoavien, biokertyvien 
ja myrkyllisten aineiden (PBT-aineiden) tai 
erittäin hitaasti hajoavien ja erittäin 
voimakkaasti biokertyvien aineiden 
(vPvB-aineiden) perusteet asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 liitteen XIII 
mukaisesti;

(b) biosidivalmiste sisältää yhtä tai useaa 
tehoainetta, joka katsotaan
hormonitoimintaa häiritseväksi; 

(b) on tunnistettu aineeksi, jolla on
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia, asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 57 artiklan f 
alakohdan mukaisesti; 

(c) biosidivalmiste sisältää yhtä tai 
useampaa tehoainetta, joka on luokiteltu 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti 
kuuluvaksi johonkin seuraavista 
kategorioista tai joka täyttää perusteet sen 
luokittelemiseksi näihin kategorioihin:

(c) on luokiteltu asetuksen 
(EY) N:o 1272/2008 mukaisesti kuuluvaksi 
johonkin seuraavista kategorioista tai 
täyttää perusteet sen luokittelemiseksi 
näihin kategorioihin:

(i) syöpää aiheuttava; (i) syöpää aiheuttava;

(ii) perimää vaurioittava; (ii) perimää vaurioittava;

(iii) neurotoksinen; (iii) neurotoksinen;

(iv) immunotoksinen; (iv) immunotoksinen;

(v) lisääntymiselle vaarallinen; (v) lisääntymiselle vaarallinen;

(vi) herkistävä. (vi) herkistävä.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, biosidivalmiste katsotaan 
vähäriskiseksi biosidivalmisteeksi, jos 
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tehoaineet sisältyvät biosidivalmisteeseen 
siten, että altistuminen on tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa merkityksetön ja 
valmistetta käsitellään tiukasti valvotuissa 
olosuhteissa sen elinkaaren kaikissa 
muissa vaiheissa.
3. Vähäriskisestä biosidivalmisteesta on 
osoitettava, että biosidivalmisteen käytöstä 
johtuva kohde-eliön mahdollinen kyky 
kehittää resistenssi on vähäinen.
4. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
tehoaineiden lisäksi tehoaineet, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan 
käytettäväksi ainoastaan vähäriskisissä 
biosidivalmisteissa ja joille on myönnetty 
lupa markkinoille saattamista varten 
15 artiklan mukaisesti, katsotaan 
rekisteröidyiksi ja rekisteröinti päätökseen 
saatetuksi valmistusta tai maahan tuontia 
varten käytettäväksi biosidivalmisteessa, ja 
siten niiden katsotaan täyttävän kyseisen 
asetuksen II osaston 1 ja 5 luvun 
vaatimukset.

3. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
tehoaineiden lisäksi tehoaineet, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan 
käytettäväksi ainoastaan vähäriskisissä 
biosidivalmisteissa ja joille on myönnetty 
lupa markkinoille saattamista varten 
15 artiklan mukaisesti, katsotaan 
rekisteröidyiksi ja rekisteröinti päätökseen 
saatetuksi valmistusta tai maahan tuontia 
varten käytettäväksi biosidivalmisteessa, ja 
siten niiden katsotaan täyttävän kyseisen 
asetuksen II osaston 1 ja 5 luvun 
vaatimukset.

Perustelu

Komission esittämä vähäriskisen biosidivalmisteen määritelmä on liian suppea ja rajoittaa 
mahdollisuuksia soveltaa keskitettyä menettelyä. Määritelmää on näin ollen laajennettu, jotta 
useammat valmisteet voivat saada yhteisön luvan, varmistaen samalla kuitenkin, ettei 
kemikaalivirasto heti ruuhkaudu biosidivalmisteiden koko kirjon parissa. Tämä voitaisiin 
mahdollistaa myöhemmin tarkastelemalla menettelyä aikaisemmin (vuonna 2016) sen 
ulottamiseksi koskemaan kaikkia valmisteita.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Luvan hakijan on toimitettava 
hakemuksen mukana seuraavat asiakirjat:

1. Ensimmäisen luvan hakijan on 
toimitettava hakemuksen mukana seuraavat 
asiakirjat:
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Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hakemukseen on liitettävä 70 artiklan 
mukaisesti maksettavat maksut.

2. Ensimmäistä lupaa koskevaan 
hakemukseen on liitettävä 70 artiklan 
mukaisesti maksettavat maksut.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hakemuksen vastaanottava 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia, 
että kansallista lupaa koskevat hakemukset 
toimitetaan sen jäsenvaltion yhdellä tai 
usemmalla virallisella kielellä, jossa 
kyseinen toimivaltainen viranomainen 
toimii.

3. Hakemuksen vastaanottava 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia, 
että kansallista lupaa koskevat hakemukset 
toimitetaan sen jäsenvaltion yhdellä 
virallisella kielellä, jossa kyseinen 
toimivaltainen viranomainen toimii.

Perustelu

Mahdollisuus vaatia käännöksiä useammalla kuin yhdellä virallisella kielellä (tapauksissa, 
joissa kyseessä olevassa jäsenvaltiossa on enemmän kuin yksi virallinen kieli) saattaisi 
aiheuttaa tarpeettoman taloudellisen ja hallinnollisen taakan hakijalle. 

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio antaa 72 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen yhdenmukaiset tekniset ja 
oikeudelliset ohjeet ja välineet erityisesti 
pk-yritysten avustamiseksi 18, 19 ja 
20 artiklan mukaisissa lupahakemuksissa.



PE430.878v02-00 34/78 AD\813158FI.doc

FI

Perustelu

Tässä tarkistuksessa tunnustetaan, että komission ohjeet ja suuntaviivat voivat olla erityisen 
tarpeellisia pk-yrityksille, sillä niillä ei välttämättä ole tarvittavia resursseja ja kokemusta 
asetuksen noudattamiseksi. 

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tehoaineiden ja muiden kuin 
tehoaineiden kvalitatiivinen ja 
kvantitatiivinen selvitys siinä määrin kuin 
se on olennaista biosidivalmisteen 
asianmukaisen käytön kannalta;

(e) tehoaineiden ja muiden kuin 
tehoaineiden kvalitatiivinen ja 
kvantitatiivinen selvitys ottaen huomioon 
16 artiklassa säädetyt pitoisuusrajat siinä 
määrin kuin se on olennaista 
biosidivalmisteen asianmukaisen käytön 
kannalta;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen, jotta vältetään luottamuksellisten tietojen leviäminen. Kun 
tehoaineen valmistaja on hyväksytty ja sisällytetty liitteeseen I (g alakohta), valmistuspaikan 
sijainti pitäisi säilyttää luottamuksellisena eikä sitä pidä lisätä biosidivalmisteen 
hyväksymiseen liittyviin tietoihin.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) tehoaineiden valmistajat (nimet ja 
osoitteet, myös valmistuspaikkojen 
sijainti);

(g) tehoaineiden valmistajat (nimet ja 
osoitteet, myös valmistuspaikkojen sijainti) 
ja 8 artiklan 5 a kohdan mukainen 
tehoaineen viitenumero;

Perustelu

Yhdenmukaisuus 8 artiklan 5 a kohdan mukaisen arviointimenettelyn kanssa.
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) se viitebiosidivalmiste kehysvalmisteen 
muodostavien valmisteiden ryhmässä, 
jossa on suurin sallittu tehoaineiden 
pitoisuus;

(a) viitebiosidivalmiste kehysvalmisteen 
muodostavien valmisteiden ryhmässä;

Perustelu

Viitebiosidivalmisteissa ei välttämättä ole suurin pitoisuus. Lisäksi 3 artiklan 1 kohdan 
p alakohtaa ja 16 artiklan 6 kohtaa koskevien tarkistusten mukaisesti olisi sallittava useampi 
kuin yksi viitebiosidivalmiste. Kehysvalmisteessa hyväksyttyjen muutosten luettelo on jo 
selkeästi määritelty 16 artiklan 6 kohdassa. Viittaus tähän artiklaa varmistaa 
johdonmukaisuuden.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) kyseisen viitebiosidivalmisteen 
koostumuksen sallittu vaihtelu ilmaistuna 
niiden biosidivalmisteessa olevien muiden 
aineiden kuin tehoaineiden
prosenttiosuutena, joiden katsotaan 
kuuluvan kyseiseen kehysvalmisteeseen;

(b) edellä 16 artiklan 6 kohdassa 
hyväksytyt muutokset.

Perustelu

Viitebiosidivalmisteissa ei välttämättä ole suurin pitoisuus. Lisäksi 3 artiklan 1 kohdan p 
alakohtaa ja 16 artiklan 6 kohtaa koskevien tarkistusten mukaisesti olisi sallittava useampi 
kuin yksi viitebiosidivalmiste. Kehysvalmisteessa hyväksyttyjen muutosten luettelo on jo 
selkeästi määritelty 16 artiklan 6 kohdassa. Viittaus tähän artiklaa varmistaa 
johdonmukaisuuden.
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Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muut aineet kuin tehoaineet, jotka 
voidaan korvata kyseiseen 
kehysvalmisteeseen kuuluvissa sallituissa 
biosidivalmisteissa.

Poistetaan.

Perustelu

Viitebiosidivalmisteissa ei välttämättä ole suurin pitoisuus. Lisäksi 3 artiklan 1 kohdan 
p alakohtaa ja 16 artiklan 6 kohtaa koskevien tarkistusten mukaisesti olisi sallittava useampi 
kuin yksi viitebiosidivalmiste. Kehysvalmisteessa hyväksyttyjen muutosten luettelo on jo 
selkeästi määritelty 16 artiklan 6 kohdassa. Viittaus tähän artiklaa varmistaa 
johdonmukaisuuden.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen tai, kun 
kyseessä on yhteisön lupaa koskevan 
hakemuksen arviointi, arvioinnista 
vastaavan toimivaltaisen viranomaisen, on 
tehtävä vertaileva arviointi osana lupaa tai 
luvan uusimista koskevan hakemuksen 
arviointia, kun kyseessä oleva 
biosidivalmiste sisältää tehoainetta, joka on 
9 artiklan 1 kohdan mukainen korvattava 
aine. 

1. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen tai, kun 
kyseessä on yhteisön lupaa koskevan 
hakemuksen arviointi, arvioinnista 
vastaavan toimivaltaisen viranomaisen, on 
tehtävä vertaileva arviointi sellaisen 
biosidivalmisteen luvan uusimiseksi 
tämän asetuksen mukaisesti, joka sisältää 
tehoainetta, joka on 9 artiklan 1 kohdan 
mukainen korvattava aine. Vertaileva 
arviointi tehdään kaikille 
biosidivalmisteille, joilla on sama 
käyttötarkoitus, kun valmisteen käytöstä 
on kokemusta riittävästi ja vähintään 
viiden vuoden ajalta.
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Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, vertailevaa arviointia ei 
sovelleta biosidivalmisteisiin, joiden 
käyttöturvallisuus on todistettu.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vertailevan arvioinnin tulokset on 
toimitettava viipymättä edelleen muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille ja kemikaalivirastolle ja, 
kun kyseessä on yhteisön lupaa koskevan 
hakemuksen arviointi, myös komissiolle.

2. Vertailevan arvioinnin tulokset on 
toimitettava viipymättä edelleen muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille ja kemikaalivirastolle ja, 
kun kyseessä on yhteisön luvan 
uusiminen, myös komissiolle.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen tai, kun 
kyseessä on päätös yhteisön lupaa 
koskevasta hakemuksesta, komission on 
kiellettävä biosidivalmisteen markkinoille
saattaminen tai käyttö tai rajoitettava sitä, 
jos biosidivalmiste sisältää korvattavaa 
tehoainetta ja liitteen VI mukaisessa 
hyötyjen ja vaarojen arvioinnissa 
osoitetaan, että kaikki seuraavat perusteet 
täyttyvät:

3. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen tai, kun 
kyseessä on päätös yhteisön luvan 
uusimisesta, komission on kiellettävä 
biosidivalmisteen markkinoille saattaminen 
tai käyttö tai rajoitettava sitä, jos 
biosidivalmiste sisältää korvattavaa 
tehoainetta ja liitteen VI mukaisessa 
hyötyjen ja vaarojen arvioinnissa 
osoitetaan, että kaikki seuraavat perusteet 
täyttyvät:

(a) hakemuksessa mainittua käyttöä varten 
on jo olemassa jokin toinen hyväksytty 

(a) hakemuksessa mainittua käyttöä varten 
on jo olemassa muita hyväksyttyjä 
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biosidivalmiste tai muu kuin kemiallinen 
torjunta- tai valvontamenetelmä, josta 
aiheutuu huomattavasti alhaisempi riski 
ihmisten tai eläinten terveydelle taikka 
ympäristölle;

biosidivalmisteita, joista aiheutuu 
huomattavasti alhaisempi riski ihmisten tai 
eläinten terveydelle taikka ympäristölle ja 
jotka ovat osoittautuneet tehokkuudeltaan 
vastaavaksi eivätkä lisää merkittävästi 
riskiä minkään toisen muuttujan osalta;

(b) edellä a alakohdassa tarkoitettuun 
biosidivalmisteeseen tai muuhun kuin 
kemialliseen torjunta- tai
valvontamenetelmään ei liity merkittäviä 
taloudellisia tai käytännön haittoja; 

(b) edellä a alakohdassa tarkoitettuihin 
biosidivalmisteisiin ei liity merkittäviä 
taloudellisia tai käytännön haittoja;

(c) tehoaineet ovat kemiallisesti riittävän 
erilaisia pitämään torjuttavassa haitallisessa 
organismissa ilmenevän resistenssin 
mahdollisimman vähäisenä.

(c) tehoaineet ovat kemiallisesti riittävän 
erilaisia pitämään torjuttavassa haitallisessa 
organismissa ilmenevän resistenssin 
mahdollisimman vähäisenä.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, korvattavaa tehoainetta 
sisältävä biosidivalmiste on hyväksyttävä 
ilman vertailevaa arviointia tapauksissa, 
joissa on tarpeen hankkia kokemuksia 
käyttämällä ainetta ensin käytännössä.

4. Komissio päättää 
täytäntöönpanotoimista, joilla 
tarkennetaan biosidivalmisteiden 
vertailevaa arviointia koskevan pyynnön 
määrittelemiseksi vaadittava menettely 
3 kohdan säännösten mukaisesti. Näillä 
toimenpiteillä määritellään perusteet ja 
algoritmit, joita käytetään vertailevassa 
arvioinnissa, sen yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi kaikkialla 
Euroopan unionissa. Nämä toimenpiteet 
hyväksytään 72 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Perustelu

Komission on laadittava täytäntöönpanotoimet biosidivalmisteiden vertailevan arvioinnin 
yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. 
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Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi) – sisällytetään IV luvun loppuun

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla

1. Biosidivalmisteen markkinoille 
saattamisesta vastaavan henkilön tai 
hänen edustajansa on esitettävä 
kansallista lupaa tai yhteisön lupaa 
koskeva hakemus kemikaalivirastolle ja 
ilmoitettava kemikaalivirastolle 
valitsemansa jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen, joka vastaa hakemuksen 
arvioinnista (jäljempänä 'arvioinnista 
vastaava toimivaltainen viranomainen').
Kemikaalivirasto ilmoittaa kolmen viikon 
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta 
arvioinnista vastaavalle toimivaltaiselle 
viranomaiselle, että hakemus on 
saatavilla kemikaaliviraston 
tietokannassa.
2. Kemikaaliviraston on kolmen viikon 
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta 
validoitava hakemus, jos se täyttää 
seuraavat vaatimukset:
(a) 18 artiklassa tarkoitettu ilmoitus on 
toimitettu;
(b) hakemukseen on liitetty 70 artiklan 
nojalla maksettavat maksut.
Validoinnissa ei tehdä arviointia tietojen 
laadusta tai riittävyydestä eikä 
tietovaatimusten mukauttamisen 
perusteista.
3. Jos kemikaalivirasto katsoo, että 
hakemus ei ole täydellinen, sen on 
ilmoitettava hakijalle siitä, mitä lisätietoja 
hakemuksen validoimiseen tarvitaan, ja 
asetettava kyseisten tietojen toimittamista 
varten kohtuullinen määräaika.
Kemikaaliviraston on kolmen viikon 
kuluessa lisätietojen saamisesta 



PE430.878v02-00 40/78 AD\813158FI.doc

FI

päätettävä, ovatko toimitetut lisätiedot 
riittävät hakemuksen validoimiseksi.
Kemikaaliviraston on hylättävä hakemus, 
jos hakija ei toimita vaadittuja tietoja 
määräaikaan mennessä, ja ilmoitettava 
asiasta hakijalle ja arvioinnista 
vastaavalle toimivaltaiselle 
viranomaiselle.
Tällaisissa tapauksissa 
kemikaalivirastolle 70 artiklan nojalla 
suoritettu maksu maksetaan takaisin.
4. Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on 
tehty 3 kohdan kolmannen alakohdan 
nojalla, voidaan hakea muutosta 
67 artiklan mukaisesti.
5. Jos kemikaalivirasto katsoo 2 kohdan 
mukaisesti tehdyn validoinnin perusteella, 
että hakemus on täydellinen, sen on 
viipymättä ilmoitettava tästä hakijalle ja 
arvioinnista vastaavalle viranomaiselle.

Perustelu

Kemikaaliviraston on tehtävä alustava validointi kaikista hakemuksista yhteisössä, jotta 
toimivaltaiset arviointiviranomaiset voivat keskittyä hakemuksen varsinaiseen arvioimiseen. 
Tällä hetkellä, kun toimivaltaiset arviointiviranomaiset arvioivat hakemuksen sekä 
hallinnollisia että tieteellisiä seikkoja, suhtautuminen ei aina ole ollut yhdenmukaista. 
Kemikaaliviraston olisi hakemuksia validoidessaan noudatettava samoja määräaikoja kuin 
REACH-asetuksessa (20 artikla).

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen on 
12 kuukauden kuluessa 22 artiklassa 
tarkoitetusta validoinnista päätettävä 
hakemuksesta 16 artiklan mukaisesti.

1. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen on
6 kuukauden kuluessa 22 artiklassa 
tarkoitetusta validoinnista päätettävä 
hakemuksesta 16 artiklan mukaisesti.



AD\813158FI.doc 41/78 PE430.878v02-00

FI

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että ennen asetuksen liitteeseen I sisällyttämistä biosidivalmisteissa 
käytettävät tehoaineet ovat jo olleet pitkällisen arvioinnin kohteena, asetusehdotuksessa 
esitetty 12 kuukauden ajanjakso on liian pitkä hyväksyttyihin tehoaineisiin perustuvan 
biosidivalmisteen hyväksymiseen.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos biosidivalmisteen sisältämät 
aineet on jo rekisteröity asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 
biosidivalmisteissa käyttöä varten, 
arvioinnista vastaava toimivaltainen 
viranomainen ei tee arviointia uudelleen.

Perustelu

Näin vältetään toimien tarpeeton päällekkäisyys.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos käy ilmi, että hakemuksen 
täydellisen arvioinnin suorittamiseksi 
tarvitaan lisätietoja, hakemuksen 
vastaanottavan toimivaltaisen 
viranomaisen on pyydettävä hakijaa 
toimittamaan kyseiset tiedot. Edellä
1 kohdassa tarkoitettu kahdentoista 
kuukauden määräaika keskeytyy pyynnön 
esittämispäivästä siihen päivään asti, jona 
tiedot vastaanotetaan.

3. Jos käy ilmi, että hakemuksen 
täydellisen arvioinnin suorittamiseksi 
tarvitaan lisätietoja, hakemuksen 
vastaanottavan toimivaltaisen 
viranomaisen on pyydettävä hakijaa 
toimittamaan kyseiset tiedot tietyssä 
määräajassa, joka ei saa ylittää kuutta 
kuukautta. Poikkeusolosuhteissa ja 
asianmukaisesti perustellusta syystä 
määräaikaa voidaan pidentää enintään 
kuudella kuukaudella. Edellä 1 kohdassa 
tarkoitettu kahdentoista kuukauden 
määräaika keskeytyy pyynnön 
esittämispäivästä siihen päivään asti, jona 
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tiedot vastaanotetaan.

Perustelu

Kokemus on osoittanut, että arviointimenettelyn loppuunsaattaminen voi kestää kohtuuttoman 
pitkään. Näin ollen on olennaisen tärkeää ottaa käyttöön asianmukaiset määräajat sellaisten 
porsaanreikien välttämiseksi, jotka voivat pitkittää menettelyä tarpeettomasti. Ne myös tuovat 
hakijalle jonkinlaista varmuutta siitä, kuinka pitkään menettely voi enimmillään kestää.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luvan haltijan tai hänen edustajansa on 
toimitettava hakemus kansallisen luvan 
uusimisesta hakemuksen vastaanottavalle 
viranomaiselle vähintään 18 kuukautta
ennen luvan voimassaolon päättymistä.

1. Luvan haltijan tai hänen edustajansa on 
toimitettava hakemus kansallisen luvan 
uusimisesta hakemuksen vastaanottavalle 
viranomaiselle vähintään 12 kuukautta
ennen luvan voimassaolon päättymistä.

Perustelu

Jos uusia arvioitavia tietoja ei ilmene, tuotteen luvan uusimiseen ei tarvita 18 kuukautta. 
12 kuukautta on sopivampi aika.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hakemuksen vastaanottava 
toimivaltainen viranomainen voi edellyttää, 
että kansallinen lupa ja hakemus 
käännetään sen jäsenvaltion yhdelle tai 
useammalle viralliselle kielelle, jossa 
toimivaltainen viranomainen toimii.

3. Hakemuksen vastaanottava 
toimivaltainen viranomainen voi edellyttää, 
että kansallinen lupa ja hakemus 
käännetään sen jäsenvaltion yhdelle 
viralliselle kielelle, jossa toimivaltainen 
viranomainen toimii.

Perustelu

Mahdollisuus vaatia käännöksiä useammalla kuin yhdellä virallisella kielellä (tapauksissa, 
joissa kyseessä olevassa jäsenvaltiossa on enemmän kuin yksi virallinen kieli) saattaisi 
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aiheuttaa tarpeettoman taloudellisen ja hallinnollisen taakan hakijalle.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa 
on käytettävä yhtä yhteistä lupanumeroa, 
jos kyseessä on vastavuoroinen 
tunnistaminen.

Perustelu

Jos tuotteeseen on sovellettu vastavuoroisen tunnustamisen menettelyä, siitä olisi käytettävä 
yhtä ja samaan lupanumeroa kaikissa jäsenvaltioissa. Komission olisi vahvistettava yhteistä 
numeroa koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanotoimet, joilla määritetään 
kaikissa jäsenvaltioissa käytettävään 
yhteen yhteiseen lupanumeroon liittyvät 
perusteet ja menettelyt, jos kyseessä on
vastavuoroisen tunnustamisen menettely.

Perustelu

Jos tuotteeseen on sovellettu vastavuoroisen tunnustamisen menettelyä, siitä olisi käytettävä 
yhtä ja samaan lupanumeroa kaikissa jäsenvaltioissa. Komission olisi vahvistettava yhteistä 
numeroa koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet.
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Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee 72 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
päätöksen siitä, ovatko toimivaltaisen 
viranomaisen esittämät perustelut riittävät 
kansallisen luvan tunnustamisen 
epäämiselle tai luvan rajoittamiselle. 

Komissio tekee hakijaa kuultuaan
72 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti päätöksen siitä, 
ovatko toimivaltaisen viranomaisen 
esittämät perustelut riittävät kansallisen 
luvan tunnustamisen epäämiselle tai luvan 
rajoittamiselle.

Perustelu

Asetuksessa olisi säädettävä ajanjaksosta, jonka aikana voidaan ratkaista kiistat 
jäsenvaltioiden välillä. Kolme kuukautta on komissiolle riittävä määräaika esittää ehdotus 
päätökseksi luvan tunnustamisen epäämisestä tai luvan rajoittamisesta.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää päätösehdotuksen 
kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksen 
vastaanottamisesta. Jos komissio pyytää 
kemikaalivirastolta lausuntoa 
30 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen, kolmen kuukauden 
määräaika keskeytyy siihen asti kun 
kemikaalivirasto antaa lausuntonsa. 

Perustelu

Asetuksessa olisi säädettävä ajanjaksosta, jonka aikana voidaan ratkaista kiistat 
jäsenvaltioiden välillä. Kolme kuukautta on komissiolle riittävä määräaika esittää ehdotus 
päätökseksi perusteista, joiden pohjalta luvat jätetään tunnustamatta tai niitä rajoitetaan.
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Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee 72 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
päätöksen siitä, ovatko toimivaltaisen 
viranomaisen esittämät perustelut riittävät 
kansallisen luvan tunnustamisen 
epäämiselle tai luvan rajoittamiselle.

Komissio tekee hakijaa kuultuaan kolmen 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta
72 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti päätöksen siitä, 
ovatko toimivaltaisen viranomaisen
esittämät perustelut riittävät kansallisen 
luvan tunnustamisen epäämiselle tai luvan 
rajoittamiselle. Jos komissio pyytää 
kemikaalivirastolta lausuntoa 
30 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen, kolmen kuukauden 
määräaika keskeytyy siihen asti kun 
kemikaalivirasto antaa lausuntonsa.

Perustelu

Lainsäädäntötekstissä pitää ilmoittaa selkeästi kyseisessä asiassa noudatettava aikaraja, jotta 
jäsenvaltioiden välisten kiistojen ratkaisemista varten saadaan käyttöön tehokas järjestelmä. 
Kolme kuukautta on sopiva määräaika, jonka kuluessa komissio esittää ehdotuksen 
päätökseksi perusteista, joiden pohjalta luvat jätetään tunnustamatta tai niitä rajoitetaan.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 9 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komission päätöksessä hylätään
perusteet kansallisen luvan epäämiselle tai 
rajoittamiselle, toimivaltaisen 
viranomaisen, joka on ehdottanut luvan 
tunnustamisen epäämistä tai luvan 
rajoittamista, on viipymättä myönnettävä 
lupa kyseessä olevalle biosidivalmisteelle 
toimivaltaisen viiteviranomaisen 
myöntämän kansallisen luvan mukaisesti.

Jos komission päätöksessä vahvistetaan
esitetyt perusteet hyväksynnän epäämiselle
tai rajoittamiselle, toimivaltaisen 
viranomaisen, joka on aikaisemmin
hyväksynyt biosidivalmisteen, on 
viipymättä tarkasteltava uudestaan 
kansallista lupaansa kyseisen päätöksen 
noudattamiseksi.

Jos komission päätöksessä vahvistetaan 
ensimmäinen kansallinen lupa, 
toimivaltaisen viranomaisen, joka on 
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ehdottanut kansallisen luvan 
tunnustamisen epäämistä tai kansallisen 
luvan tunnustamista tietyin edellytyksin, 
on viipymättä hyväksyttävä kyseessä oleva 
biosidivalmiste ensimmäisen luvan 
mukaisesti.

Perustelu

Nykyiseen sanamuotoon sisältyy ainoastaan sellainen vaihtoehto, että komissio hylkää 
perusteet kansallisen luvan epäämiselle, muttei lainkaan sellaista tapausta, jossa komissio 
hyväksyy ne, kuten 27 artiklan 2 kohdassa asianmukaisesti todetaan (tässä on käytetty samaa 
sanamuotoa). 

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee päätöksen kansallisen 
luvan ehtojen ehdotetusta mukauttamisesta 
paikallisiin olosuhteisiin 72 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti. Kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
toteutettava kaikki asianmukaiset 
toimenpiteet kyseisen päätöksen 
noudattamiseksi.

Komissio tekee hakijaa kuultuaan
päätöksen kansallisen luvan ehtojen 
ehdotetusta mukauttamisesta paikallisiin 
olosuhteisiin 72 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 
Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä toteutettava 
kaikki asianmukaiset toimenpiteet kyseisen 
päätöksen noudattamiseksi.

Perustelu

Asetuksessa olisi säädettävä ajanjaksosta, jonka aikana voidaan ratkaista kiistat 
jäsenvaltioiden välillä. Kolme kuukautta on komissiolle riittävä määräaika esittää ehdotus 
päätökseksi perusteista, joiden pohjalta luvat jätetään tunnustamatta tai niitä rajoitetaan.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää päätösehdotuksen 
kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksen 
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vastaanottamisesta. Jos komissio pyytää 
kemikaalivirastolta lausuntoa 
30 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen, kolmen kuukauden 
määräaika keskeytyy siihen asti kun 
kemikaalivirasto antaa lausuntonsa.

Justification.

Asetuksessa olisi säädettävä ajanjaksosta, jonka aikana voidaan ratkaista kiistat 
jäsenvaltioiden välillä. Kolme kuukautta on komissiolle riittävä määräaika esittää ehdotus 
päätökseksi perusteista, joiden pohjalta luvat jätetään tunnustamatta tai niitä rajoitetaan.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön lupa voidaan myöntää seuraaville
biosidivalmisteluokille:

Yhteisön lupa voidaan myöntää kaikille
biosidivalmisteluokille.

(a) biosidivalmisteet, jotka sisältävät yhtä tai 
useaa uutta tehoainetta,

(b) vähäriskiset biosidivalmisteet.

2. Komissio voi lisätä tämän artiklan 
1 kohtaan muita biosidivalmisteiden luokkia 
54 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun, tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa koskevan 
komission kertomuksen sekä yhteisön luvista 
saadun kokemuksen perusteella.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 
72 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu
Keskitetyllä hyväksymisjärjestelmällä on selvästi myönteisiä vaikutuksia sisämarkkinoiden 
toimintaan, sillä sen avulla varmistetaan yhtenäiset arvioinnit ja vaatimusten yhtenäinen 
noudattaminen kaikissa jäsenvaltioissa ja kannustetaan parhaita käytäntöjä ja samoja 
kuluttajansuojan standardeja kaikkialla Euroopassa. Yhteisön lupamenettely olisi näin ollen 
laajennettava kaikki valmisteluokkiin, sen sijaan että se koskee vain pientä osaa valmisteista 
(vähäriskiset biosidivalmisteet ja valmisteet, joissa on uusia tehoaineita). 
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Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

34 artikla Poistetaan.

Hakemusten toimittaminen ja validointi

1. Biosidivalmisteen markkinoille 
saattamisesta vastaavan henkilön tai 
hänen edustajansa on toimitettava 
yhteisön lupaa koskeva hakemus 
kemikaalivirastolle ja ilmoitettava 
kemikaalivirastolle valitsemansa 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, 
joka vastaa hakemuksen arvioinnista 
(jäljempänä 'arvionnista vastaava 
toimivaltainen viranomainen').
Kemikaaliviraston on kuukauden 
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava arvioinnista vastaavalle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, että 
hakemus on saatavilla kemikaaliviraston 
tietokannassa.
2. Kemikaaliviraston on kahden 
kuukauden kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta validoitava hakemus, 
jos se täyttää seuraavat vaatimukset:
(a) 18 artiklassa tarkoitettu ilmoitus on 
toimitettu;
(b) hakemukseen on liitetty 70 artiklan 
nojalla maksettavat maksut.
Validoinnissa ei tehdä arviointia tietojen 
laadusta tai riittävyydestä eikä 
tietovaatimusten mukauttamisen 
perusteista.
3. Jos kemikaalivirasto katsoo, että 
hakemus ei ole täydellinen, sen on 
ilmoitettava hakijalle siitä, mitä lisätietoja 
hakemuksen validoimiseen tarvitaan, ja 
asetettava kyseisten tietojen toimittamista 
varten kohtuullinen määräaika.
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Kemikaaliviraston on kahden kuukauden 
kuluessa lisätietojen saamisesta 
päätettävä, ovatko toimitetut lisätiedot 
riittävät hakemuksen validoimiseksi.
Kemikaaliviraston on hylättävä hakemus, 
jos hakija ei täydennä hakemustaan 
määräaikaan mennessä, ja ilmoitettava 
asiasta hakijalle ja arvioinnista 
vastaavalle viranomaiselle. Tällaisissa 
tapauksissa kemikaalivirastolle 
70 artiklan nojalla suoritettu maksu 
maksetaan takaisin.
4. Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on 
tehty 3 kohdan kolmannen alakohdan 
nojalla, voidaan hakea muutosta 
67 artiklan mukaisesti.
5. Jos kemikaalivirasto katsoo 2 kohdan 
mukaisesti tehdyn validoinnin perusteella, 
että hakemus on täydellinen, sen on 
viipymättä ilmoitettava tästä hakijalle ja 
arvioinnista vastaavalle viranomaiselle.

Perustelu

Uuden 22 artiklan mukaisesti hakemusten toimittamista kansallisille ja yhteisön 
viranomaisille sekä niiden validointia koskevat samat säännöt. Tämä tekee turhaksi 
alkuperäisen ehdotuksen 22 artiklan.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos biosidivalmisteen sisältämät 
aineet on jo rekisteröity asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 
biosidivalmisteissa käyttöä varten, 
arvioinnista vastaava toimivaltainen 
viranomainen ei tee arviointia uudelleen.

Perustelu

Näin vältetään toimien tarpeeton päällekkäisyys.
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Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos asiakirja-aineistoja arvioitaessa käy 
ilmi, että arvioinnin suorittamiseksi 
tarvitaan lisätietoja, arvioinnista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen on pyydettävä 
hakijaa toimittamaan kyseiset tiedot 
tietyssä määräajassa ja ilmoitettava asiasta 
kemikaalivirastolle. 

2. Jos asiakirja-aineistoja arvioitaessa käy 
ilmi, että arvioinnin suorittamiseksi 
tarvitaan lisätietoja, arvioinnista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen on pyydettävä 
hakijaa toimittamaan kyseiset tiedot 
määräajassa, joka ei saa ylittää kuutta 
kuukautta. Poikkeusolosuhteissa ja 
asianmukaisesti perustellusta syystä 
määräaikaa voidaan pidentää enintään 
kuudella kuukaudella. Arvioinnista 
vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava asiasta kemikaalivirastolle.

Perustelu

Kokemus on osoittanut, että arviointimenettelyn loppuunsaattaminen voi kestää kohtuuttoman 
pitkään. Näin ollen on olennaisen tärkeää ottaa käyttöön asianmukaiset määräajat sellaisten 
porsaanreikien välttämiseksi, jotka voivat pitkittää menettelyä tarpeettomasti. Ne myös tuovat 
hakijalle jonkinlaista varmuutta siitä, kuinka pitkään menettely voi enimmillään kestää.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kemikaaliviraston on 
yhdeksän kuukauden kuluessa arvioinnin 
päätelmien vastaanottamisesta laadittava ja 
toimitettava komissiolle lausunto siitä, 
tulisiko biosidivalmisteelle myöntää lupa.

3. Kemikaaliviraston on 
kolmen kuukauden kuluessa arvioinnin 
päätelmien vastaanottamisesta laadittava ja 
toimitettava komissiolle lausunto siitä, 
tulisiko biosidivalmisteelle myöntää lupa.

Perustelu

Yhdeksän kuukautta on virastolle kohtuuttoman pitkä aika valmisteluun ja lausunnon 
antamiseen, joka perustuu arvioinnista vastaavan viranomaisen jo laatimaan arviointiin. 
Kolme kuukautta on sopivampi aika. 
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Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 4 kohdassa tarkoitetussa 
päätöksessä evätään jotakin 
biosidivalmistetta koskeva yhteisön lupa, 
koska biosidivalmiste ei täytä 17 artiklan 
mukaisia vähäriskisen biosidivalmisteen 
kriteereitä, hakija voi tarvittaessa hakea 
yhteisön lupaa 33 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaisesti tai kansallista 
lupaa luvun V mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä kohta olisi poistettava, edellyttäen että kaikille biosidivalmisteille haetaan yhteisön 
lupa. 

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luvan haltijan tai hänen edustajansa on 
toimitettava hakemus yhteisön luvan 
uusimisesta kemikaalivirastolle vähintään 
18 kuukautta ennen luvan voimassaolon 
päättymistä.

1. Luvan haltijan tai hänen edustajansa on 
toimitettava hakemus yhteisön luvan 
uusimisesta kemikaalivirastolle vähintään 
12 kuukautta ennen luvan voimassaolon 
päättymistä.

Perustelu

12 kuukautta on sopivampi aika luvan uusimiseen.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos arvioinnista vastaava toimivaltainen 2. Jos arvioinnista vastaava toimivaltainen 
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viranomainen, joka suoritti yhteisön lupaa 
koskevan hakemuksen alustavan 
arvioinnin, päättää, että hakemuksen 
täydellinen arviointi ei ole tarpeen, sen on 
12 kuukauden kuluessa validoinnista 
laadittava suositus luvan uusimisesta ja 
toimitettava se kemikaalivirastolle.

viranomainen, joka suoritti yhteisön lupaa 
koskevan hakemuksen alustavan 
arvioinnin, päättää, että hakemuksen 
täydellinen arviointi ei ole tarpeen, sen on 
kuuden kuukauden kuluessa validoinnista 
laadittava suositus luvan uusimisesta ja 
toimitettava se kemikaalivirastolle.

Perustelu

Tehoaineen liitteeseen I sisällyttämisen uusimista koskevassa 12 artiklan 2 kohdassa 
edellytetään silloin, kun täydellinen arviointi ei ole välttämätön, että arvioinnista vastaava 
toimivaltainen viranomainen laatii uusimista koskevan suosituksen kuuden eikä 12 kuukauden 
kuluessa. 

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
VII a luku (uusi) – 37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

VII a luku

37 a artikla

1. Ensimmäisen luvan haltija tai 
ensimmäisen luvan hakija voi jättää 
kemikaalivirastolle saman 
biosidivalmisteen rinnakkaislupaa 
koskevan hakemuksen.
2. Rinnakkaisluvan hakijan on 
toimitettava hakemuksen ohessa 
seuraavat seikat ja tiedot:
(a) ensimmäisen luvan lupanumero tai 
ensimmäistä lupaa koskevan hakemuksen 
numero, jos ensimmäistä lupaa on vasta 
haettu;
(b) tehoaineiden ja muiden kuin 
tehoaineiden kvalitatiivinen ja 
kvantitatiivinen selvitys ottaen huomioon 
16 artiklassa säädetyt pitoisuusrajat siinä 
määrin kuin se on olennaista 
biosidivalmisteen asianmukaisen käytön 
kannalta; 
(c) annokset ja käyttöohjeet;
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(d) käyttäjäryhmät.
3. Kemikaalivirasto validoi hakemuksen 
22 artiklassa vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti.
4. Jos kemikaalivirasto katsoo 3 kohdan 
mukaisesti tehdyn validoinnin perusteella, 
että hakemus on täydellinen, sen on 
viipymättä ilmoitettava tästä hakijalle ja 
ensimmäisen luvan myöntäneelle 
arvioinnista vastaavalle toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai yhteisön lupaan 
liittyvän lisäluvan ollessa kyseessä 
komissiolle.
5. Jos kyseessä on olemassa oleva 
ensimmäinen lupa, arvioinnista vastaava 
toimivaltainen viranomainen tai yhteisön 
lupaan liittyvän rinnakkaisluvan ollessa 
kyseessä komissio tekee hakemusta 
koskevan päätöksen kuukauden kuluessa 
validoinnista. Jos ensimmäistä lupaa 
vasta haetaan, arvioinnista vastaava 
toimivaltainen viranomainen tai yhteisön 
lupaan liittyvän rinnakkaisluvan ollessa 
kyseessä komissio tekee hakemusta 
koskevan päätöksen kuukauden kuluessa 
ensimmäisen luvan myöntämisestä.
6. Jos tarvitaan lisätietoja 
biosidivalmisteiden tunnistetietojen 
varmistamiseksi, arvioinnista vastaava 
toimivaltainen viranomainen tai yhteisön 
lupaan liittyvän rinnakkaisluvan ollessa 
kyseessä komissio pyytää hakijaa 
toimittamaan kyseiset tiedot. Edellä 
5 kohdassa tarkoitettu kuukauden 
määräaika keskeytyy pyynnön 
esittämispäivästä siihen päivään asti, jona 
tiedot vastaanotetaan.
7. Kun arvioinnista vastaava 
toimivaltainen viranomainen tai 
rinnakkaisen yhteisön luvan hakemisen 
ollessa kyseessä komissio hyväksyy 
ensimmäisen luvan rinnakkaisluvan, se 
antaa rinnakkaisluvalle oman numeron ja 
sisällyttää hallinnollisen päätöksen 
yhteisön biosidivalmisterekisteriin.
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8. Rinnakkaislupaan sovelletaan 
ensimmäisessä luvassa asetettuja 
biosidivalmisteen saattamiseen 
markkinoille ja sen käyttöön liittyviä 
ehtoja ja edellytyksiä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 kohdan mukaista tietojen 
toimittamista.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
37 b artikla (uusi ) – uuden VII a luvun toinen artikla

Komission teksti Tarkistus

37 b artikla

1. Lisälupa voidaan myöntää 
ensimmäisen luvan perusteella.
2. Lisäluvan hakemiseksi hakija toimittaa 
hakemuksen kemikaalivirastolle.
3. Lisäluvan hakijan on toimitettava 
hakemuksen ohessa seuraavat seikat ja 
tiedot:
(a) ensimmäisen luvan numero tai jos 
ensimmäistä lupaa on vasta haettu, 
hakemuksen numero;
(b) hakijan nimi ja osoite;
(c) luvan haltijan kirjallinen hyväksyntä; 
(d) tehoaineiden ja muiden kuin 
tehoaineiden kvalitatiivinen ja 
kvantitatiivinen selvitys ottaen huomioon 
16 artiklassa säädetyt pitoisuusrajat siinä 
määrin kuin se on olennaista 
biosidivalmisteen asianmukaisen käytön 
kannalta; 
(e) annokset ja käyttöohjeet;
(f) käyttäjäryhmät. 
4. Kemikaalivirasto validoi hakemuksen 
22 artiklassa vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti.
5. Jos kemikaalivirasto katsoo 4 kohdan 
mukaisesti tehdyn validoinnin perusteella, 
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että hakemus on täydellinen, sen on 
viipymättä ilmoitettava tästä hakijalle ja 
ensimmäisen luvan myöntäneelle 
arvioinnista vastaavalle toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai yhteisön lupaan 
liittyvän lisäluvan ollessa kyseessä 
komissiolle.
6. Jos kyseessä on olemassa oleva 
ensimmäinen lupa, arvioinnista vastaava 
toimivaltainen viranomainen tai yhteisön 
lupaan liittyvän lisäluvan ollessa kyseessä 
komissio tekee hakemusta koskevan 
päätöksen kuukauden kuluessa 
validoinnista. Jos ensimmäistä lupaa 
vasta haetaan, arvioinnista vastaava 
toimivaltainen viranomainen tai yhteisön 
lupaan liittyvän lisäluvan ollessa kyseessä 
komissio tekee hakemusta koskevan 
päätöksen kuukauden kuluessa 
ensimmäisen luvan myöntämisestä.
7. Jos tarvitaan lisätietoja 
biosidivalmisteiden tunnistetietojen 
varmistamiseksi, arvioinnista vastaava 
toimivaltainen viranomainen tai yhteisön 
lupaan liittyvän lisäluvan ollessa kyseessä 
komissio pyytää hakijaa toimittamaan 
kyseiset tiedot. Edellä 6 kohdassa 
tarkoitettu kuukauden määräaika 
keskeytyy pyynnön esittämispäivästä 
siihen päivään asti, jona tiedot 
vastaanotetaan.
8. Kun arvioinnista vastaava 
toimivaltainen viranomainen tai yhteisön 
lupaan liittyvän lisäluvan ollessa kyseessä 
komissio hyväksyy ensimmäisen luvan 
rinnakkaisluvan, se antaa 
rinnakkaisluvalle oman numeron ja 
sisällyttää hallinnollisen päätöksen 
yhteisön biosidivalmisterekisteriin.
9. Lisälupaan sovelletaan ensimmäisessä 
luvassa asetettuja biosidivalmisteen 
saattamiseen markkinoille ja sen käyttöön 
liittyviä ehtoja ja edellytyksiä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan 
mukaista tietojen toimittamista.
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Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) muutokset tehoaineen alkuperässä 
tai koostumuksessa.

Perustelu

Ilmoitus biosidivalmisteessa käytetyn tehoaineen alkuperän muuttumisesta on tarpeen, koska 
se voi vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen. 

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ensimmäisen luvan peruutus tai 
muutos kattaa kyseiseen lupaan 
perustuvat rinnakkaisluvat ja lisäluvat.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisen luvan myöntäneen 
toimivaltaisen viranomaisen tai, kun 
kyseessä on yhteisön lupa, komission on 
peruutettava lupa sen haltijan pyynnöstä, ja 
luvanhaltijan on perusteltava pyyntönsä. 
Jos pyyntö koskee yhteisön lupaa, se on 
osoitettava kemikaalivirastolle.

Luvan myöntäneen toimivaltaisen 
viranomaisen on peruutettava lupa sen 
haltijan pyynnöstä, ja luvanhaltijan on 
perusteltava pyyntönsä. Jos pyyntö koskee 
yhteisön rinnakkaislupaa tai lisälupaa, se 
on osoitettava kemikaalivirastolle.
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Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ensimmäisen luvan haltijan 
pyynnöstä tehtyä ensimmäisen luvan 
muutosta sovelletaan kyseiseen lupaan 
perustuviin rinnakkaislupiin ja lisälupiin.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Olemassa olevaan lupaan tehtävä 
muutos on 3 artiklan mukaisesti joko
(a) hallinnollinen muutos;
(b) vähäinen muutos; tai
(c) merkittävä muutos.

Perustelu

Lainsäädäntötekstissä pitäisi ilmoittaa selkeästi lupia muutettaessa noudatettavat tärkeimmät 
periaatteet, vaikka menettelyjen yksityiskohdat voidaankin määritellä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä. On erityisesti tarpeen määritellä, minkä tyyppisiä muutoksia 
olemassa oleviin lupiin voidaan tehdä.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
kriteerit ja menettelyt perustuvat 
seuraaviin periaatteisiin, mutteivät rajoitu 
niihin, ja näihin periaatteisiin sovelletaan 
yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä:
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(a) lupaan liittyvät hallinnolliset 
muutokset;
(b) biosidivalmisteen muutokset olemassa 
olevan hyväksytyn kehysvalmisteen 
vaihtelun puitteissa;
(c) olemassa olevan hyväksytyn 
kehysvalmisteen piiriin kuuluvan uuden 
biosidivalmisteen markkinoille 
saattaminen;
(d) biosidivalmisteiden muutokset, joilla ei 
ole haitallisia vaikutuksia riskitasoon tai 
valmisteen tehoon.

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hakemukseen on liitettävä kaikki 
tarvittavat tiedot sen osoittamiseksi, että 
biosidivalmiste on olennaisilta osiltaan
samanlainen viitebiosidivalmisteen kanssa, 
kuten 3 kohdassa säädetään.

Hakemukseen on liitettävä kaikki 
tarvittavat tiedot sen osoittamiseksi, että 
biosidivalmiste on samanlainen 
viitebiosidivalmisteen kanssa, kuten 
3 kohdassa säädetään.

Perustelu

Rinnakkaiskauppa on rajoitettava valmisteisiin, joilla on samat määritelmät ja jotka 
sisältävät samoja tehoaineita ja muita aineita. 

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Biosidivalmiste katsotaan olennaisilta 
osiltaan samanlaiseksi 
viitebiosidivalmisteen kanssa, jos yksi 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

3. Biosidivalmiste katsotaan samanlaiseksi 
viitebiosidivalmisteen kanssa, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

(a) sen sisältämät tehoaineet ovat peräisin 
samalta valmistajalta ja samalla paikalla 

(a) sen on valmistanut sama yritys tai sen 
yhtiökumppani tai se on valmistettu 
lisenssillä samaa tuotantoprosessia 
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sijaitsevalta tuotantolaitokselta; noudattaen;
(b) siinä on joko sama tai samanlainen
formulaatiotyyppi ja muut aineet kuin 
tehoaineet;

(b) siinä on samat määritelmät, samat 
tehoaineet ja sama formulaatiotyyppi;

(c) sillä on samat tai vastaavat tuotteen 
turvallisuuteen liittyvät mahdolliset 
haitalliset vaikutukset ihmisten tai eläinten 
terveyteen taikka ympäristöön.

(c) se sisältää samat tai vastaavat muut 
aineet, sen pakkauskoko, -materiaali ja 
-muoto ovat samat tai vastaavat ja sillä on 
samat tai vastaavat tuotteen turvallisuuteen 
liittyvät mahdolliset haitalliset vaikutukset 
ihmisten tai eläinten terveyteen taikka 
ympäristöön.

Perustelu

Rinnakkaiskauppa on rajoitettava valmisteisiin, joilla on samat määritelmät ja jotka 
sisältävät samoja tehoaineita ja muita aineita.

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) valmisteen sisältämien tehoaineiden 
viitenumerot ja kyseiseltä hakijalta saatu 
50 artiklan mukainen tietojen käyttölupa 
tämän asetuksen II luvun mukaisesti;

Perustelu

Rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevan luvan on sisällettävä myös tehoaineiden 
viitenumerot.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) luvan haltijan nimi ja osoite 
alkuperäjäsenvaltiossa;

(c) luvan haltijan nimi ja osoite 
alkuperäjäsenvaltiossa ja luvan haltijalta 
saatu 50 artiklan mukainen tietojen 
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käyttölupa;

Perustelu
Rinnakkaiskaupan lupaa koskevan hakemuksen on sisällettävä myös 50 artiklan tietojen 
käyttölupaan liittyvät tiedot.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 15 artiklassa 
säädetään, tutkimus- tai 
kehittämistarkoituksiin suoritettavat kokeet 
tai testit, joihin liittyy hyväksymättömän 
biosidivalmisteen tai ainoastaan 
biosidivalmisteessa käytettäväksi 
tarkoitetun tehoaineen markkinoille 
saattamista, sallitaan ainoastaan, jos 
kyseessä on tieteellinen tutkimus tai 
kehittäminen taikka tuote- ja 
prosessisuuntautunut tutkimus ja 
kehittäminen, ja tällöin on noudatettava 
toisessa ja kolmannessa alakohdassa 
säädettyjä edellytyksiä.

1. Poiketen siitä, mitä 15 artiklassa 
säädetään, tutkimus- tai 
kehittämistarkoituksiin – tuote- tai 
prosessisuuntautunut tutkimus ja 
kehittäminen mukaan lukien –
suoritettavat kokeet tai testit, joihin liittyy 
hyväksymättömän biosidivalmisteen tai 
ainoastaan biosidivalmisteessa 
käytettäväksi tarkoitetun tehoaineen 
markkinoille saattamista, sallitaan 
ainoastaan, jos kyseessä on tieteellinen 
tutkimus tai kehittäminen taikka tuote- ja 
prosessisuuntautunut tutkimus ja 
kehittäminen, ja tällöin on noudatettava 
toisessa ja kolmannessa alakohdassa 
säädettyjä edellytyksiä.

Jos kyseessä on tieteellinen tutkimus tai 
kehittäminen, henkilön, joka aikoo 
toteuttaa kokeen tai testin, on ilmoitettava 
asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle 
ennen kokeen tai testin aloittamista. 
Kyseisen henkilön on laadittava ja 
säilytettävä kirjallisessa muodossa tiedot, 
joissa esitetään biosidivalmisteen tai 
tehoaineen tunnistetiedot, etiketin 
merkintöjä koskevat tiedot, toimitetut 
määrät sekä niiden henkilöiden nimet ja 
osoitteet, joille biosidivalmiste tai tehoaine 
on toimitettu, sekä koottava asiakirja-
aineisto, joka sisältää kaikki saatavissa 
olevat tiedot mahdollisista vaikutuksista 
ihmisten tai eläinten terveyteen tai 
ympäristöön. Kyseisen henkilön on 

Jos kyseessä on tieteellinen tutkimus tai 
kehittäminen, tuote- ja 
prosessisuuntautunut tutkimus ja 
kehittäminen mukaan luettuna, henkilön, 
joka aikoo toteuttaa kokeen tai testin, on 
ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle 
viranomaiselle ennen kokeen tai testin 
aloittamista. Kyseisen henkilön on 
laadittava ja säilytettävä kirjallisessa 
muodossa tiedot, joissa esitetään 
biosidivalmisteen tai tehoaineen 
tunnistetiedot, etiketin merkintöjä koskevat 
tiedot ja toimitetut määrät sekä koottava 
asiakirja-aineisto, joka sisältää kaikki 
saatavissa olevat tiedot mahdollisista 
vaikutuksista ihmisten tai eläinten 
terveyteen tai ympäristöön. Kyseisen 
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pyydettäessä toimitettava nämä tiedot 
toimivaltaisen viranomaisen käyttöön.

henkilön on pyydettäessä toimitettava 
nämä tiedot toimivaltaisen viranomaisen 
käyttöön.

Kun kyseessä on tuote- ja 
prosessisuuntautunut tutkimus ja 
kehittäminen, henkilön, joka aikoo 
suorittaa kokeen tai testin, on ennen 
biosidivalmisteen tai tehoaineen 
saattamista markkinoille toimitettava 
toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot sen 
valtion toimivaltaisille viranomaisille, 
jossa markkinoille saattaminen tapahtuu.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kyseessä on tieteellinen tutkimus tai 
kehittäminen, henkilön, joka aikoo 
toteuttaa kokeen tai testin, on ilmoitettava 
asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle 
ennen kokeen tai testin aloittamista. 
Kyseisen henkilön on laadittava ja 
säilytettävä kirjallisessa muodossa tiedot, 
joissa esitetään biosidivalmisteen tai 
tehoaineen tunnistetiedot, etiketin 
merkintöjä koskevat tiedot, toimitetut 
määrät sekä niiden henkilöiden nimet ja 
osoitteet, joille biosidivalmiste tai tehoaine 
on toimitettu, sekä koottava asiakirja-
aineisto, joka sisältää kaikki saatavissa 
olevat tiedot mahdollisista vaikutuksista 
ihmisten tai eläinten terveyteen tai 
ympäristöön. Kyseisen henkilön on 
pyydettäessä toimitettava nämä tiedot 
toimivaltaisen viranomaisen käyttöön.

Jos kyseessä on tieteellinen tutkimus tai 
kehittäminen, tuote- ja 
prosessisuuntautunut tutkimus ja 
kehittäminen mukaan luettuna, henkilön, 
joka aikoo toteuttaa kokeen tai testin, on 
ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle 
viranomaiselle ennen kokeen tai testin 
aloittamista. Kyseisen henkilön on 
laadittava ja säilytettävä kirjallisessa 
muodossa tiedot, joissa esitetään 
biosidivalmisteen tai tehoaineen 
tunnistetiedot, etiketin merkintöjä koskevat 
tiedot ja toimitetut määrät sekä koottava 
asiakirja-aineisto, joka sisältää kaikki 
saatavissa olevat tiedot mahdollisista 
vaikutuksista ihmisten tai eläinten 
terveyteen tai ympäristöön. Kyseisen 
henkilön on pyydettäessä toimitettava 
nämä tiedot toimivaltaisen viranomaisen 
käyttöön.

Perustelu

Ehdotuksessa todetaan, että kokeen tai testin suorittamiseksi tieteellistä tutkimusta tai 
kehittämistä varten vailla lupaa olevan biosidivalmisteen, joka saattaa aiheuttaa valmisteen 
vapautumista ympäristöön, on saatava kansallinen lupa ennen kuin testi/koe voidaan 
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suorittaa. Tämä muodostaa selvästi huomattavan esteen innovoinnille, koska se johtaa hyvin 
pitkiin odotusaikoihin ennen testien suorittamista. Näin ollen samalla kun edelleenkin 
edellytetään toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa etukäteisarviointia, on tarpeen säätää 
30 päivän määräajasta, jonka kuluessa arvioidaan, aiheuttaako ehdotettu testi/koe syytä 
huoleen. 

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos koe tai testi suoritetaan muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa 
biosidivalmisteen markkinoille saattaminen 
tapahtuu, hakijan on saatava lupa 
kokeeseen tai testiin sen jäsenvaltion
toimivaltaiselta viranomaiselta, jonka 
alueella kokeet tai testit aiotaan tehdä.

3. Jos koe tai testi suoritetaan muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa 
biosidivalmisteen markkinoille saattaminen 
tapahtuu, hakijan on ilmoitettava asiasta 
sen jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jonka alueella kokeet tai 
testit aiotaan tehdä. Hakijan on laadittava 
ja säilytettävä kirjallisessa muodossa 
tiedot, joissa esitetään biosidivalmisteen 
tai tehoaineen tunnistetiedot, etiketin 
merkintöjä koskevat tiedot ja toimitetut 
määrät sekä koottava asiakirja-aineisto, 
joka sisältää kaikki saatavissa olevat 
tiedot mahdollisista vaikutuksista 
ihmisten tai eläinten terveyteen tai 
ympäristöön. Hakijan on pyydettäessä 
toimitettava nämä tiedot toimivaltaisen 
viranomaisen käyttöön.

Perustelu

Niiden sääntöjen, jotka koskevat testien/kokeiden suorittamista jonkin muun jäsenvaltion 
alueella, kuin sen, jonka markkinoille kyseisiä biosidivalmisteita aiotaan saattaa, pitäisi olla 
samat kuin kyseisen artiklan 1 kohtaan sisältyvät säännöt.

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltyihin esineisiin tai materiaaleihin 
liitetyissä merkinnöissä on oltava seuraavat 

2. Käsiteltyihin esineisiin tai materiaaleihin 
liitetyissä merkinnöissä on oltava seuraavat 
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tiedot: tiedot:
(a) kaikkien niiden tehoaineiden nimi, joita 
on käytetty esineiden tai materiaalien 
käsittelyssä tai joita esineet ja materiaalit 
sisältävät;

(a) tarvittaessa kaikkien niiden 
tehoaineiden nimet, käyttäen 
mahdollisuuksien mukaan yhteistä 
nimikkeistöä (esim. kansainvälinen 
kosmeettisten ainesosien nimistö), joita on 
käytetty esineiden tai materiaalien 
käsittelyssä tai joita esineet ja materiaalit 
sisältävät, ja kaikkien niiden tehoaineiden 
nimet, joita käsitellystä materiaalista tai 
esineestä on tarkoitus vapautua 
tavanomaisissa tai ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, paitsi jos 
alakohtaiseen lainsäädäntöön jo sisältyy 
merkintävaatimuksia tai muita välineitä 
tiedonantovaatimusten täyttämiseksi;

(b) tarvittaessa käsitellyille esineille tai 
materiaaleille osoitettu bioisidiominaisuus;

(b) tarvittaessa käsitellyille esineille 
osoitettu bioisidiominaisuus;

(c) kaikkien niiden biosidivalmisteiden 
lupanumero, joita käytettiin käsittelyssä 
tai joita esineet ja materiaalit sisältävät;
(d) biosidivalmisteen luvassa esitetyt 
vaaralausekkeet ja turvalausekkeet.

(c) tarvittaessa biosidivalmisteen luvassa 
esitetyt vaaralausekkeet ja turvalausekkeet, 
ja kaikkien niiden tehoaineiden osalta, 
joita käsitellyistä esineistä tai 
materiaaleista on tarkoitus vapautua 
tavanomaisissa tai ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa.

Perustelu

Käsiteltyjä esineitä ja materiaaleja koskevat merkintävaatimukset eivät saa ulottua voimassa 
olevan alakohtaisen lainsäädännön vaatimusten alueelle. 

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Merkintöjen on oltava selvästi näkyvissä, 
helposti luettavissa ja riittävän kestäviä.

Merkintöjen on oltava selvästi näkyvissä, 
helposti luettavissa, riittävän kestäviä ja 
niiden on oltava esitettyinä esineessä tai 
materiaalissa sen jäsenvaltion 
kansallisella kielellä tai kansallisilla 
kielillä, jonka markkinoille käsiteltyjä 
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esineitä tai materiaaleja aiotaan saattaa, 
esineen tai materiaalin pakkauksessa, 
käyttöohjeissa tai takuussa.

Jos se on käsitellyn esineen tai 
materiaalin koon tai toiminnan vuoksi 
tarpeen, merkinnät on esitettävä käsitellyn
esineen tai materiaalin pakkauksessa, 
käyttöohjeissa tai takuussa.

Perustelu

On tarpeen täsmentää, että käsitellyt esineet ja materiaalit, kuten muutkin tuotteet, pitää aina 
varustaa sen jäsenvaltion kansallisella kielellä tai kansallisilla kielillä olevin 
pakkausmerkinnöin, jonka markkinoille valmistetta saatetaan. (Lausunnon valmistelija on 
muuttanut lausuntoluonnoksessa esittämäänsä tarkistusta 37 ottaakseen huomioon 
jäsenvaltiot, joissa on enemmän kuin yksi kansallinen kieli.)

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Käsiteltyjen esineiden ja materiaalien 
markkinoille saattamisesta vastaavalla 
henkilöllä on oltava luvan haltijan 
antama sertifiointiasiakirja, joka kattaa 
kaikki biosidivalmisteet, joita on käytetty 
käsittelyssä tai joita on lisätty esineisiin 
tai materiaaleihin.

Perustelu

Myös henkilöllä, joka saattaa markkinoille biosideilla käsiteltyjä esineitä tai materiaaleja, on 
oltava sertifiointiasiakirja, jossa luetellaan kaikki biosidit, joita esineissä ja materiaaleissa on 
käytetty. 
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Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) myöhempi hakija on saanut 
ensimmäiseltä hakijalta tällaisten tietojen 
käyttöä varten kirjallisen suostumuksen 
tietojen käyttöluvan muodossa,

(a) myöhempi hakija on saanut 50 artiklan 
mukaisen kirjallisen suostumuksen tietojen 
käyttöluvan muodossa,

Perustelu

Ensimmäinen hakija ei välttämättä ole tietojen omistaja. On aiheellista sallia myös 
vaihtoehto, jossa myöhempi hakija tai yritys on tai siitä tulee tietojen osaomistaja tietojen 
yhteiskäytön tai yhteisen kehittämisen seurauksena. 

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) myöhempi hakija on myös tietojen 
omistaja.

Perustelu

Ensimmäinen hakija ei välttämättä ole tietojen omistaja. On aiheellista sallia myös 
vaihtoehto, jossa myöhempi hakija tai yritys on tai siitä tulee tietojen osaomistaja tietojen 
yhteiskäytön tai yhteisen kehittämisen seurauksena. 

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kemikaaliviraston on toimitettava edellä
2 kohdassa tarkoitettu luettelo
biosiditietojen yhteiskäyttörekisteriin.

4. Kemikaaliviraston on toimitettava 
biosiditietojen yhteiskäyttörekisteriin
2 kohdassa tarkoitetun yksilöllisellä 
koodilla varustetun luettelon kaikki tiedot, 
joissa on oltava yksityiskohtaiset 
tunnistetiedot ja yhteys ensimmäisen 
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hakijan ja tietojen omistajan/omistajien 
tunnistetietoihin.

Perustelu

Rekisteriin on sisällytettävä kaikki luettelossa mainitut tiedot ja asiakirjat. Jokaiselle 
toimitetulle asiakirjalle on parempi antaa numerotunniste, jotta vältyttäisiin 
väärinkäsityksiltä, joita voisi aiheutua samankaltaisista asiakirjojen nimistä tai tutkimusten 
muutoksista. Tietojen omistajaa ja hakijaa koskevien tietojen yhteenliittämisellä varmistetaan 
omistusoikeuksien kunnioittaminen.

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 98/8/EY tai tämän artiklan 
nojalla suojattuja tietoja tai tietoja, joiden 
osalta direktiivin 98/8/EY tai tämän 
artiklan mukainen suoja-aika on 
päättynyt, ei suojata uudestaan.

Jokaiselle 48 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti yksilöllisellä koodilla 
varustetulle asiakirjalle annetaan oma 
toimittamispäivämäärä. 

Perustelu

Direktiivissä 98/8/EY ei ole vahvistettu selkeästi tietosuojavaatimuksia. Asiakirja-aineiston 
toimituspäivämäärä ei voi olla kaikkien tietojen toimittamispäivämäärä. Niinpä kaikille 
toimitetuille tiedoille on annettava toimittamispäivämäärä.

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tiedot kyseisistä testeistä tai 
tutkimuksista jo on toimitettu aiemman 
hakemuksen yhteydessä, toimivaltaisen 
viranomaisen tai kemikaaliviraston on 
viipymättä ilmoitettava tietojen omistajan 
nimi ja yhteystiedot mahdolliselle 
hakijalle. 

Jos tiedot kyseisistä testeistä tai 
tutkimuksista jo on toimitettu aiemman 
hakemuksen yhteydessä, toimivaltainen 
viranomainen tai kemikaalivirasto arvioi
viipymättä teknisen vastaavuuden 
suhteessa vertailulähteeseen. Jos teknisen 
vastaavuuden arvioinnista saadaan 
positiivinen tulos, toimivaltaisen 
viranomainen tai kemikaaliviraston on 
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viipymättä ilmoitettava tietojen omistajan 
nimi ja yhteystiedot mahdolliselle 
hakijalle. 

Perustelu

Ennen kuin tutkimusten tietoja jaetaan, on varmistettava asianmukaisesti tekninen 
vastaavuus. Muutoin ei voida vahvistaa, ovatko saatavilla olevat tiedot sovellettavissa 
seuraavaan hakijaan.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kyseessä on biosidivalmiste, joka on 
jo hyväksytty 15, 25 tai 28 artiklan 
mukaisesti, ja kaikki 49 artiklan mukaiset 
tietosuoja-ajat ovat päättyneet, 
hakemuksen vastaanottanut toimivaltainen 
viranomainen tai kemikaalivirasto voi 
antaa myöhemmälle luvan hakijalle luvan 
viitata ensimmäisen hakijan toimittamiin 
tietoihin, mikäli myöhempi hakija voi 
osoittaa todistein, että biosidivalmiste on 
samanlainen kuin aiemmin hyväksytty 
tuote ja että sen tehoaineet ovat teknisesti 
samat, puhtausaste ja epäpuhtauksien laatu 
mukaan luettuina.

1. Jos kyseessä on biosidivalmiste, joka on 
jo hyväksytty 15, 25 tai 28 artiklan 
mukaisesti, ja kaikki 49 artiklan mukaiset 
tietosuoja-ajat ovat päättyneet, 
hakemuksen vastaanottanut toimivaltainen 
viranomainen tai kemikaalivirasto voi 
antaa myöhemmälle luvan hakijalle luvan 
viitata ensimmäisen hakijan toimittamiin 
tietoihin, ja jos 49 artiklan mukaiset 
tietosuoja-ajat eivät ole päättyneet, 
hakemuksen vastaanottanut 
toimivaltainen viranomainen tai 
kemikaalivirasto voi antaa myöhemmille
luvan hakijoille luvan ensimmäisen 
hakijan toimittamien tietojen 
yhteiskäyttöön 52 artiklan mukaisesti,
mikäli myöhempi hakija voi osoittaa 
todistein, että biosidivalmiste on 
samanlainen kuin aiemmin hyväksytty 
tuote ja että sen tehoaineet ovat teknisesti
samat, puhtausaste ja epäpuhtauksien laatu 
mukaan luettuina.

Perustelu

Samanlaisuus ja tekninen vastaavuus pitää osoittaa siinäkin tapauksessa, että tietosuoja-ajat 
eivät ole kuluneet umpeen, mutta myöhempi hakija haluaa tietojen yhteiskäyttöä.
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Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio laatii kertomuksen tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta ja erityisesti 
yhteisön lupamenettelyn ja vastavuoroisen 
tunnustamisen toiminnasta 1 päivään 
tammikuuta 2023 mennessä. Komissio 
toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

4. Komissio laatii kertomuksen tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta ja erityisesti 
yhteisön lupamenettelyn ja vastavuoroisen 
tunnustamisen toiminnasta 1 päivään 
tammikuuta 2016 mennessä. Komissio 
toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Seuraavien tietojen antamisen katsotaan 
vaarantavan asianomaisen kaupallisten 
etujen suojelun:

2. Seuraavien tietojen antamisen katsotaan 
vaarantavan asianomaisen kaupallisten 
etujen suojelun eikä niitä pidä julkaista:

(a) biosidivalmisteen täydellinen 
koostumus;

(a) biosidivalmisteen täydellinen 
koostumus;

(b) aineen tai seoksen tarkka käyttö, 
tarkoitus tai sovellus; 

(b) aineen tai seoksen tarkka käyttö, 
tarkoitus tai sovellus; 

(c) valmistetun tai markkinoille saatetun 
aineen tai seoksen täsmällinen tonnimäärä;

(c) valmistetun tai markkinoille saatetun 
aineen tai seoksen täsmällinen tonnimäärä;

(d) yhteydet tehoaineen valmistajan ja 
biosidiaineen markkinoille saattamisesta 
vastaavan henkilön välillä sekä 
biosidivalmisteen markkinoille 
saattamisesta vastaavan henkilön ja 
tuotteen jakelijoiden välillä.

(d) yhteydet tehoaineen valmistajan ja 
biosidiaineen markkinoille saattamisesta 
vastaavan henkilön välillä sekä 
biosidivalmisteen markkinoille 
saattamisesta vastaavan henkilön ja 
tuotteen jakelijoiden välillä;

(d a) tehoaineiden valmistajat (nimet ja 
osoitteet, myös valmistuspaikkojen 
sijainti);
(d b) biosidivalmisteen valmistuspaikan 
sijainti;
(d c) luvan myöntämisen päivämäärä ja 
sen voimassaolon päättymispäivämäärä;
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(d d) annokset ja käyttöohjeet.

Perustelu
(dc) Tietoihin, joita ei tule julkistaa, koska ne ovat liikesalaisuuksia, on lisättävä luvan 
myöntämisen päivämäärä ja sen voimassaolon päättymispäivämäärä, annokset ja 
käyttöohjeet sekä biosidivalmisteen tai tehoaineiden valmistuspaikan sijainti.

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jokainen henkilö, joka toimittaa 
tehoainetta koskevia tietoja 
kemikaalivirastolle tai toimivaltaiselle 
viranomaiselle tämän asetuksen 
tarkoituksia varten, voi pyytää, että 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja 
ei aseteta saataville, ja esittää perustelut 
sille, miksi kyseisten tietojen paljastaminen 
voisi vaarantaa hänen tai jonkin muun 
asianosaisen liiketaloudelliset edut.

3. Jokainen henkilö, joka toimittaa 
tehoainetta tai biosidivalmistetta koskevia 
tietoja kemikaalivirastolle tai 
toimivaltaiselle viranomaiselle tämän 
asetuksen tarkoituksia varten, voi pyytää, 
että 56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
tietoja ei aseteta saataville, ja esittää 
perustelut sille, miksi kyseisten tietojen 
paljastaminen voisi vaarantaa hänen tai 
jonkin muun asianosaisen liiketaloudelliset 
edut.

Perustelu

Tätä artiklaa olisi sovellettava myös biosidivalmisteisiin eikä ainoastaan tehoaineisiin.

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) jollei asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
24 artiklasta muuta johdu, IUPAC-
nimikkeistön mukainen nimi niiden 
tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen tehoaineiden osalta, joita 
käytetään ainoastaan yhteen tai 
useampaan seuraavista tarkoituksista:

Poistetaan.

(i) tieteellinen tutkimus ja kehittäminen;
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(ii) tuote- tai prosessisuuntautunut 
tutkimus ja kehittäminen.

Perustelu

Tutkimusta ja kehitystä koskevien tietojen olisi säilyttävä luottamuksellisina.

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) käyttöohjeet ja annostelu ilmaistuna
metrijärjestelmän yksikköinä, kutakin 
lupaehdoissa määriteltyä käyttötarkoitusta 
varten;

(e) käyttöohjeet ja annostelu mielekkäällä 
ja käyttäjän ymmärrettävissä olevalla 
tavalla, kutakin lupaehdoissa määriteltyä 
käyttötarkoitusta varten;

Perustelu
Annosten ilmaiseminen metrijärjestelmän yksikköinä ei ole ei-ammattimaisten käyttäjien 
ymmärrettävissä ja aiheuttaa täten kuluttajille vaikeuksia ymmärtää niitä. Annostelu olisi sen 
sijaan merkittävä mielekkäällä ja loppukäyttäjän ymmärrettävissä olevalla tavalla.

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden 
alueella markkinoille saatettavissa 
biosidivalmisteissa on merkinnät niiden 
kansallisella kielellä tai kansallisilla 
kielillä.

3. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
niiden alueella markkinoille saatettavissa 
biosidivalmisteissa on merkinnät niiden 
kansallisella kielellä tai kansallisilla 
kielillä.

Perustelu

Yleisesti ottaen tuotteet pitää aina varustaa sen jäsenvaltion kansallisella kielellä tai 
kansallisilla kielillä olevin pakkausmerkinnöin, jonka markkinoille valmistetta saatetaan. 
(Lausunnon valmistelija on muuttanut lausuntoluonnoksessa esittämäänsä tarkistusta 
39 ottaakseen huomioon jäsenvaltiot, joissa on enemmän kuin yksi kansallinen kieli.)
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Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Biosidivalmisteisiin on merkittävä 
selvästi, jos ne sisältävät 
nanomateriaaleja tai ne on valmistettu 
nanoteknologiaa käyttäen.

Perustelu

Nanobiosidivalmisteet kuuluvat asetuksen soveltamisalaan. Mutta näiden aineiden 
vaikutukset terveyteen ja ympäristöön ovat tänä päivänä vielä suurelta osin tuntemattomat. 
On tarpeen tiedottaa kuluttajille asianmukaisesti.

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) neuvojen ja avun tarjoaminen hakijoille 
tehoaineen liitteeseen I sisällyttämistä 
varten tai yhteisön lupaa varten;

(d) neuvojen ja avun tarjoaminen hakijoille 
ja erityisesti pk-yrityksille tehoaineen 
liitteeseen I sisällyttämistä varten tai 
yhteisön lupaa varten;

Perustelu

On syytä ottaa huomioon, että pk-yritykset ovat useammin sellaisessa tilanteessa, että ne 
joutuvat pyytämään apua hakemusten laatimiseen, ja komission, kemikaaliviraston ja 
jäsenvaltioiden on tarjottava apua aina, kun se on mahdollista.

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
annetussa suosituksessa 2003/361/EY 
tarkoitetuille mikroyrityksille sekä pienille 

(a) pk-yrityksille vahvistetaan alennettu 
maksu, mutta tämä ei vaikuta millään 
tavoin arvioinnista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaiseen vastuuseen 
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ja keskisuurille yrityksille vahvistetaan 
alennettu maksu;

suorittaa perusteellinen arviointi 
asetuksen mukaisesti;

Perustelu

Määritelmiä koskevaan 3 artiklaan esitettyyn uuteen tarkistukseen sisältyy jo pk-yritysten 
määritelmä.

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) biosidivalmisteita markkinoille 
saattavien henkilöiden on maksettava 
vuosimaksu; ja

(d) biosidivalmisteita markkinoille 
saattavien henkilöiden on maksettava 
vuosimaksu pk-yrityksiä lukuun 
ottamatta; ja

Perustelu

Vaikka vuosimaksu auttaakin huolehtimaan kemikaaliviraston rahoituksen jatkuvuudesta, pk-
yritykset pitäisi vapauttaa siitä, jottei niille aiheutuisi tarpeetonta taloudellista taakkaa.

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
75 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

75 a artikla
Kansalliset neuvontapalvelut 
jäsenvaltioissa
Jäsenvaltioiden on perustettava 
kansallisia neuvontapalveluja antamaan 
hakijoille, erityisesti pk-yrityksille, ja 
muille asianosaisille neuvontaa niistä 
tehtävistä ja velvollisuuksista, joita 
kullekin on asetettu tämän asetuksen 
nojalla, ja 66 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa tarkoitetun, 
kemikaaliviraston antaman avun lisäksi.
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Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Biosidivalmisteita, joita varten 
lupahakemusta ei ole toimitettu toisen 
alakohdan mukaisesti, ei saa enää saattaa 
markkinoille kuuden kuukauden kuluttua
päivästä, jona sisällyttäminen tulee
voimaan. Sellaisten biosidivalmisteiden, 
joita varten lupahakemusta ei ole toimitettu 
toisen alakohdan mukaisesti, olemassa 
olevien varastojen hävittäminen, 
varastointi ja käyttö on sallittua 
18 kuukauden ajan päivästä, jona 
sisällyttäminen liitteeseen tulee voimaan.

Biosidivalmisteita, joita varten 
lupahakemusta ei ole toimitettu toisen 
alakohdan mukaisesti, ei saa enää saattaa 
markkinoille sen jälkeen, kun
sisällyttäminen on tullut voimaan. 
Sellaisten biosidivalmisteiden, joita varten 
lupahakemusta ei ole toimitettu toisen 
alakohdan mukaisesti, olemassa olevien 
varastojen hävittäminen, varastointi ja 
käyttö on sallittua kuuden kuukauden ajan 
päivästä, jona sisällyttäminen liitteeseen 
tulee voimaan.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään määrittelemään lyhyemmät määräajat,, sillä biosidivalmisteiden 
jatkokäyttäjillä pitää olla tieto omista velvollisuuksistaan ja tehoaineiden tarkastusten 
tilanteesta.

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
82 artikla

Komission teksti Tarkistus

82 artikla Poistetaan.

Siirtymätoimenpiteet, jotka koskevat 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 

joutuvia materiaaleja
1. Lupahakemukset, jotka koskevat 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvia materiaaleja, jotka olivat 
markkinoilla … [EUVL: lisätään 
85 artiklan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu päivä], on toimitettava 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017.
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvia materiaaleja, jotka olivat 
markkinoilla [EUVL: lisätään 85 artiklan 
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ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
päivä] ja joita koskeva hakemus on 
toimitettu 1 kohdan mukaisesti, voidaan 
edelleen saattaa markkinoille siihen 
päivään saakka, jona tehdään päätös 
hyväksynnästä tai sen epäämisestä. Jos 
hyväksyntä kyseisen vähäriskisen 
biosidivalmisteen markkinoille 
saattamiseksi evätään, kyseistä 
biosidivalmistetta ei enää voida saattaa 
markkinoille kuuden kuukauden kuluttua 
kyseisestä päätöksestä.
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvia materiaaleja, jotka olivat 
markkinoilla [EUVL: lisätään 85 artiklan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
päivä] ja joita koskevaa hakemusta ei ole 
toimitettu 1 kohdan mukaisesti, voidaan 
edelleen saattaa markkinoille kuuden 
kuukauden ajan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivästä. 
2. Niiden biosidivalmisteiden olemassa 
olevien varastojen hävittäminen, 
varastoiminen ja käyttäminen, joita 
toimivaltainen viranomainen tai komissio 
ei ole hyväksynyt kyseessä olevaa käyttöä 
varten, ovat sallittuja 12 kuukauden ajan 
1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun 
päätöksen tekopäivästä tai 12 kuukauden 
ajan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä sen mukaan, kumpi 
näistä ajankohdista on myöhäisempi.

Perustelu

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja säädellään jo asetuksella (EY) 
N:o 1935/2004. Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien ei tulisi kuulua 
asetusehdotuksen soveltamisalaan, koska tämä johtaisi kaksinkertaiseen arviointiin ja 
sääntelyyn. Jos lainsäädännössä havaitaan aukkoja, niihin olisi puututtava muuttamalla 
asetusta elintarvikkeen kanssa kosketuksissa olevista materiaaleista.
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Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tammikuun 1 päivästä 2014 alkaen 
biosidivalmisteessa käyttämistä varten 
markkinoille saatetun vanhan tehoaineen 
kaikkien valmistajien on esitettävä 
kemikaalivirastolle hakemus kyseisen 
tehoaineen sisällyttämiseksi liitteeseen I. 
Toimivaltaiset viranomaiset suorittavat 
54 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
virallista valvontaa.

Perustelu

Biosidivalmisteissa käytettäviksi tarkoitettujen tehoaineiden valmistus ja kaupan pitäminen 
pitäisi sallia vain järjestelmään osallistuville yrityksille. Tämä on paras tapa ratkaista 
"vapaamatkustajien" ongelma tehoaineiden markkinoiden asianmukaisen valvonnan avulla. 
Jäsenvaltiot on velvoitettava selvittämään, mitä biosidivalmisteita niiden markkinoilla on ja 
onko tehoaineen valmistaja toimittanut asiakirja-aineiston liitteeseen 1 sisällyttämistä varten, 
ja toimittava sen mukaisesti.

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
toteutettava 54 artiklan 2 kohdan 
mukaiset tarvittavat toimenpiteet.

Perustelu

Biosidivalmisteissa käytettäviksi tarkoitettujen tehoaineiden valmistus ja kaupan pitäminen 
pitäisi sallia vain järjestelmään osallistuville yrityksille. Tämä on paras tapa ratkaista 
"vapaamatkustajien" ongelma tehoaineiden markkinoiden asianmukaisen valvonnan avulla. 
Jäsenvaltiot on velvoitettava selvittämään, mitä biosidivalmisteita niiden markkinoilla on ja 
onko tehoaineen valmistaja toimittanut asiakirja-aineiston liitteeseen 1 sisällyttämistä varten, 
ja toimittava sen mukaisesti.
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Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
Liite III – ensimmäinen osa (Biosidivalmisteita koskevat tietovaatimukset) – 1 a kohta 
(uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Eläinkokeiden minimoimiseksi olisi 
aina kun mahdollista käytettävä olemassa 
oleviin tuloksiin perustuvia tietoja. 
Erityisesti sovelletaan direktiivin 
1999/45/EY tai asetuksen 
(EY) N:o 1272/2008 säännöksiä.

Perustelu

Näin vältetään tarpeettomat eläinkokeet. 

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 otsikko – 2.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.2. Yksityiskohtaiset kvantitatiiviset ja 
kvalitatiiviset tiedot biosidivalmisteen 
koostumuksesta, esimerkiksi tehoaine(et), 
epäpuhtaudet, adjuvantit, inertit ainesosat

2.2. Yksityiskohtaiset kvantitatiiviset ja 
kvalitatiiviset tiedot biosidivalmisteen 
koostumuksesta, esimerkiksi tehoaine(et), 
epäpuhtaudet, adjuvantit, inertit ainesosat, 
ottaen huomioon 16 artiklassa säädetyt 
pitoisuusrajat

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan yhdenmukaisuus 16 artiklaa (2 a ja 2 b kohta (uusi)) koskevien 
tarkistusten kanssa. 

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – PÄÄRYHMÄ 4 – Valmisteryhmä 20

Komission teksti Tarkistus

Valmisteryhmä 20: - Valmisteryhmä 20: Desinfiointiaineet 
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elintarvikkeille ja rehuille
Tuotteet, joita käytetään elintarvikkeiden 
tai rehujen desinfiointiin torjumalla 
haitallisia eliöitä varastotiloissa.

Perustelu

On säilytettävä biosidivalmisteiden ryhmä 20 (Elintarvikkeiden ja rehujen säilytysaineet) 
mutta sen määritelmää on muutettava, sillä nämä biosidivalmisteet eivät ole säilytysaineita 
vaan desinfiontiaineita. Esimerkiksi valmisteet, joita käytetään rehun desinfioimiseksi ihmisen 
patogeeneista, kuten salmonellasta, eivät täytä rehujen lisäaineita koskevien asetusten 
vaatimuksia. Ne eivät myöskään toimi säilytysaineina ja estä rehuja pilaantumasta. Niinpä 
näitä tuotteita on pidettävä desinfioivina aineina.
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