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Muudatusettepanek 331
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ühenduse luba ei saa anda 
biotsiididele, mis sisaldavad artikli 5 või 9 
alla kuuluvaid toimeaineid.

Or.en

Muudatusettepanek 332
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühenduse loa võib anda järgmistele 
biotsiidikategooriatele:

1. Ühenduse loa võib anda kõikidele 
biotsiididele, mille kasutusviis ja -
tingimused on üldjoontes sarnased.

a) biotsiidid, mis sisaldavad ühte või mitut 
uut toimeainet;
b) madala riskitasemega biotsiidid.

Ühenduse loa puhul on vajalik 
jätkusuutliku kasutamise meetmete 
vastuvõtmine alati, kui see on asjakohane, 
et tagada kogu ELis samal tasemel 
inimtervise ja keskkonna kaitse. Meetmed 
võivad sõltuvalt tooteliigist olla erinevad.

Or.en

Selgitus

Enamikus liikmesriikides puudub praegu biotsiidide jaoks loa andmise süsteem. Seepärast on 
mõistlik kaaluda, et asjakohasem on viia loa andmise menetlus otse ELi tasandile, et tagada 
kõikidele ELi kodanikele võrdne inimtervise ja keskkonna kaitse tase. Lisaks on siis vaja 
enamikku olemasolevaid toimeaineid hinnata. Peale selle on biotsiidide tootmisharru vaja 
investeerida innovatsiooni nimel. See nõuab lühemate tähtaegadega lihtsustatud menetlust kui 
märki paremast õigusloomest..
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Muudatusettepanek 333
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) biotsiidid, mis sisaldavad ühte või mitut 
uut toimeainet;

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 334
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) biotsiidid, mis sisaldavad ühte või mitut 
uut toimeainet;

välja jäetud

Or.nl

Selgitus

Tootekategooriaid, mida võib kõikjal kasutada, peaks ühendus heaks kiitma kogu ühenduses 
samade piirangute ja tingimuste kohaselt. See tähendab, et konkreetsete piirkondade või 
liikmesriikide suhtes ei tohiks olla võimalik teha ühtegi erandit, seega on üksnes võimalik 
toode turule lasta või seda mitte teha. Seega on võimatu teha vajalikke erandeid, mis 
põhinevad keskkonna kaalutlustel või elanike või loomadega seotud probleemide 
arvessevõtmisel. 

Muudatusettepanek 335
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) biotsiidid, mis sisaldavad ühte või mitut välja jäetud
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uut toimeainet;

Or.en

Muudatusettepanek 336
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) biotsiidid, mis sisaldavad ühte või mitut 
uut toimeainet;

a) biotsiidid, mis sisaldavad ühte või mitut 
uut toimeainet, eeldusel et niisuguse toote 
järele on vajadus kõikides liikmesriikides 
ning et puuduvad muud kemikaalivabad 
alternatiivid;

Or.en

Selgitus

Uusi toimeaineid sisaldavatele biotsiididele tuleks anda ühenduse luba üksnes juhul, kui 
niisuguste toodete järele on vajadus kõikides liikmesriikides ning puuduvad kemikaalivabad 
alternatiivid. Kui ühenduse loa andmine oleks võimalik kõikidele uutele toimeainetele või 
isegi kõikidele toimeainetele, ebaõnnestuks liikumine madalama riskitasemega toodete 
suunas. 

Muudatusettepanek 337
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) madala riskitasemega biotsiidid. välja jäetud

Or.en
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Muudatusettepanek 338
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) biotsiidid, mis on mõeldud 
kodumajapidamistes või kutsealaseks 
kasutamiseks ja mis vastavad Euroopa 
Liidus kehtestatud sarnastele 
kasutustingimustele ja -juhistele ning 
uues artiklis 33 a loetletud 
kriteeriumidele.

Or.en

Selgitus

One of the key objectives of the Union authorisation system is to ensure consistent product 
safety assessments, equal standards of consumer protection, and harmonised implementation 
of the requirements within all Member States. Biocidal products, which are used in a similar 
way across the European Union, should benefit from the Union authorisation scheme. These 
products are used in domestic or in professional settings as a pragmatic and cost effective 
means to promote and protect public health, thereby reducing the burden of infectious 
diseases within the EU. These products have simple and clear use instructions. 

Muudatusettepanek 339
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib pärast artikli 54 lõikes 4 
osutatud aruande esitamist käesoleva 
määruse rakendamise kohta ning 
kasutades ühenduse lubade andmisel 
saadud kogemust täiendada käesoleva 
artikli lõiget 1 muude 
biotsiidikategooriatega.

välja jäetud

Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 72 
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lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or.en

Muudatusettepanek 340
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib pärast artikli 54 lõikes 4 
osutatud aruande esitamist käesoleva
määruse rakendamise kohta ning 
kasutades ühenduse lubade andmisel 
saadud kogemust täiendada käesoleva 
artikli lõiget 1 muude 
biotsiidikategooriatega.

välja jäetud

Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 72 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or.en

Selgitus

Enamikus liikmesriikides puudub praegu biotsiidide jaoks loa andmise süsteem. Seepärast on 
mõistlik kaaluda, et asjakohasem on viia loa andmise menetlus otse ELi tasandile, et tagada 
kõikidele ELi kodanikele võrdne inimtervise ja keskkonna kaitse tase. Lisaks on siis vaja 
enamikku olemasolevaid toimeaineid hinnata. Lisaks on vaja investeerida biotsiidide 
tootmisharru innovatsiooni nimel. See nõuab lühemate tähtaegadega lihtsustatud menetlust 
kui märki paremast õigusloomest. 

Muudatusettepanek 341
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib pärast artikli 54 lõikes 4 välja jäetud
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osutatud aruande esitamist käesoleva 
määruse rakendamise kohta ning 
kasutades ühenduse lubade andmisel 
saadud kogemust täiendada käesoleva 
artikli lõiget 1 muude 
biotsiidikategooriatega.
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 72 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or.en

Selgitus

Komiteemenetluse vastavusse viimiseks ELi toimimise lepingus sätestatud uue delegeeritud 
õigusaktide süsteemiga. 

Muudatusettepanek 342
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib pärast artikli 54 lõikes 4 
osutatud aruande esitamist käesoleva 
määruse rakendamise kohta ning 
kasutades ühenduse lubade andmisel 
saadud kogemust täiendada käesoleva 
artikli lõiget 1 muude 
biotsiidikategooriatega.

välja jäetud

Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 72 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or.nl

Selgitus

Tootekategooriaid, mida võib kõikjal kasutada, peaks ühendus heaks kiitma kogu ühenduses 
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kehtivate samade piirangute ja tingimuste kohaselt. See tähendab, et konkreetsete piirkondade 
või liikmesriikide suhtes ei tohiks olla võimalik teha ühtegi erandit, seega on üksnes võimalik 
toode turule lasta või seda mitte teha. Seega on võimatu teha vajalikke erandeid, mis 
põhinevad keskkonna kaalutlustel või elanike või loomadega seotud probleemide 
arvessevõtmisel. 

Muudatusettepanek 343
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib pärast artikli 54 lõikes 4 
osutatud aruande esitamist käesoleva 
määruse rakendamise kohta ning kasutades 
ühenduse lubade andmisel saadud 
kogemust täiendada käesoleva artikli lõiget 
1 muude biotsiidikategooriatega.

2. Komisjon võib pärast artikli 54 lõikes 4 
osutatud aruande esitamist käesoleva 
määruse rakendamise kohta ning kasutades 
ühenduse lubade andmisel saadud 
kogemust teha Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku täiendada käesoleva 
artikli lõiget 1 muude 
biotsiidikategooriatega. Euroopa 
Parlament ja nõukogu teevad otsuseid 
vastavalt asutamislepingu artiklile 294.

Or.fr

Selgitus

Ühenduse menetluse laiendamine teistele tootekategooriatele on käesoleva määruse sisuline 
muutmine. See tuleb teha seadusandliku tavamenetluse kohaselt, respekteerides Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu pädevusi. 

Muudatusettepanek 344
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 72 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 

välja jäetud
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regulatiivmenetluse kohaselt.

Or.fr

Selgitus

Ühenduse menetluse laiendamine teistele tootekategooriatele on käesoleva määruse sisuline 
muutmine. See tuleb teha seadusandliku tavamenetluse kohaselt, respekteerides Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu pädevusi. 

Muudatusettepanek 345
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt artikli 33 lõike 1 uuele punktile 
b a loetakse toode sarnaste 
kasutustingimustega biotsiidiks, kui on 
täidetud kõik järgmised kriteeriumid. 
Biotsiid:
i) vastab kogu Euroopa Liidus kehtestatud 
sarnastele kasutustingimustele, mis on 
esitatud kasutusjuhendites;
ii) on turule toodud juba vähemalt [x] 
liikmesriigis või see kavatsetakse turule 
tuua vähemalt (x) liikmesriigis kahe aasta 
jooksul pärast loa andmist;
iii) ei nõua VI lisas sätestatud 
kasutustingimuste kohaselt 
isikukaitsevahendeid ning selle 
kasutamisel tavapärastes ja mõistlikult 
eeldatavates tingimustes täidab artikli 16 
lõikes 1 sätestatud nõudeid.
Lõikes ii osutatud liikmesriikide arvu 
kindlaksmääramiseks või kohandamiseks 
võib komisjon võtta vastu delegeeritud 
õigusakti kooskõlas artikliga 72 a.

Or.en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 346
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kemikaaliamet koostab ja esitab üheksa 
kuu jooksul alates hindamistulemuste 
saamisest komisjonile arvamuse biotsiidile 
loa andmise kohta.

3. Kemikaaliamet koostab ja esitab kolme 
kuu jooksul alates hindamistulemuste 
saamisest komisjonile arvamuse biotsiidile 
loa andmise kohta.

Or.it

Selgitus

Oleme seisukohal, et üheksa kuud on selleks, et kemikaaliamet koostaks ja edastaks oma 
arvamuse biotsiidile loa andmise kohta, liiga pikk aeg, ka seetõttu, et oma arvamuse 
koostamisel tugineb kemikaaliamet hinnangule, mille on juba andnud pädev hindamisamet. 

Muudatusettepanek 347
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib liikmesriigi taotluse alusel 
otsustada, et ühenduse luba ei kehti
kõnealuse liikmesriigi territooriumil V 
lisas esitatud tooteliikide 15, 17 ja 23 
puhul, kui see on vajalik inimeste ja 
loomade tervise või taimede kaitsmiseks,

Liikmesriik teavitab komisjoni, kui ta 
piirab ühenduse loa andmist või keelab 
selle kõnealuse liikmesriigi territooriumil 
V lisas esitatud tooteliikide 15, 17 ja 23 
puhul. See peab olema vajalik, et kaitsta:
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kunstilise, ajaloolise või arheoloogilise 
väärtusega rahvusliku rikkuse kaitsmiseks
või tööstus- ja kaubandusomandi
kaitsmiseks.

a) inimeste, eriti haavatavate rühmade 
tervist või
b) keskkonda, eriti ohualteid 
ökosüsteeme, või
c) loomi või
d) taimi või
e) kunstilise, ajaloolise või arheoloogilise 
väärtusega rahvuslikku rikkust või

f) tööstus- ja kaubandusomandit.

Or. en

Muudatusettepanek 348
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib liikmesriigi taotluse alusel 
otsustada, et teatavaid ühenduse loa
tingimusi tuleks kohandada kõnealuse 
liikmesriigi erinevate kohalike oludega 
kooskõlas artikliga 29.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni, kui 
nad otsustavad, et ühenduse luba tuleks 
kohandada kõnealuse liikmesriigi erinevate 
kohalike oludega kooskõlas artikliga 29.

Or. en

Muudatusettepanek 349
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigi elanike või loomade 
tervise või keskkonnaga seotud probleemi 
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ei saa lahendada lõikes 3 osutatud riski 
leevendamise meetmetega, võib 
liikmesriik oma territooriumil biotsiidile 
loa andmisest keelduda, kui asjaomasel 
liikmesriigil on keskkonna või 
kasutamisega seotud eripäraste tingimuste 
tõttu olemas põhjendatud selgitused, mis 
kinnitavad, et asjaomane biotsiid kujutab 
inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale endiselt vastuvõetamatut 
ohtu.

Or.nl

Selgitus

Kui taotlused esitatakse ühenduse loa andmise menetlust kasutades, peaks liikmesriigil olema 
võimalik loa andmisest keelduda, kui on olemas põhjendatud selgitused selle kohta, et 
biotsiidi kasutamine kujutab endast ohtu kõnealuse liikmesriigi elanikele ja keskkonnale 
tingituna liikmesriigi eripärastest tingimustest, nagu kliima või hüdromorfoloogia. See on 
sarnane taimekaitsevahendite turulelaskmist käsitleva määruse sättega. 

Muudatusettepanek 350
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühenduse õiguses võib sätestada 
vajalikud tingimused artiklis 15 osutatud 
nõuetega vastavuse osas ning teised riski 
leevendamise meetmed, mis põhinevad 
konkreetsetel kasutustingimustel.

Or.nl

Selgitus

Biotsiidide kasutamisest tulenevate inimestele ja keskkonnale avalduvate riskide leevendamise 
täiendavad meetmed, mis luuakse liikmesriigi eripäraste tingimuste põhjal. 
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Muudatusettepanek 351
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui lõikes 4 osutatud otsusega 
keeldutakse biotsiidile ühenduse luba 
andmast, kuna see ei vasta artikli 17 
kohastele madala riskitasemega biotsiidi 
kriteeriumidele, võib taotleja vajaduse 
korral taotleda ühenduse luba kooskõlas 
artikli 33 lõike 1 punktiga a või riiklikku 
luba kooskõlas V peatükiga.

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Käesolev lõige on tarbetu, kui võetakse vastu artiklile 33 esitatud muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 352
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui lõikes 4 osutatud otsusega 
keeldutakse biotsiidile ühenduse luba 
andmast, kuna see ei vasta artikli 17 
kohastele madala riskitasemega biotsiidi 
kriteeriumidele, võib taotleja vajaduse 
korral taotleda ühenduse luba kooskõlas 
artikli 33 lõike 1 punktiga a või riiklikku 
luba kooskõlas V peatükiga.

5. Kui lõikes 4 osutatud otsusega 
keeldutakse biotsiidile ühenduse luba 
andmast, kuna see ei vasta artikli 17 
kohastele madala riskitasemega biotsiidi 
kriteeriumidele, võib taotleja vajaduse 
korral taotleda riiklikku luba kooskõlas V 
peatükiga.

Or. en
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Muudatusettepanek 353
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loaomanik või tema esindaja esitab 
kemikaaliametile ühenduse loa uuendamise 
taotluse vähemalt 18 kuud enne loa 
kehtivusaja lõppkuupäeva.

1. Loaomanik või tema esindaja esitab 
kemikaaliametile ühenduse loa uuendamise 
taotluse vähemalt 12 kuud enne loa 
kehtivusaja lõppkuupäeva.

Or.en

Selgitus

Kui puuduvad uued hinnatavad andmed, ei ole toote loa uuendamiseks vajalik esitada taotlust 
ette 18 kuud. 12 kuud on asjakohasem ajaraamistik. 

Muudatusettepanek 354
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loaomanik või tema esindaja esitab 
kemikaaliametile ühenduse loa uuendamise 
taotluse vähemalt 18 kuud enne loa 
kehtivusaja lõppkuupäeva.

1. Loaomanik või tema esindaja esitab 
kemikaaliametile ühenduse loa uuendamise 
taotluse vähemalt 12 kuud enne loa 
kehtivusaja lõppkuupäeva.

Or.it

Selgitus

Ollakse seisukohal, et 12 kuud on loa pikendamiseks õige aeg. 

Muudatusettepanek 355
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uued teadmised või uus teave toimeaine 
või biotsiidi mõjust inimestele või 
keskkonnale;

a) uued teadmised või uus teave toimeaine 
või biotsiidi mõjust inimestele või 
keskkonnale, eriti mis puudutab 
haavatavaid rühmi;

Or.en

Muudatusettepanek 356
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artiklis 16 osutatud nõuded ei ole 
täidetud;

a) artiklis 16 osutatud nõuded ei ole 
täidetud või ei vasta ühenduse inimtervise 
ja keskkonna kaitsmise normidele, eriti 
neile, mis on sätestatud kooskõlas 
direktiiviga 2008/56/EÜ, direktiiviga 
2006/118/EÜ, direktiiviga 2000/60/EÜ, 
direktiividega 98/83/EÜ ja 96/61/EÜ;

Or. en

Muudatusettepanek 357
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt d a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) on märke, et Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiivi 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, artikli 4 lõike 1 punkti a 
alapunkti iv ja punkti b alapunkti i ning 
artikli 7 lõigete 2 ja 3 eesmärke ei 
pruugita täita.
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Or.nl

Selgitus

Analoogne raportööri muudatusettepanekuga 39. Lisaks toimeaine I lisasse lisamise 
läbivaatamisele tuleb märkida (praktilistel kaalutlustel), et vee raamdirektiivi eesmärke ei 
pruugita täita, selleks et võimaldada biotsiidi loa tühistamist või muutmist. 

Muudatusettepanek 358
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) olemasoleva loa muutmine peab 
vastama ühele järgmistest muudatuste 
liikidest:
a) haldusmuudatus;
b) vähem tähtis muudatus;
c) oluline muudatus,
nagu määratletud uutes artiklites 3 u a, 3 
u b ja 3 u c.

Or.en

Selgitus

Õigusakti tekstis tuleks selgelt rõhutada peamisi põhimõtteid, mida kohaldatakse lubade 
muutmisel, kuigi menetluste üksikasjad võib täpsustada rakendusmeetmetes. Eelkõige on vaja 
täpsustada muudatuste liigid, mida võib olemasolevatesse tootelubadesse teha. 

Muudatusettepanek 359
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) olemasoleva loa muutmine peab 
vastama ühele järgmistest muudatuste 
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liikidest:
a) haldusmuudatus;
b) vähem tähtis muudatus;
c) oluline muudatus,
nagu määratletud uutes artiklites 3 a, 3 b 
ja 3 c.

Or.en

Selgitus

Õigusakti tekstis tuleks selgelt rõhutada peamisi põhimõtteid, mida kohaldatakse lubade 
muutmisel, kuigi menetluste üksikasjad võib täpsustada rakendusmeetmetes. Eelkõige on vaja 
täpsustada muudatuste liigid, mida võib olemasolevatesse tootelubadesse teha. 

Muudatusettepanek 360
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusmeetmed Loa tühistamise või muutmise 
üksikasjalikud menetlused

Or.en

Selgitus

Komiteemenetluse vastavusse viimiseks ELi toimimise lepingus sätestatud uue delegeeritud 
õigusaktide süsteemiga.. 

Muudatusettepanek 361
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vajalikud
rakendusmeetmed, millega määrab 

Et tagada loa tühistamise ja muutmise 
menetluste sujuv toimimine, võtab
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kindlaks kriteeriumid ja menetlused
(sealhulgas vaidluste lahendamise 
mehhanismi), mis on seotud loa 
tühistamise või loatingimuste muutmisega 
kooskõlas artiklitega 39–41.

komisjon edasised üksikasjalikud 
meetmed, millega määrab kindlaks 
kriteeriumid ja menetlused (sealhulgas 
vaidluste lahendamise mehhanismi
vastavalt artiklile 71 a ning kooskõlas 
artiklis 71 b ja 71 c sätestatud 
tingimustega delegeeritud õigusaktide 
abil), mis on seotud loa tühistamise või 
loatingimuste muutmisega kooskõlas 
artiklitega 39–41.

Or.en

Selgitus

Komiteemenetluse vastavusse viimiseks ELi toimimise lepingus sätestatud uue delegeeritud 
õigusaktide süsteemiga.. 

Muudatusettepanek 362
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
kriteeriumid ja menetlused põhinevad 
järgmistel põhimõtetel, kuid ei piirdu 
nendega:
a) lihtsustatud teatamise menetlust 
kohaldatakse loa haldusmuudatuste 
suhtes;
b) vähendatud hindamisperiood luuakse 
loa vähem tähtsate muudatuste jaoks;
c) oluliste muudatuste puhul peab 
hindamisperiood olema proportsionaalne 
kavandatud muudatuse ulatusega.

Or.en
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Selgitus

Õigusakti tekstis tuleks selgelt rõhutada peamisi põhimõtteid, mida kohaldatakse lubade 
muutmisel, kuigi menetluste üksikasjad võib täpsustada rakendusmeetmetes. Eelkõige on vaja
täpsustada, et eri liiki muudatuste tegemise menetlusi tuleb kohaldada sõltuvalt 
kavandatavate muudatuste (haldusmuudatused, vähem tähtsad või olulised muudatused) 
tasemest ja tähtsusest, mis puudutab biotsiide (võrreldes esialgse loaga).

Muudatusettepanek 363
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
kriteeriumid ja menetlused põhinevad 
järgmistel põhimõtetel, kuid ei piirdu 
nendega:
a) lihtsustatud teatamise menetlust 
kohaldatakse loa haldusmuudatuste 
suhtes;
b) vähendatud hindamisperiood luuakse 
loa vähem tähtsate muudatuste jaoks;
c) oluliste muudatuste puhul peab 
hindamisperiood olema proportsionaalne 
kavandatud muudatuse ulatusega.

Or.en

Selgitus

Õigusakti tekstis tuleks selgelt tuua välja peamised põhimõtted, mida tuleb lubade muutmisel 
kohaldada. Eelkõige on vaja täpsustada, et eri liiki muudatuste tegemise menetlusi tuleks 
kohaldada sõltuvalt kavandatavate muudatuste (haldusmuudatused, vähem tähtsad või 
olulised muudatused) tasemest ja tähtsusest, mis puudutab biotsiide (võrreldes esialgse 
loaga). Lihtsustatud hindamismenetlus võimaldab teha vähem tähtsaid muudatusi ilma 
pädeva asutuse koormava ja aeganõudva haldusmenetluseta. 

Muudatusettepanek 364
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 72 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Komiteemenetluse vastavusse viimiseks ELi toimimise lepingus sätestatud uue delegeeritud 
õigusaktide süsteemiga. 

Muudatusettepanek 365
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi (edaspidi „sihtliikmesriik“) 
pädev asutus võib anda paralleelse 
kaubanduse loa teises liikmesriigis 
(edaspidi „päritoluliikmesriik”) loa saanud 
biotsiidi turulelaskmiseks ja kasutamiseks 
sihtliikmesriigis, kui ta teeb kindlaks, et 
nimetatud biotsiid on koostiselt olulisel 
määral samasugune kui biotsiid, mis on 
päritoluliikmesriigis juba lubatud (edaspidi 
„võrdlustoode“).

1. Liikmesriigi (edaspidi „sihtliikmesriik“) 
pädev asutus võib anda paralleelse 
kaubanduse loa teises liikmesriigis 
(edaspidi „päritoluliikmesriik”) loa saanud 
biotsiidi turulelaskmiseks ja kasutamiseks 
sihtliikmesriigis, kui ta teeb kindlaks, et 
nimetatud biotsiid on koostiselt 
samasugune kui biotsiid, mis on 
päritoluliikmesriigis juba lubatud (edaspidi 
„võrdlustoode“).

Or.en

Selgitus

Et leida piisav tasakaal vaba kaubavahetuse ja turvalise turu vahel, tuleks piirata käesolevat 
paralleelset kaubandust käsitlevat artiklit samasuguste toodetega, millel on sama kirjeldus 
ning toimeainete ja muude koostisainete sisaldus. 
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Muudatusettepanek 366
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlusele lisatakse kogu teave, mis on 
vajalik selle tõendamiseks, et biotsiid on 
olulisel määral samasugune lõikes 3 
määratletud võrdlustootega.

Taotlusele lisatakse kogu teave, mis on 
vajalik selle tõendamiseks, et biotsiid on 
samasugune lõikes 3 määratletud 
võrdlustootega.

Or.en

Selgitus

Et leida piisav tasakaal vaba kaubavahetuse ja turvalise turu vahel, tuleks piirata käesolevat 
paralleelset kaubandust käsitlevat artiklit samasuguste toodetega, millel on sama kirjeldus 
ning toimeainete ja muude koostisainete sisaldus. 

Muudatusettepanek 367
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Paralleelse kaubanduse luba antakse 
kahe kuu jooksul alates taotluse 
esitamisest. Sihtliikmesriigi pädev asutus 
võib nõuda päritoluliikmesriigi pädevalt 
asutuselt täiendavat teavet, mis on vajalik, 
et määrata kindlaks, kas toode on 
võrdlustootega olulisel määral
samasugune. Päritoluliikmesriigi pädev 
asutus esitab nõutud teabe ühe kuu jooksul 
alates teabenõude kättesaamisest.

2. Paralleelse kaubanduse luba antakse 
kahe kuu jooksul alates taotluse 
esitamisest. Sihtliikmesriigi pädev asutus 
võib nõuda päritoluliikmesriigi pädevalt 
asutuselt täiendavat teavet, mis on vajalik, 
et määrata kindlaks, kas toode on 
võrdlustootega samasugune. 
Päritoluliikmesriigi pädev asutus esitab 
nõutud teabe ühe kuu jooksul alates 
teabenõude kättesaamisest.

Or.en

Selgitus

Et leida piisav tasakaal vaba kaubavahetuse ja turvalise turu vahel, tuleks piirata käesolevat 
paralleelset kaubandust käsitlevat artiklit samasuguste toodetega, millel on sama kirjeldus 
ning toimeainete ja muude koostisainete sisaldus. 
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Muudatusettepanek 368
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Biotsiid loetakse võrdlustootega olulisel 
määral samasuguseks, kui on täidetud üks
järgmistest tingimustest:

3. Biotsiid loetakse võrdlustootega 
samasuguseks, kui on täidetud kõik
järgmised tingimused:

Or.en

Selgitus

Et leida piisav tasakaal vaba kaubavahetuse ja turvalise turu vahel, tuleks piirata käesolevat 
paralleelset kaubandust käsitlevat artiklit samasuguste toodetega, millel on sama kirjeldus 
ning toimeainete ja muude koostisainete sisaldus. 

Muudatusettepanek 369
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Biotsiid loetakse võrdlustootega olulisel 
määral samasuguseks, kui on täidetud üks 
järgmistest tingimustest:

3. Biotsiid loetakse võrdlustootega olulisel 
määral samasuguseks, kui on täidetud kõik
järgmised tingimused:

Or.en

Selgitus

Kõik tingimused peavad olema täidetud. 

Muudatusettepanek 370
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) selles sisalduvad toimeained pärinevad 
samalt tootjalt ja samast 
tootmisettevõttest;

a) see on toodetud sama ettevõtte või 
seotud ettevõtte või samale 
tootmisprotsessile vastava litsentsi alusel;

Or.en

Selgitus

Et leida piisav tasakaal vaba kaubavahetuse ja turvalise turu vahel, tuleks piirata käesolevat 
paralleelset kaubandust käsitlevat artiklit samasuguste toodetega, millel on sama kirjeldus 
ning toimeainete ja muude koostisainete sisaldus. 

Muudatusettepanek 371
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selle koostis on sama või sarnane 
muude kui toimeainete ja koostise liigi 
osas;

b) see on toimeainete spetsifikatsioonilt ja 
sisalduselt ning formulatsiooni tüübilt 
identne;

Or.en

Selgitus

Et leida piisav tasakaal vaba kaubavahetuse ja turvalise turu vahel, tuleks piirata käesolevat 
paralleelset kaubandust käsitlevat artiklit samasuguste toodetega, millel on sama kirjeldus 
ning toimeainete ja muude koostisainete sisaldus. 

Muudatusettepanek 372
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selle koostis on sama või sarnane muude 
kui toimeainete ja koostise liigi osas;

b) selle koostis on sama või sarnane 
toimeainete ja muude kui toimeainete ja 
koostise liigi osas;

Or.en

Selgitus

Ei piisa sellest, kui toode on sama või sarnane muude kui toimeainete osas. See peab olema 
nii ka toimeainete osas. 

Muudatusettepanek 373
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) selle võimalik kahjulik mõju inimeste 
või loomade tervisele või keskkonnale on 
samasugune või samaväärne.

c) selle võimalik vahetu või aja jooksul 
tekkiv kahjulik mõju inimeste, eelkõige 
laste, või loomade tervisele või 
keskkonnale on samasugune või 
samaväärne.

Or.it

Selgitus

See täpsustus on vajalik selleks, et välja tuua, et laste taluvus kahjulike ainete suhtes on 
väiksem kui täiskasvanutel, kelle järgi kavatsetakse ettepanekus võtta vastu määrus talutava 
kahjulikkuse näitajad kindlaks määrata. Arvestades, et sageli satuvad lapsed – enese 
teadmata – kohtadesse, kus pihustatakse biotsiide ja pestitsiide, ning neil avalduvad otseselt 
või kaudselt kahjulikest ainetest tingitud tagajärjed vahetult või aja jooksul. 

Muudatusettepanek 374
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – punkt c 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) selle võimalik kahjulik mõju inimeste 
või loomade tervisele või keskkonnale on 
samasugune või samaväärne.

c) selle võimalik kahjulik mõju inimeste 
või loomade tervisele või keskkonnale on 
samasugune või samaväärne, mis 
puudutab selle muid koostisaineid, 
pakendi suurust, materjali või vormi.

Or.en

Selgitus

Et leida piisav tasakaal vaba kaubavahetuse ja turvalise turu vahel, tuleks piirata käesolevat 
paralleelset kaubandust käsitlevat artiklit samasuguste toodetega, millel on sama kirjeldus 
ning toimeainete ja muude koostisainete sisaldus. 

Muudatusettepanek 375
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) loaomaniku nimi ja aadress 
päritoluliikmesriigis;

c) loaomaniku nimi ja aadress 
päritoluliikmesriigis ning 
andmekasutusluba loaomanikult vastavalt 
artiklile 50;

Or.it

Selgitus

Paralleelse kaubanduse loa taotlus peab sisaldama ka teavet andmekasutusloa kohta, nagu 
on sätestatud määruse artiklis 50. 
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Muudatusettepanek 376
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina artiklitest 15 ja 16 võib pädev 
asutus võib anda kuni üheksaks kuuks loa 
lasta piiratud ja kontrollitud kasutamiseks 
turule biotsiide, mis ei vasta käesoleva 
määruse sätetele, kui selline meede on 
vajalik rahva tervist või keskkonda 
ähvardava ohu korral, mida ei ole muude 
vahenditega võimalik tõrjuda.

1. Erandina artiklitest 15 ja 16 võib pädev 
asutus anda kuni neljaks kuuks loa lasta 
piiratud ja kontrollitud kasutamiseks turule 
biotsiide, mis ei vasta käesoleva määruse 
sätetele, kui kõik järgmised tingimused on 
täidetud:

a) selline meede on vajalik rahva tervist 
või keskkonda ähvardava ohu korral, mida 
ei ole muude vahenditega võimalik tõrjuda, 
ning
b) asjaomaste toimeainete lisamine I 
lisasse on heaks kiidetud või neid on 
hinnatud vastavalt käesoleva määruse 
artiklile 4 ja on esitatud täielik toimik 
ning
c) kui asjaomased toimeained liigitatakse 
keelatud või asendatavateks 
toimeaineteks, on koostatud kohustuslik 
asenduskava ja seda rakendab taotleja või 
pädev asutus, et asendada kõnealused 
ained mitteohtlike keemiliste või 
kemikaalivabade alternatiividega kahe 
aasta jooksul pärast heakskiitmist, ning
d) toote kasutamist piiratakse kutsealase 
kasutusega professionaalidega, kes on 
sertifitseeritud vastavalt integreeritud 
taimekaitse nõuetele, ja selle kasutamist 
kontrollitakse nõuetekohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 377
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina artiklitest 15 ja 16 võib pädev 
asutus võib anda kuni üheksaks kuuks loa 
lasta piiratud ja kontrollitud kasutamiseks 
turule biotsiide, mis ei vasta käesoleva 
määruse sätetele, kui selline meede on 
vajalik rahva tervist või keskkonda 
ähvardava ohu korral, mida ei ole muude 
vahenditega võimalik tõrjuda.

1. Erandina artiklitest 15 ja 16 võib pädev 
asutus anda kuni üheksaks kuuks loa lasta 
piiratud ja kontrollitud kasutamiseks turule 
biotsiide, mis ei vasta käesoleva määruse 
sätetele, kui selline meede on vajalik rahva 
tervist või keskkonda ähvardava ohu 
korral, mida ei ole muude, väiksema 
riskiga vahenditega võimalik tõrjuda.

Or.en

Selgitus

Toimeainega kaasnevat riski, mis on lubatud erandina nõuetest, peab võimalikult täpselt 
kontrollima. 

Muudatusettepanek 378
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seni kuni toimeaine kantakse I lisasse, 
võivad pädevad asutused ja komisjon 
anda erandina artikli 16 lõike 1 punktist a 
kuni kolmeks aastaks loa sellist uut 
toimeainet sisaldava biotsiidi 
turulelaskmiseks, mis ei ole I lisasse 
kantud.
Kõnealuse loa võib anda üksnes juhul, 
kui pädev asutus on esitanud pärast 
toimikute hindamist kooskõlas artikliga 8 
soovituse uue toimeaine I lisasse 
kandmiseks ning ajutise loa taotluse 
saanud pädev asutus või ühenduse loa 
puhul kemikaaliamet leiab, et biotsiid 
vastab eeldatavasti artikli 16 lõike 1 

välja jäetud
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punktidele c ja d.
Pädevad asutused või komisjon kannavad 
artikli 23 lõikes 5 osutatud luba käsitleva 
teabe ühenduse biotsiidiregistrisse.
Kui komisjon otsustab toimeaine I lisasse 
kandmata jätta, tühistab kõnealuse loa 
see pädev asutus, kes andis esimeses 
lõigus osutatud loa, või komisjon.
Kui komisjon ei ole otsust toimeaine I 
lisasse kandmise kohta enne kolme aasta 
möödumist vastu võtnud, võib ajutise loa 
andnud pädev asutus või 
komisjon nimetatud luba pikendada kuni 
ühe aasta võrra eeldusel, et on alust 
arvata, et toimeaine täidab artiklis 4 
sätestatud nõudeid. Ajutist luba 
pikendanud pädev asutus teavitab sellest 
teisi pädevaid asutusi ja vajaduse korral 
komisjoni.

Or. en

Muudatusettepanek 379
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse 
puhul teavitab uuringut või katset teha 
sooviv isik sellest eelnevalt pädevat 
asutust. Nimetatud isik peab kirjalikku 
registrit, kuhu ta märgib biotsiidi või 
toimeaine identsusandmed, märgistamist 
käsitlevad andmed, tarnitavad kogused ja 
nende isikute nimed ja aadressid, kellele 
biotsiid või toimeaine tarnitakse, ning 
koostab toimiku, mis sisaldab kõiki 
olemasolevaid andmeid võimaliku mõju 
kohta inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale. Asjaomane isik teeb taotluse 
korral kõnealuse teabe kättesaadavaks 

Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse, sh 
toodetele ja protsessidele suunatud 
teadus- ja arendustegevus, puhul teavitab 
uuringut või katset teha sooviv isik sellest 
eelnevalt pädevat asutust. Nimetatud isik 
peab kirjalikku registrit, kuhu ta märgib 
biotsiidi või toimeaine identsusandmed, 
märgistamist käsitlevad andmed ja
tarnitavad kogused ning koostab toimiku, 
mis sisaldab kõiki olemasolevaid andmeid 
võimaliku mõju kohta inimeste või 
loomade tervisele või keskkonnale. 
Asjaomane isik teeb taotluse korral 
kõnealuse teabe kättesaadavaks pädevale 
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pädevale asutusele. asutusele.

Or.en

Selgitus

Riikliku loa andmise nõue on innovatsioonile suur takistus, sest sellega kaasneb väga pikk 
ooteaeg, enne kui katse saab läbi viia. Selle asemel tehakse ettepanek – säilitades samal ajal 
pädeva asutuse eelneva hindamise vajaduse –, et kehtestataks 30päevane periood, selleks et 
pädev asutus hindaks, kas kavandatav katse on murettekitav, ning avaldaks oma arvamuse.
Lisaks, kui katse viiakse läbi ühes liikmesriigis, ei ole komisjoni ja pädevate asutuste 
teavitamisel selget eesmärki ja see ei too mingit kasu.

Muudatusettepanek 380
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse 
puhul teavitab uuringut või katset teha 
sooviv isik sellest eelnevalt pädevat 
asutust. Nimetatud isik peab kirjalikku 
registrit, kuhu ta märgib biotsiidi või 
toimeaine identsusandmed, märgistamist 
käsitlevad andmed, tarnitavad kogused ja 
nende isikute nimed ja aadressid, kellele 
biotsiid või toimeaine tarnitakse, ning 
koostab toimiku, mis sisaldab kõiki 
olemasolevaid andmeid võimaliku mõju 
kohta inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale. Asjaomane isik teeb taotluse 
korral kõnealuse teabe kättesaadavaks 
pädevale asutusele.

Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse 
puhul teavitab uuringut või katset teha 
sooviv isik sellest eelnevalt pädevat 
asutust. Nimetatud isik peab kirjalikku 
registrit, kuhu ta märgib biotsiidi või 
toimeaine identsusandmed, märgistamist 
käsitlevad andmed, tarnitavad kogused ja 
nende isikute nimed ja aadressid, kellele 
biotsiid või toimeaine tarnitakse, ning 
koostab toimiku, mis sisaldab kõiki 
olemasolevaid andmeid võimaliku vahetu 
või pikaajalise mõju kohta inimeste ja 
eelkõige laste või loomade tervisele või 
keskkonnale. Asjaomane isik teeb taotluse 
korral kõnealuse teabe kättesaadavaks 
pädevale asutusele.

Or.it

Selgitus

See täpsustus on vajalik selleks, et välja tuua, et laste taluvus kahjulike ainete suhtes on 
väiksem kui täiskasvanutel, kelle järgi kavatsetakse ettepanekus võtta vastu määrus talutava 
kahjulikkuse näitajad kindlaks määrata. Arvestades, et sageli satuvad lapsed – enese 
teadmata – kohtadesse, kus pihustatakse biotsiide ja pestitsiide, ning neil avalduvad otseselt 
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või kaudselt kahjulikest ainetest tingitud tagajärjed vahetult või aja jooksul. 

Muudatusettepanek 381
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse 
puhul teavitab uuringut või katset teha 
sooviv isik sellest eelnevalt pädevat 
asutust. Nimetatud isik peab kirjalikku 
registrit, kuhu ta märgib biotsiidi või 
toimeaine identsusandmed, märgistamist 
käsitlevad andmed, tarnitavad kogused ja 
nende isikute nimed ja aadressid, kellele 
biotsiid või toimeaine tarnitakse, ning 
koostab toimiku, mis sisaldab kõiki 
olemasolevaid andmeid võimaliku mõju 
kohta inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale. Asjaomane isik teeb taotluse 
korral kõnealuse teabe kättesaadavaks 
pädevale asutusele.

Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse, sh 
toodetele ja protsessidele suunatud 
teadus- ja arendustegevus, puhul teavitab 
uuringut või katset teha sooviv isik sellest 
eelnevalt pädevat asutust. Nimetatud isik 
peab kirjalikku registrit, kuhu ta märgib 
biotsiidi või toimeaine identsusandmed, 
märgistamist käsitlevad andmed ja
tarnitavad kogused ning koostab toimiku, 
mis sisaldab kõiki olemasolevaid andmeid 
võimaliku mõju kohta inimeste või 
loomade tervisele või keskkonnale. 
Asjaomane isik teeb taotluse korral
kõnealuse teabe kättesaadavaks pädevale 
asutusele.

Or.en

Selgitus

Ettepaneku kohaselt on teadus- ja arendustegevuse eesmärgil tehtava katse läbiviimiseks 
vaja, et toote keskkonda vabanemist põhjustada võivale loata biotsiidile oleks enne katse 
tegemist väljastatud riiklik luba. See on innovatsioonile selgelt suur takistus, sest sellega 
kaasneb väga pikk ooteaeg, enne kui katse saab läbi viia. Seega tuleks kehtestada 30päevane 
periood, selleks et hinnata, kas kavandatav katse on murettekitav, säilitades samal ajal 
pädeva asutuse eelneva hindamise vajaduse. 

Muudatusettepanek 382
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse 
puhul teavitab uuringut või katset teha 
sooviv isik sellest eelnevalt pädevat 
asutust. Nimetatud isik peab kirjalikku 
registrit, kuhu ta märgib biotsiidi või 
toimeaine identsusandmed, märgistamist 
käsitlevad andmed, tarnitavad kogused ja 
nende isikute nimed ja aadressid, kellele 
biotsiid või toimeaine tarnitakse, ning 
koostab toimiku, mis sisaldab kõiki 
olemasolevaid andmeid võimaliku mõju 
kohta inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale. Asjaomane isik teeb taotluse 
korral kõnealuse teabe kättesaadavaks 
pädevale asutusele.

Toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja 
arendustegevust hõlmava teadusliku
uurimis- ja arendustegevuse puhul teavitab 
uuringut või katset teha sooviv isik sellest 
eelnevalt pädevat asutust. Nimetatud isik 
peab kirjalikku registrit, kuhu ta märgib 
biotsiidi või toimeaine identsusandmed, 
märgistamist käsitlevad andmed ja
tarnitavad kogused, ning koostab toimiku, 
mis sisaldab kõiki olemasolevaid andmeid 
võimaliku mõju kohta inimeste või 
loomade tervisele või keskkonnale. 
Asjaomane isik teeb taotluse korral 
kõnealuse teabe kättesaadavaks pädevale 
asutusele.

Or.fr

Selgitus

Komisjoni ettepanekus on uurimis- ja arendustegevuses katsete tegemiseks ilma loata 
biotsiidiga, mis vajab toote vabastamist keskkonda, nõutav eelnev liikmesriigi luba. See 
tähtaeg võib takistada innovatsiooni. Tehakse ettepanek määrata selle asemel asutusele 
kahenädalane tähtaeg hindamiseks, kas kavandatud katsetamine tekitab probleeme, ja oma 
arvamuse avaldamiseks. 

Muudatusettepanek 383
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – lõik 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toote- või tehnoloogiaalase uurimis- ja 
arendustegevuse puhul esitab uuringut 
või katset teha sooviv isik teises lõigus 
nõutud teabe enne biotsiidi või toimeaine 
turulelaskmist selle liikmesriigi pädevale 
asutusele, kus toode turule lastakse.

välja jäetud

Or.en
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Selgitus

In the Commission’s proposal, in order to proceed with an experiment or test for the purposes 
of research and development, an unauthorised biocidal product which may involve release of 
the product into to the environment requires a national authorisation before the 
test/experiment can be done. This clearly constitutes a significant barrier to innovation, as it 
implies a very long waiting period before the test can be carried out. It is proposed instead, 
whilst maintaining the need for a prior evaluation by the competent authority, that a 15-day 
period is set to for it to assess if the proposed test/experiment raises any concerns, and to 
issue its opinion.

Muudatusettepanek 384
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – lõik 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toote- või tehnoloogiaalase uurimis- ja 
arendustegevuse puhul esitab uuringut 
või katset teha sooviv isik teises lõigus 
nõutud teabe enne biotsiidi või toimeaine 
turulelaskmist selle liikmesriigi pädevale 
asutusele, kus toode turule lastakse.

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Ettepaneku kohaselt on teadus- ja arendustegevuse eesmärgil tehtava katse läbiviimiseks 
vaja, et toote keskkonda vabanemist põhjustada võivale loata biotsiidile oleks enne katse 
tegemist väljastatud riiklik luba. See on innovatsioonile selgelt suur takistus, sest sellega 
kaasneb väga pikk ooteaeg, enne kui katse saab läbi viia. Seega tuleks kehtestada 30päevane 
periood, selleks et hinnata, kas kavandatav katse on murettekitav, säilitades samal ajal 
pädeva asutuse eelneva hindamise vajaduse. 

Muudatusettepanek 385
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – lõik 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toote- või tehnoloogiaalase uurimis- ja 
arendustegevuse puhul esitab uuringut 
või katset teha sooviv isik teises lõigus 
nõutud teabe enne biotsiidi või toimeaine 
turulelaskmist selle liikmesriigi pädevale 
asutusele, kus toode turule lastakse.

välja jäetud

Or.fr

Muudatusettepanek 386
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Loata biotsiidi või üksnes biotsiidis 
kasutamiseks ettenähtud toimeainet ei tohi 
turule lasta selliste uuringute või katsete 
tegemiseks, millega seoses või mille 
tagajärjel võib biotsiid keskkonda sattuda, 
välja arvatud juhul, kui pädev asutus on 
kõnealuse toote turulelaskmisest huvitatud 
isiku esitatud andmeid hinnanud ja andnud 
selleks riikliku loa, milles piiratakse 
kasutatavaid koguseid ja piirkondi, kus 
neid kasutatakse, ja kus võidakse ette näha 
lisatingimused. Pädev asutus teavitab 
viivitamata komisjoni ja teisi pädevaid 
asutusi tema antud riiklikust loast.

2. Loata biotsiidi või üksnes biotsiidis 
kasutamiseks ettenähtud toimeainet ei tohi 
turule lasta selliste uuringute või katsete 
tegemiseks, millega seoses või mille 
tagajärjel võib biotsiid keskkonda sattuda, 
välja arvatud juhul, kui pädev asutus on 
kõnealuse toote turulelaskmisest huvitatud 
isiku esitatud andmeid hinnanud ja andnud 
selleks positiivse arvamuse, milles 
võidakse ette näha lisatingimused. Kui
pädev asutus ei ole 30 päeva jooksul 
pärast lõikes 1 nõutud teabe edastamist 
arvamust avaldanud, tuleks biotsiid või 
toimeaine teatatud katsetamiseks või 
testide tegemiseks turule lasta.

Or.fr

Selgitus

Komisjoni ettepanekus on uurimis- ja arendustegevuses katsete tegemiseks ilma loata 
biotsiidiga, mis vajab toote vabastamist keskkonda, nõutav eelnev liikmesriigi luba. See 
tähtaeg võib takistada innovatsiooni. Tehakse ettepanek määrata selle asemel asutusele 
kahenädalane tähtaeg hindamiseks, kas kavandatud katsetamine tekitab probleeme, ja oma 
arvamuse avaldamiseks. 



AM\810555ET.doc 35/85 PE439.891v01-00

ET

Muudatusettepanek 387
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Loata biotsiidi või üksnes biotsiidis 
kasutamiseks ettenähtud toimeainet ei tohi 
turule lasta selliste uuringute või katsete 
tegemiseks, millega seoses või mille 
tagajärjel võib biotsiid keskkonda sattuda, 
välja arvatud juhul, kui pädev asutus on 
kõnealuse toote turulelaskmisest huvitatud 
isiku esitatud andmeid hinnanud ja andnud 
selleks riikliku loa, milles piiratakse 
kasutatavaid koguseid ja piirkondi, kus 
neid kasutatakse, ja kus võidakse ette näha 
lisatingimused. Pädev asutus teavitab 
viivitamata komisjoni ja teisi pädevaid 
asutusi tema antud riiklikust loast.

2. Loata biotsiidi või üksnes biotsiidis 
kasutamiseks ettenähtud toimeainet ei tohi 
turule lasta selliste uuringute või katsete 
tegemiseks, millega seoses või mille 
tagajärjel võib biotsiid keskkonda sattuda, 
välja arvatud juhul, kui pädev asutus on 
kõnealuse toote turulelaskmisest huvitatud 
isiku esitatud andmeid hinnanud ja 
väljastanud positiivse arvamuse, kus 
võidakse ette näha lisatingimused. Kui
pädev asutus ei esita arvamust 30 päeva 
jooksul alates lõikes 1 nõutava teabe 
esitamise kuupäevast, võib biotsiidi või 
toimeaine teatatud katse läbiviimiseks 
turule lasta.

Or.en

Selgitus

Riikliku loa andmise nõue on innovatsioonile suur takistus, sest sellega kaasneb väga pikk 
ooteaeg, enne kui katse saab läbi viia. Selle asemel tehakse ettepanek – säilitades samal ajal 
pädeva asutuse eelneva hindamise vajaduse –, et kehtestataks 30päevane periood, selleks et 
pädev asutus hindaks, kas kavandatav katse on murettekitav, ning avaldaks oma arvamuse. 
Lisaks, kui katse viiakse läbi ühes liikmesriigis, ei ole komisjoni ja pädevate asutuste 
teavitamisel selget eesmärki ja see ei too mingit kasu. 

Muudatusettepanek 388
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Loata biotsiidi või üksnes biotsiidis 
kasutamiseks ettenähtud toimeainet ei tohi 

2. Loata biotsiidi või üksnes biotsiidis 
kasutamiseks ettenähtud toimeainet ei tohi 
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turule lasta selliste uuringute või katsete 
tegemiseks, millega seoses või mille 
tagajärjel võib biotsiid keskkonda sattuda, 
välja arvatud juhul, kui pädev asutus on 
kõnealuse toote turulelaskmisest huvitatud 
isiku esitatud andmeid hinnanud ja andnud 
selleks riikliku loa, milles piiratakse 
kasutatavaid koguseid ja piirkondi, kus 
neid kasutatakse, ja kus võidakse ette näha 
lisatingimused. Pädev asutus teavitab 
viivitamata komisjoni ja teisi pädevaid 
asutusi tema antud riiklikust loast.

turule lasta selliste uuringute või katsete 
tegemiseks, millega seoses või mille 
tagajärjel võib biotsiid keskkonda sattuda, 
välja arvatud juhul, kui pädev asutus on 
kõnealuse toote turulelaskmisest huvitatud 
isiku esitatud andmeid hinnanud ja 
väljastanud positiivse arvamuse, kus 
võidakse ette näha lisatingimused. Kui
pädev asutus ei esita arvamust 30 päeva 
jooksul alates lõikes 1 nõutava teabe 
esitamise kuupäevast, võib biotsiidi või 
toimeaine teatatud katse läbiviimiseks 
turule lasta.

Or.en

Selgitus

Ettepaneku kohaselt on teadus- ja arendustegevuse eesmärgil tehtava katse läbiviimiseks 
vaja, et toote keskkonda vabanemist põhjustada võivale loata biotsiidile oleks enne katse 
tegemist väljastatud riiklik luba. See on innovatsioonile selgelt suur takistus, sest sellega 
kaasneb väga pikk ooteaeg, enne kui katse saab läbi viia. Seega tuleks kehtestada 30päevane 
periood, selleks et hinnata, kas kavandatav katse on murettekitav, säilitades samal ajal 
pädeva asutuse eelneva hindamise vajaduse. 

Muudatusettepanek 389
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui uuring või katse toimub mõnes 
muus liikmesriigis kui see, kus toimub 
biotsiidi turulelaskmine, peab taotleja 
saama uuringuks või katseks loa selle 
liikmesriigi pädevalt asutuselt, kelle 
territooriumil uuringud või katsed 
korraldatakse.

3. Kui uuring või katse toimub mõnes 
muus liikmesriigis kui see, kus toimub 
biotsiidi turulelaskmine, peab taotleja 
teavitama selle liikmesriigi pädevat 
asutust, kelle territooriumil uuringud või 
katsed korraldatakse. Taotleja peab 
kirjalikku registrit, kuhu ta märgib 
biotsiidi või toimeaine identsusandmed, 
märgistamist käsitlevad andmed ja 
tarnitavad kogused ning koostab toimiku, 
mis sisaldab kõiki olemasolevaid andmeid 
võimaliku mõju kohta inimeste või 
loomade tervisele või keskkonnale. 
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Taotleja teeb taotluse korral kõnealuse 
teabe kättesaadavaks pädevale asutusele.

Or.en

Selgitus

Selle liikmesriigi, kelle turule biotsiidi ei lasta, territooriumil katsete läbiviimise eeskirjad 
peavad olema samad, mis on sätestatud sama artikli lõikes 1. 

Muudatusettepanek 390
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui lõigetes 1 ja 2 osutatud uuringud või 
katsed võivad mõjuda kahjulikult inimeste 
või loomade tervisele või avaldada 
vastuvõetamatut mõju keskkonnale, võib 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus need 
keelata või lubada nende tegemist sellistel 
tingimustel, mida pädev asutus peab 
kõnealuste tagajärgede vältimiseks 
vajalikuks. Pädev asutus teavitab 
kõnealustest meetmetest viivitamata 
komisjoni ja teisi pädevaid asutusi.

Kui lõigetes 1 ja 2 osutatud uuringud või 
katsed võivad vahetult või aja jooksul
mõjuda kahjulikult inimeste ja eelkõige 
laste või loomade tervisele või avaldada 
vastuvõetamatut mõju keskkonnale, 
inimestele ja loomadele, võib asjaomase 
liikmesriigi pädev asutus need keelata või 
lubada nende tegemist sellistel tingimustel, 
mida pädev asutus peab kõnealuste 
tagajärgede vältimiseks vajalikuks. Pädev 
asutus teavitab kõnealustest meetmetest 
viivitamata komisjoni ja teisi pädevaid 
asutusi.

Or.it

Selgitus

See täpsustus on vajalik selleks, et välja tuua, et laste taluvus kahjulike ainete suhtes on 
väiksem kui täiskasvanutel, kelle järgi kavatsetakse ettepanekus võtta vastu määrus talutava 
kahjulikkuse näitajad kindlaks määrata. Arvestades, et sageli satuvad lapsed – enese 
teadmata – kohtadesse, kus pihustatakse biotsiide ja pestitsiide, ning neil avalduvad otseselt 
või kaudselt kahjulikest ainetest tingitud tagajärjed vahetult või aja jooksul. 
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Muudatusettepanek 391
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 4 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab meetmed, millega 
määratakse kindlaks katsete ajal vabaneda 
võivate toimeaine või biotsiidi üldkoguste 
ülemmäärad ning kooskõlas lõikega 2 
esitatavad miinimumandmed.

4. Et edendada toimeainete ja 
biotsiididega seotud teadus- ja 
arendustegevust, võtab komisjon 
kooskõlas artikliga 71 a ja vastavalt 
artiklites 71 b ja 71 c sätestatud 
tingimustele delegeeritud õigusaktide abil 
meetmed, millega määratakse kindlaks 
katsete ajal vabaneda võivate toimeaine või 
biotsiidi üldkoguste ülemmäärad ning 
kooskõlas lõikega 2 esitatavad 
miinimumandmed.

Or.en

Selgitus

Komiteemenetluse vastavusse viimiseks ELi toimimise lepingus sätestatud uue delegeeritud 
õigusaktide süsteemiga. 

Muudatusettepanek 392
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 4 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 72 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Komiteemenetluse vastavusse viimiseks ELi toimimise lepingus sätestatud uue delegeeritud 
õigusaktide süsteemiga. 
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Muudatusettepanek 393
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühte või mitut biotsiidi sisaldavaid 
töödeldud materjale või tooteid tohib turule 
lasta üksnes juhul, kui materjalide või 
toodete töötlemisel kasutatud biotsiidi(de)l
on selleks otstarbeks antud luba 
ühenduses või vähemalt ühes 
liikmesriigis.

1. Ühte või mitut toimeainet sisaldavaid 
töödeldud materjale või tooteid tohib turule 
lasta üksnes juhul, kui materjalide või 
toodete töötlemisel kasutatud toimeaine(d) 
on loetletud I lisas (toimeainete positiivne 
loetelu) ja pärinevad allikast, millega 
kaasneb nimetatud taotleja nimi, mis on 
esitatud kõrvuti kõnealuse toimeaine I 
lisasse kandmise kuupäevaga.

Or.en

Selgitus

On vaja tagada, et töödeldud toodetes ja materjalides kasutataks üksnes I lisa positiivses 
loetelus loetletud toimeaineid. Paljud tooted valmistatakse väljaspool ELi ja seega ei ole ELis 
lubatud biotsiidis muud kui toimeained. Et muud kui toimeained ei vabane eelduste kohaselt 
tavapärastes või mõistlikult eeldatavates kasutustingimustes, puudub põhjus muuta kogu 
formuleeritud biotsiidi heakskiitmine ELi sisenevate töödeldud toodete puhul seaduslikuks 
nõudeks. 

Muudatusettepanek 394
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühte või mitut biotsiidi sisaldavaid 
töödeldud materjale või tooteid tohib turule 
lasta üksnes juhul, kui materjalide või 
toodete töötlemisel kasutatud biotsiidi(de)l 
on selleks otstarbeks antud luba ühenduses 
või vähemalt ühes liikmesriigis.

1. Ühte või mitut biotsiidi sisaldavaid 
töödeldud materjale või tooteid tohib turule 
lasta üksnes juhul, kui materjalide või 
toodete töötlemisel kasutatud biotsiidi(de)l 
on selleks otstarbeks antud luba ühenduses 
või vähemalt ühes liikmesriigis või kui 
biotsiidi sisaldus kõnealustes toodetes on 
väiksem kui 0,01 massiprotsenti. Vajaduse 
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korral võib biotsiidikomitee teha 
ettepaneku kehtestada konkreetse(te) 
biotsiidi(de) või biotsiidide rühmade jaoks 
erinevad piirmäärad.

Or.en

Selgitus

Teatavaid biotsiide, mis on ELis keelatud, kasutatakse vabalt kolmandates riikides: seetõttu ei 
saa täielikult välistada toodete ristsaastumist. Kõnealuste biotsiidide jaoks tuleb kehtestada 
üldine piirmäär, jättes biotsiidikomiteele võimaluse vajaduse korral kehtestada erinevad 
piirmäärad. 

Muudatusettepanek 395
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühte või mitut biotsiidi sisaldavaid 
töödeldud materjale või tooteid tohib turule 
lasta üksnes juhul, kui materjalide või 
toodete töötlemisel kasutatud biotsiidi(de)l 
on selleks otstarbeks antud luba ühenduses 
või vähemalt ühes liikmesriigis.

1. Ühte või mitut biotsiidi sisaldavaid 
töödeldud materjale või tooteid tohib turule 
lasta üksnes juhul, kui materjalide või 
toodete töötlemisel kasutatud biotsiidi(de)l 
on selleks otstarbeks antud luba ühenduses 
või vähemalt ühes liikmesriigis või kui 
biotsiidi sisaldus kõnealustes transiidil 
olevates toodetes on väiksem kui 0,01 
massiprotsenti.

Or.en

Selgitus

Teatavaid biotsiide, mis on ELis keelatud, kasutatakse vabalt kolmandates riikides: seetõttu ei 
saa täielikult välistada toodete ristsaastumist. Kõnealuste biotsiidide jaoks tuleb kehtestada 
üldine piirmäär. 

Muudatusettepanek 396
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühte või mitut biotsiidi sisaldavaid 
töödeldud materjale või tooteid tohib turule 
lasta üksnes juhul, kui materjalide või 
toodete töötlemisel kasutatud biotsiidi(de)l
on selleks otstarbeks antud luba ühenduses 
või vähemalt ühes liikmesriigis.

1. Ühte või mitut biotsiidi sisaldavaid 
töödeldud materjale või tooteid tohib turule 
lasta üksnes juhul, kui materjalide või 
toodete töötlemisel kasutatud toimeainetel
on selleks otstarbeks antud luba ühenduses.

Or.en

Muudatusettepanek 397
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõigi toimeainete nimed, mida toodete 
või materjalide töötlemisel kasutati või 
nendesse lisati;

a) kõigi toimeainete nimed, kasutades 
võimaluse korral üldnomenklatuuri (nt 
INCI), mida toodete või materjalide 
töötlemisel kasutati või nendesse lisati, 
vajaduse korral kõigi toimeainete kohta, 
mis töödeldud tootest või materjalist 
tavapärastes ja eeldatavates 
kasutustingimustes vabanevad, v.a juhul, 
kui valdkondlikes õigusaktides on juba 
sätestatud märgistamisnõuded või 
teavitamise nõuete täitmise alternatiivsed 
viisid;

Or.en

Selgitus

Töödeldud toodete ja materjalide märgistust käsitlevad sätted ei tohiks viia nõueteni esitada 
ebavajalikku teavet ning ei tohiks kattuda valdkondlikes õigusaktides juba olemasolevate 
nõuetega. Alati tuleks arvesse võtta kehtivaid valdkondlikke õigusakte ja nende teavet 
käsitlevaid nõudeid (nt märgistus). Nt detergente käsitlevas määruse alusel tuleb säilitusaine 
INCI nimetus märgistada elanikkonnale müüdavatele toodetele ja edastada asutuslike ja 
tööstuslike toodete ohutuskaardil. Täiendavad märgistamisnõuded ei ole vajalikud.
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Muudatusettepanek 398
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõigi toimeainete nimed, mida toodete 
või materjalide töötlemisel kasutati või 
nendesse lisati;

a) sõnad „töödeldud biotsiididega”, 
millele järgnevad kõigi toimeainete nimed, 
mida toodete või materjalide töötlemisel 
kasutati või nendesse lisati; kõigi 
nanomaterjalide nimede järel tuleb lisada 
sulgudes sõna „nano”;

Or.en

Selgitus

Tarbijad ei pruugi olla teadlikud biotsiidide nimedest ja seepärast tuleks märgistusel enne 
toimeainete nimede loetlemist selgelt näidata, et toodet on töödeldud biotsiididega. 
Nanomaterjalid tuleks märgistada, kuna see nõue on juba vastu võetud kosmeetikatoodete 
puhul. 

Muudatusettepanek 399
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõigi toimeainete nimed, mida toodete 
või materjalide töötlemisel kasutati või 
nendesse lisati;

a) kõigi toimeainete nimed, kasutades 
võimaluse korral üldnomenklatuuri (nt 
INCI), mida toodete või materjalide 
töötlemisel kasutati või nendesse lisati, 
vajaduse korral kõigi toimeainete kohta, 
mis töödeldud tootest või materjalist 
tavapärastes ja eeldatavates 
kasutustingimustes vabanevad, v.a juhul, 
kui valdkondlikes õigusaktides on juba 
sätestatud märgistamise nõuded või 
teavitamise nõuete täitmise alternatiivsed 
viisid;

Or.en
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Selgitus

The labelling provisions for treated articles and materials should not lead to requirements for 
unnecessary information and should not overlap with existing requirements under sectoral 
legislation. Existing sectoral legislation and their information requirements (e.g. labelling, 
Safety Data Sheets) should always be taken into consideration. For example under the 
Detergent Regulation, the INCI name of the preservative must be labelled on products for the 
general public and reported in the SDS for Institutional and Industrial products. Hence any 
additional labelling requirements are unnecessary.

Muudatusettepanek 400
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) märge „töödeldud biotsiididega”;

Or.fr

Selgitus

Töödeldud toodete märgistusel peab olema selgelt kirjas, et toodet on biotsiididega 
töödeldud. See on väga oluline tarbijainfo element. 

Muudatusettepanek 401
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vajaduse korral töödeldud toodetele või 
materjalidele omistatud biotsiidi omadus;

b) vajaduse korral töödeldud toodetele või 
materjalidele omistatud biotsiidi omadus, 
kui biotsiid võib puutuda otse kokku 
inimeste ja keskkonnaga;

Or.en

Selgitus

Märgistusnõuded peaks puudutama üksnes tooteid, mida on biotsiidiga töödeldud ja millel 
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võib olla otsene kokkupuude inimeste ja keskkonnaga, sest üksnes need tooted võivad osutuda 
tõeliselt ohtlikuks. 

Muudatusettepanek 402
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vajaduse korral töödeldud toodetele või 
materjalidele omistatud biotsiidi omadus;

b) töödeldud materjalidele või toodetele
omistatud biotsiidi omadus, kui sisalduv 
biotsiid vabaneb normaalsetes ja 
mõistlikus ulatuses ennustatavates 
kasutustingimustes;

Or.de

Selgitus

Välise biotsiidse toimega toodete puhul peavad kehtima rangemad eeskirjad. Siin tuleb artikli 
47 sõnastust selgemaks muuta. 

Muudatusettepanek 403
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vajaduse korral töödeldud toodetele või 
materjalidele omistatud biotsiidi omadus;

b) vajaduse korral töödeldud toodetele 
omistatud biotsiidi omadus;

Or.en

Selgitus

Täiendavad ohu- ja hoiatuslaused, mis on sätestatud biotsiidile loa andmiseks, oleksid 
töödeldud materjali märgisel eksitav teave. Materjali ei saa käsitleda samal viisil nagu 
biotsiidi, mida töödeldud materjalis kasutati, ja seega ei ole ohu- ja hoiatuslaused töödeldud 
materjalil asjakohased. 
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Muudatusettepanek 404
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kõikide toodete või materjalide 
töötlemisel kasutatud või nendesse lisatud 
biotsiidide loa number;

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Loa numbri lisamine ei oma tarbija ohutuse seisukohast mingit tähtsust. Vastupidi, see tooks 
kaasa pika lubade numbrite loetelu, kuna sageli on ühel toimeainel mitu tarnijat. See tekitaks 
tarbijas segadust. Pädeva asutuse poolse jõustamise eesmärgil on loa numbrit võimalik saada 
teada muul viisil. 

Muudatusettepanek 405
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kõikide toodete või materjalide 
töötlemisel kasutatud või nendesse lisatud 
biotsiidide loa number;

välja jäetud

Or.it

Selgitus

Ollakse seisukohal, et loa number ei aita anda tarbijale toote kohta teavet. 

Muudatusettepanek 406
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kõik biotsiidiloas märgitud ohu- ja 
hoiatuslaused.

d) üksnes töödeldud toodete puhul ja 
vajaduse korral kõik biotsiidiloas märgitud 
ohu- ja hoiatuslaused.

Or.en

Selgitus

Toote märgisele toote töötlemiseks kasutatud biotsiidi loa numbri lisamine avalikustab 
saaja/tarnija suhte ja piirab lisaks selgelt formuleerija paindlikkust vahetada tarnijat, kuna 
iga muutus nõuaks kujunduse muutmist. Loa numbri lisamine ei oma ka tarbija ohutuse 
seisukohast mingit tähtsust. Vastupidi, see tooks kaasa pika lubade numbrite loetelu, kuna 
sageli on ühel toimeainel mitu tarnijat. See tekitaks tarbijas segadust.

Muudatusettepanek 407
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kõik biotsiidiloas märgitud ohu- ja 
hoiatuslaused.

d) kõik biotsiidiloas märgitud ohu- ja 
hoiatuslaused, kui sisalduv biotsiid 
vabaneb normaalsetes ja mõistlikus 
ulatuses ennustatavates 
kasutustingimustes.

Or.de

Selgitus

Välise biotsiidse toimega toodete puhul peavad kehtima rangemad eeskirjad. Siin tuleb artikli 
47 sõnastust selgemaks muuta. 

Muudatusettepanek 408
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt d 



AM\810555ET.doc 47/85 PE439.891v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kõik biotsiidiloas märgitud ohu- ja 
hoiatuslaused.

d) kõik biotsiidiloas märgitud ohu- ja 
hoiatuslaused, kui biotsiid võib puutuda 
otse kokku inimeste ja keskkonnaga.

Or.en

Selgitus

Märgistusnõuded peaks puudutama üksnes tooteid, mida on biotsiidiga töödeldud ja millel 
võib olla otsene kokkupuude inimeste ja keskkonnaga, sest üksnes need tooted võivad osutuda 
tõeliselt ohtlikuks. 

Muudatusettepanek 409
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kõik biotsiidiloas märgitud ohu- ja 
hoiatuslaused.

d) kõik biotsiidiloas märgitud ohu- ja 
hoiatuslaused, kui on asjakohane ja 
toimeainete puhul, mida töödeldud 
kaubad ja materjalid normaalsetes või 
ettearvatavates kasutustingimustes 
vabastavad.

Or.it

Selgitus

Tooteinfo biotsiidi ja toimeaine kohta ei anna tarbijale ohutusteavet juhtudel, kus ei ole 
ettenähtud, et töödeldud kaup või materjal vabastab toimeainet. 

Muudatusettepanek 410
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kõik biotsiidiloas märgitud ohu- ja 
hoiatuslaused.

d) kõik biotsiidiloas märgitud ohu- ja 
hoiatuslaused, eriti seoses haavatavate 
rühmadega.

Or.en

Muudatusettepanek 411
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgistus peab olema selgelt nähtav, 
kergesti loetav ja piisavalt kulumiskindel.

Märgistus peab olema selgelt nähtav, 
kergesti loetav, piisavalt kulumiskindel ja 
trükitud kaubaartiklile või materjalile.

Or.it

Muudatusettepanek 412
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – lõik 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgistuse võib töödeldud toote või 
materjali suurusest või funktsioonist 
tulenevalt kanda pakendile, 
kasutusjuhendisse või 
garantiidokumendile.

Märgistuse võib töödeldud toote või 
materjali suurusest või funktsioonist 
tulenevalt kanda pakendile, 
kasutusjuhendisse või 
garantiidokumendile. Käideldavate 
materjalide korral, mida ei kavandata ega 
teostata seeriatootmise raames, vaid 
eritellimusel, võib tootja koos kliendiga 
kokku leppida muu teavitusvormi.

Or.de
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Selgitus

Eritellimuste ja väikeseeriate korral, eelkõige ehitusvaldkonnas, võib koos tellijaga 
probleemideta kokku leppida märgistuse muud vormid. 

Muudatusettepanek 413
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – lõik 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgistuse võib töödeldud toote või 
materjali suurusest või funktsioonist 
tulenevalt kanda pakendile, 
kasutusjuhendisse või garantiidokumendile.

Märgistuse võib kanda pakendile, 
kasutusjuhendisse ja garantiidokumendile.

Or.fr

Selgitus

Märgistus peab olema tarbijale selge, loetav ja kergesti kättesaadav. 

Muudatusettepanek 414
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – lõik 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töödeldud kaupade või materjalide 
turuleviimise eest vastutaval isikul peab 
olema loaomaniku väljastatud tõend 
kõikide biotsiidide kohta, mida on 
töötlemisel kasutatud või mida on 
kaupadesse või materjalidesse lisatud

Or.it

Selgitus

Ka sellel, kes viib biotsiididega töödeldud kaubad või materjalid turule, peab olema tõend 
kõikide kaupades või materjalides kasutatud biotsiidide kohta. 
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Muudatusettepanek 415
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Andmekasutusloa tühistamine enne selle 
kehtivusaja lõppemist ei mõjuta kõnealuse 
andmekasutusloa alusel antud loa 
kehtivust.

2. Andmekasutusloa tühistamine enne selle 
kehtivusaja lõppemist muudab kõnealuse 
andmekasutusloa alusel antud loa kohe 
kehtetuks, välja arvatud juhul, kui loa 
omanik esitab nelja kuu jooksul 
ekvivalentse toimeaine andmekasutusloa.

Or.de

Selgitus

Komisjoni ettepanek võimaldaks ebaausate võtete rakendamist, sest ettevõte, kes saab 
andmekasutusloa, võib probleemideta tarnijat vahetada. Andmete omanik/abonent ei saaks 
sellisel juhul oma kulusid tagasi. Andmekasutusload antakse tavaliselt tasuta ning on seotud 
tarnelepinguga. Võimalus andmekasutusluba pärast lepingu katkemist tagasi kutsuda on 
vahend andmete omaniku investeeringute kaitsmiseks. 

Muudatusettepanek 416
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Andmekasutusloa tühistamine enne selle 
kehtivusaja lõppemist ei mõjuta kõnealuse 
andmekasutusloa alusel antud loa 
kehtivust.

2. Andmekasutusloa tühistamine enne selle 
kehtivusaja lõppemist tühistab kõnealuse 
andmekasutusloa alusel antud loa, välja 
arvatud juhul, kui loaomanik annab nelja 
kuu jooksul teise andmekasutusloa 
samaväärse toimeaine kohta.

Or.it

Selgitus

Andmekasutusload antakse reeglina tasuta ja need on seotud tarnelepingutega. Kui 
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andmekasutuslube on lihtne tühistada juhtudel, kus lepinguid rikutakse, näiteks alternatiivse 
tarnega, tähendab see kaitsta teabe valdaja investeeringuid. Kasutaja kaitseks tuleb ette näha 
aeg, mille jooksul on võimalik säilitada toote loa kehtivus uue andmekasutusloa saamiseni. 

Muudatusettepanek 417
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loomkatsete vältimiseks tehakse 
käesoleva määruse kohaldamisel 
selgroogsete loomadega katseid ainult 
viimase abinõuna. Selgroogsete loomadega 
seotud katseid ei tohi käesoleva määruse 
kohaldamisel korrata.

1. Kuna on vaja vältida loomkatseid, 
tehakse loomkatsete vältimiseks käesoleva 
määruse kohaldamisel selgroogsete 
loomadega katseid ainult viimase abinõuna 
ja juhtudel, kus ei ole alternatiivseid 
lahendusi, mis ei mõjuta inimeste ja 
loomade loomust. Selgroogsete loomadega 
seotud katseid ei tohi käesoleva määruse 
kohaldamisel korrata.

Or.it

Selgitus

Määruses peetakse silmas säästvat lähenemisviisi biotsiidide ohutusega, mis oleks inimestele, 
loomadele ja keskkonnale ohutu. 

Muudatusettepanek 418
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pärast teabekasutusloa taotluse 
esitamist artikli 51 lõike 2 kohaselt kahe 
kuu jooksul kokkulepet ei saavutata, 
teavitab võimalik taotleja sellest 
viivitamata kemikaaliametit ja 
teabeomanikku. Kemikaaliamet annab 
võimalikule taotlejale kahe kuu jooksul 
pärast teate saamist selle kohta, et 

3. Kui pärast teabekasutusloa taotluse 
esitamist artikli 51 lõike 2 kohaselt kahe 
kuu jooksul kokkulepet ei saavutata, 
teavitavad nii teabeomanik kui ka
võimalik taotleja sellest viivitamata 
kemikaaliametit ja teabeomanikku. 
Kemikaaliamet annab võimalikule 
taotlejale kahe kuu jooksul pärast teate 
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kokkulepet ei saavutatud, loa viidata 
katsetele või uuringutele, mis hõlmavad 
selgroogsetel loomadel tehtavaid katseid. 
Riikide kohtud otsustavad, millise 
suhtelise osa kuludest tasub võimalik 
taotleja teabeomanikule.

saamist selle kohta, et kokkulepet ei 
saavutatud, loa viidata katsetele või 
uuringutele, mis hõlmavad selgroogsetel 
loomadel tehtavaid katseid. Nii 
teabeomanik kui ka võimalik taotleja 
pöörduvad õiguslikult siduva vahekohtu 
poole. Vahekohtu menetlus viiakse läbi 
selle tunnustatud sõltumatu vahekohtu 
eeskirjade alusel, mille on valinud 
teabeomanik pärast konsulteerimist 
võimaliku taotlejaga. Vahekohtu menetlus 
algab ja viiakse lõpule viivitamata ning 
igal juhul 6 kuu jooksul pärast seda, kui 
osapooled on teavitanud kemikaaliametit 
kokkuleppe mittesaavutamisest. 
Vahekohus otsustab, millise suhtelise osa 
teabe kogumise ja kasutamisega seotud 
kõikidest kuludest tasub võimalik taotleja 
teabeomanikule.

Or.en

Selgitus

Teabeomanikud ja võimalikud taotlejad on pikka aega pidanud edukaid läbirääkimisi
andmete kompenseerimise tingimuste üle. Riikide kohtutel on sellega seoses vähe kogemust, 
eelkõige, kuna need küsimused lahendatakse enamikul juhtudel otse osaliste vahel. 
Tunnustatud sõltumatud vahekohtud oleksid paremini võimelised lahendama vaidlusi 
olukordades, kus kokkulepet ei saavutata. 

Muudatusettepanek 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Nelja aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist koostatakse 
tegevuskavad ja rakendatakse neid riigi 
tasandil, et toetada biotsiidide 
jätkusuutlikku kasutamist. Tegevuskavad 
vaadatakse läbi iga kolme aasta tagant.

Or.en
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Selgitus

Liikmesriigid võivad kasutamise etapi jaoks töötada välja jätkusuutlikke meetmeid. 

Muudatusettepanek 420
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädevad asutused esitavad komisjonile 
alates 2013. aastast iga kolme aasta järel
aruande käesoleva määruse rakendamise 
kohta oma territooriumil. Aruanne sisaldab 
järgmist:

3. Pädevad asutused esitavad komisjonile 
alates 2013. aastast igal aastal aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta oma 
territooriumil. Rakendamisaruanded 
avaldatakse igal aastal komisjoni vastaval 
veebilehel. Aruanne sisaldab järgmist:

Or.en

Selgitus

Rakendamisaruandeid tuleb ajakohastada võimalikult sageli ning parimaid tavasid tuleb 
liikmesriikide vahel regulaarselt levitada. 

Muudatusettepanek 421
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teave biotsiididega seotud 
mürgistusjuhtumiste kohta.

b) teave biotsiididega seotud 
mürgistusjuhtumiste kohta ning tulevaste 
juhtumite riskitaseme vähendamiseks 
võetud meetmed.

Or.en

Selgitus

Liikmesriikide vahel tuleb levitada parimaid tavasid. 
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Muudatusettepanek 422
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teave biotsiididega seotud 
mürgistusjuhtumiste kohta.

b) teave biotsiididega seotud 
mürgistusjuhtumiste kohta, eriti seoses 
haavatavate rühmadega.

Or.en

Muudatusettepanek 423
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon esitab hiljemalt kahe aasta 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist riskihindamisaruande seoses 
riskidega, mida kujutab inimeste tervisele 
ja keskkonnale nanomaterjalide 
kasutamine biotsiidides, samuti seoses 
erimeetmetega, mis tuleks nende suhtes 
võtta.

Or.fr

Selgitus

Nanomaterjale sisaldavad ained kuuluvad määruse kohaldamisalasse. Aga nende ainete mõju 
tervisele ja keskkonnale ei ole tänapäeval üldiselt teada. On tingimata vaja alustada kiiresti 
uuringuid selle mõju hindamiseks selleks, et näha vajaduse korral ette erimeetmed. 
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Muudatusettepanek 424
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 4 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Komisjon koostab viie aasta jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva biotsiidide keskkonda leviku 
mõju aruande. Ta esitab selle aruande 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or.fr

Selgitus

Paljusid biotsiide ei kasutata kinnistes süsteemides, vaid vabastatakse keskkonda, näiteks 
heitvette. Selles valdkonnas kättesaadavad andmed on ebapiisavad. Tuleb teha põhjalik 
keskkonnamõju uuring. 

Muudatusettepanek 425
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 4 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Komisjon teeb kahe aasta pärast 
alates käesoleva määruse jõustumisest 
ettepaneku määruse läbivaatamiseks, et 
näha ette lihtsustatud hindamismenetlus 
ainete puhul, mis sisalduvad looduslikes 
taimeekstraktides, mille toksikoloogiline 
iseloomustus ei ole inimeste tervisele 
ohtlik.

Or.fr
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Muudatusettepanek 426
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järgmise teabe avaldamine loetakse 
asjaomase isiku ärihuvide kaitset 
kahjustavaks:

2. Järgmise teabe avaldamine loetakse 
asjaomase isiku ärihuvide kaitset 
kahjustavaks ja seda teavet ei tohi 
avalikustada:

Or.it

Muudatusettepanek 427
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 - lõige 2 - punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) aine või segu täpne kasutusala, otstarve 
või rakendus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 428
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2 – punktid d a - d d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) toimeainete tootjad (nimed ja 
aadressid, sealhulgas tootmiskohtade 
asukoht);
d b) biotsiidi tootmiskoha asukoht;
d c) loa väljastamise kuupäev ja selle 
kehtivusaja lõpu kuupäev;
d d) annustamine ja kasutusjuhendid.

Or.it
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Selgitus

Konfidentsiaalsena käsitatava tundliku äriteabe hulka tuleb lisada ka loa väljastamise 
kuupäev ja loa kehtivusaja lõpu kuupäev; annustamine ja kasutusjuhendid ning ka biotsiidi 
tootmiskoha asukoht. 

Muudatusettepanek 429
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kemikaaliamet või pädevad asutused 
võivad käesolevas lõikes kirjeldatud teabe
avalikustada, kui inimeste tervise, ohutuse 
või keskkonna kaitseks on vaja võtta 
kiireid meetmeid.

Kemikaaliamet või pädevad asutused 
võtavad vajalikud meetmed selleks, et
käesolevas lõikes kirjeldatud teabe 
avalikustada, kui inimeste tervise, ohutuse 
või keskkonna kaitseks on vaja võtta 
kiireid meetmeid.

Or.fr

Selgitus

Kiireloomulises hädaolukorras tuleb tingimata tagada läbipaistvus tervise, inimeste ohutuse 
või keskkonna kaitsmiseks. 

Muudatusettepanek 430
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üldsusele tehakse tasuta kättesaadavaks 
pädevate asutuste, kemikaaliameti või 
vajaduse korral komisjoni käsutuses olev 
järgmine teave:

1. Üldsusele tehakse tasuta kättesaadavaks 
pädevate asutuste, kemikaaliameti või 
vajaduse korral komisjoni käsutuses olev 
järgmine teave ühises andmebaasis ja 
struktureeritud kujul vähemalt komisjoni 
asjakohasel veebilehel:

Or.en
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Selgitus

Teave biotsiidide kohta avaldatakse struktureeritud ja otsimist võimaldaval moel Internetis, 
esmajoones biotsiide käsitleval komisjoni veebilehel. 

Muudatusettepanek 431
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1 – punkt d a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) selge viide, kui toimeaine liigitatakse 
püsivaks, bioakumulatiivseks ja 
toksiliseks või väga püsivaks ja väga 
bioakumulatiivseks vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 XIII lisale või 
endokriinseid häireid põhjustavaks või 
kui see on klassifitseeritud vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1272/2008 ühena 
järgmistest: kantserogeenne; 
mutageenne; neurotoksiline; 
immunotoksiline; reproduktiivtoksiline; 
ülitundlikkust tekitav.

Or.en

Selgitus

Viide teatavate biotsiidide klassifitseerimisele vastavalt kehtivatele ühenduse õigusaktidele on 
vajalik. 

Muudatusettepanek 432
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1 – punkt h 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) analüüsimeetodid, mis võimaldavad 
avastada keskkonda sattunud ohtlikke 
aineid ning samuti kindlaks teha inimese 
vahetut kokkupuudet nendega, kui neid 

h) analüüsimeetodid, mis võimaldavad 
avastada keskkonda (sh veevarud ja 
joogivesi) sattunud ohtlikke aineid ning 
samuti kindlaks teha inimese vahetut 
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meetodeid nõutakse vastavalt käesoleva 
määruse II või III lisale.

kokkupuudet nendega, kui neid meetodeid 
nõutakse vastavalt käesoleva määruse II 
või III lisale.

Or.en

Selgitus

Tegemaks selgeks, et olemas peaksid olema ka veevarude ja joogivee analüüsimeetodid. 

Muudatusettepanek 433
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artikli 16 lõike 3 kohaselt heaks 
kiidetud biotsiidide loetelu koos vastavate 
tootjatega avalikustatakse tasuta.

Or.de

Selgitus

Lõppkasutajal peab olema võimalus eristada madala riskitasemega ja kõrgema riskitasemega 
biotsiide ning vastavalt sellele oma ostuotsus teha. 

Muudatusettepanek 434
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjad, importijad ja kutselised 
kasutajad peavad vähemalt kolme aasta 
jooksul arvestust biotsiidide kohta, mida 
nad toodavad, turule lasevad või kasutavad. 
Nad teevad nendes arvestuskirjetes 
sisalduva teabe taotluse korral 
kättesaadavaks pädevale asutusele.

1. Tootjad, importijad ja kutselised 
kasutajad peavad vähemalt kolme aasta 
jooksul arvestust biotsiidide kohta, mida 
nad kasutavad, pannes kirja biotsiidi 
nime, kasutuskorra aja ja kulunormi, 
maa-ala, tooted ja materjalid, kus biotsiidi 
kasutati. Nad teevad nendes 
arvestuskirjetes sisalduva teabe taotluse 
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korral kättesaadavaks pädevale asutusele.

Kolmandad isikud, näiteks joogivee 
tootjad, jaemüüjad või elanikud, võivad 
taotleda juurdepääsu kõnealusele teabele, 
pöördudes pädeva asutuse poole.
Biotsiiditootjad korraldavad pädevate 
asutuste taotlusel loa saamisele järgneva 
kontrolli. Nad teavitavad pädevaid asutusi 
asjasse puutuvatest tulemustest.

Or. en

Selgitus

See lähenemisviis on lisatud ka taimekaitsevahendite turulelaskmist käsitlevasse määrusesse 
(1107/2009). Kõnealuse määruse andmete säilitamist käsitleva määruse 67 lõiked 1–3 
peaksid sisalduma ka uues biotsiidide käsitlevas määruses.

Muudatusettepanek 435
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjad, importijad ja kutselised 
kasutajad peavad vähemalt kolme aasta 
jooksul arvestust biotsiidide kohta, mida 
nad toodavad, turule lasevad või kasutavad. 
Nad teevad nendes arvestuskirjetes 
sisalduva teabe taotluse korral 
kättesaadavaks pädevale asutusele.

1. Tootjad, importijad ja kutselised 
kasutajad peavad vähemalt kümne aasta 
jooksul arvestust biotsiidide kohta, mida 
nad toodavad, turule lasevad või kasutavad. 
Nad teevad nendes arvestuskirjetes 
sisalduva teabe taotluse korral 
kättesaadavaks pädevale asutusele.

Or.fr

Selgitus

Registreid tuleb pidada piisavalt kaua selleks, et tagada pädevate asutuste poolne 
kontrollimine. Välja pakutud kestus kümme aastat on see, mis on ette nähtud REACH 
määruses. 
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Muudatusettepanek 436
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Etiketid ei tohi olla eksitavad ning ei 
tohi mingil juhul sisaldada märkusi 
“madala riskitasemega biotsiid”,
“mittetoksiline”, “tervisele kahjutu” või 
muid samalaadseid märkusi. Lisaks peab 
etiketil olema selgelt ja kustutamatult 
esitatud järgmine teave:

2. Etiketid ei tohi olla eksitavad ning ei 
tohi mingil juhul sisaldada märkusi 
“mittetoksiline”, “tervisele kahjutu” või 
muid samalaadseid märkusi. Lisaks peab 
etiketil olema selgelt ja kustutamatult 
esitatud järgmine teave:

Or.it

Selgitus

Madala riskitasemega biotsiidide puhul on võimalik märkida etiketil, et toode kuulub sellesse 
kategooriasse. 

Muudatusettepanek 437
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Etiketid ei tohi olla eksitavad ning ei 
tohi mingil juhul sisaldada märkusi 
“madala riskitasemega biotsiid”,
“mittetoksiline”, “tervisele kahjutu” või 
muid samalaadseid märkusi. Lisaks peab 
etiketil olema selgelt ja kustutamatult 
esitatud järgmine teave:

2. Etiketid ei tohi olla eksitavad ning ei 
tohi mingil juhul sisaldada märkusi 
“mittetoksiline”, “tervisele kahjutu” või 
muid samalaadseid märkusi. Märkus 
„madala riskitasemega biotsiid” on 
lubatud ainult toodetel, mis on heaks 
kiidetud vastavalt artikli 16 lõikele 3.
Lisaks peab etiketil olema selgelt ja
kustutamatult esitatud järgmine teave:

Or.de

Selgitus

Lõppkasutajal peab olema võimalus eristada madala ja kõrgema riskitasemega biotsiide ning 
vastavalt sellele oma ostuotsus teha. 
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Muudatusettepanek 438
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) vajaduse korral, kui toode sisaldab 
nanomaterjale ja kujutab võimalikke 
eririske;

Or.fr

Selgitus

Nanomaterjalide mõju tervisele ja keskkonnale ei ole tänapäeval üldiselt teada. Tarbijad 
peavad olema õigesti teavitatud. 

Muudatusettepanek 439
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt c a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kõik nanomaterjalid, millele järgneb 
sulgudes sõna „nano”;

Or.en

Selgitus

Biotsiidide nanomaterjalid tuleb selgelt märgistada. 

Muudatusettepanek 440
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt e 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kasutusjuhised ja -määrad 
meetermõõdustiku ühikutes iga loa 
tingimuste kohaselt ettenähtud 
kasutusotstarbe jaoks;

e) tähenduslikult ja kasutajale 
arusaadavalt väljendatud kasutusjuhised 
ja -määrad iga loa tingimuste kohaselt 
ettenähtud kasutusotstarbe jaoks;

Or.it

Selgitus

Mõõtühikutes väljendatud annus ei ole mõistetav mitte-spetsialistidest kasutajatele ja on 
seega tarbijale raskesti arusaadav. Nõutakse, et tooteetiketil tuleb annustamine selle asemel 
väljendada lõpptarbijale arusaadavalt ja asjakohaselt. 

Muudatusettepanek 441
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt g 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) lause “Enne kasutamist lugeda läbi 
juhis”, kui tootega on kaasas infoleht;

g) lause “Enne kasutamist lugeda läbi 
juhis”, kui tootega on kaasas infoleht, ning 
vajaduse korral hoiatuslaused 
haavatavatele rühmadele;

Or.en

Selgitus

Haavatavatele rühmadele tuleks biotsiidide märgistel esitada paremad juhised.

Muudatusettepanek 442
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt m a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m a) vajaduse korral märkus „madala 
riskitasemega biotsiid” toodetel, mis on 
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heaks kiidetud vastavalt artikli 16 lõikele 
3.

Or.de

Selgitus

Lõppkasutajal peab olema võimalus eristada madala riskitasemega ja kõrgema riskitasemega 
biotsiide ning vastavalt sellele oma ostuotsus teha. 

Muudatusettepanek 443
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad nõuda, et nende
territooriumil turule lastud biotsiidid 
oleksid märgistatud selle riigi keeles või 
keeltes.

3. Liikmesriikide territooriumil turule 
lastud biotsiidid on märgistatud 
turustamisriigi keeles või keeltes.

Or.fr

Selgitus

Tarbijad, nagu ka kontrolliasutuse töötajad, peavad saama teavet oma emakeeles. 

Muudatusettepanek 444
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib kooskõlas artikli 72 
lõikes 2 osutatud menetlusega võtta vastu 
üksikasjalikud eeskirjad ühenduse 
biotsiidiregistrisse kantava teabe liikide 
ning registrisse kandmisega seotud 
menetluste kohta.

5. Et tagada ühenduse biotsiidide registri 
nõuetekohane toimimine, võib komisjon 
võtta kooskõlas artikliga 71 a ja vastavalt 
artiklites 71 b ja 71 c sätestatud 
tingimustele delegeeritud õigusaktide abil
vastu üksikasjalikud eeskirjad ühenduse 
biotsiidiregistrisse kantava teabe liikide 
ning registrisse kandmisega seotud 
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menetluste kohta.

Or.en

Selgitus

Ühenduse biotsiidide registri nõuetekohaseks toimimiseks kogu ELis on vaja, et delegeeritud 
õigusaktidega loodaks üksikasjalikud registri toimimise meetmed. 

Muudatusettepanek 445
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Biotsiidireklaamides ei esitata toodet 
viisil, mis võib olla eksitav selle mõju 
suhtes inimeste tervisele või keskkonnale. 
Mitte mingil juhul ei tohi biotsiidi 
reklaamis kasutada väljendeid “madala 
riskitasemega biotsiid”, “mittetoksiline”, 
“tervisele kahjutu” või muud samalaadset.

3. Biotsiidireklaamides ei esitata toodet 
viisil, mis võib olla eksitav selle mõju 
suhtes inimeste tervisele või keskkonnale. 
Mitte mingil juhul ei tohi biotsiidi 
reklaamis kasutada väljendeid 
“mittetoksiline”, “tervisele kahjutu” või 
muud samalaadset.

Or.it

Selgitus

Madala riskitasemega biotsiidide puhul on võimalik reklaamkuulutustes teatada, et toode 
kuulub sellesse kategooriasse. 

Muudatusettepanek 446
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Biotsiidireklaamides ei esitata toodet 
viisil, mis võib olla eksitav selle mõju 
suhtes inimeste tervisele või keskkonnale. 
Mitte mingil juhul ei tohi biotsiidi 
reklaamis kasutada väljendeid “madala 

3. Biotsiidireklaamides ei esitata toodet 
viisil, mis võib olla eksitav selle mõju 
suhtes inimeste tervisele või keskkonnale. 
Mitte mingil juhul ei tohi biotsiidi 
reklaamis kasutada väljendeid “madala 
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riskitasemega biotsiid”, “mittetoksiline”, 
“tervisele kahjutu” või muud samalaadset.

riskitasemega biotsiid”, “mittetoksiline”, 
“tervisele kahjutu” või muud samalaadset. 
Reklaam märkusega “madala 
riskitasemega biotsiid” on lubatud ainult 
toodetel, mis on heaks kiidetud vastavalt 
artikli 16 lõikele 3.

Or.de

Selgitus

Lõppkasutajal peab olema võimalus eristada madala riskitasemega ja kõrgema riskitasemega 
biotsiide ning vastavalt sellele oma ostuotsus teha. 

Muudatusettepanek 447
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) vajaduse korral ettepanekud 
konkreetse(te) biotsiidi(de) või biotsiidide 
rühmade piirmäärade kohta transiidil 
olevates toodetes.

Or.en

Selgitus

Teatavaid biotsiide, mis on ELis keelatud, kasutatakse vabalt kolmandates riikides: seetõttu ei 
saa täielikult välistada toodete ristsaastumist. Kemikaaliamet peab vajaduse korral olema 
võimeline tegema erandi artikli 47 lõikes 1 osutatud transiidil olevate töödeldud toodete 
0,01% üldisest piirmäärast.

Muudatusettepanek 448
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt i a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) annab kasutusetapiks suuniseid ja 
vahendeid, sh eelkõige:
– meetmed integreeritud taimekaitse jaoks 
konkreetse kahjuri puhul;
– biotsiidi kasutamise kontrollimine;
– parimad tavad biotsiidi kasutamisel, et 
piirata niisuguste toodete kasutamist 
minimaalse vajaliku koguseni;
– taimekaitse tundlikel aladel, nagu 
koolid, töökohad, lasteaiad, avalikud 
kohad, järved, kanalid ja jõekaldad, 
geriaatrilise ravi keskused;
– tehniline varustus biotsiidi kasutamiseks 
ja kontrollimiseks.

Or.en

Muudatusettepanek 449
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele soovituse 2003/361/EÜ 
(mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate määratluse kohta) tähenduses 
kehtestatakse vähendatud lõiv;

a) väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele soovituse 2003/361/EÜ 
(mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate määratluse kohta) tähenduses 
kehtestatakse vähendatud lõiv; see ei 
puuduta mitte mingil juhul hindava 
pädeva asutuse kohustust viia läbi 
põhjalik hindamine vastavalt käesolevale 
määrusele;

Or.de

Selgitus

Tasud peavad olema seotud vajaliku tööga, mis on läbi viidud asjakohasel ja tõhusal viisil. 
Seetõttu pole ilma põhjenduseta aastamaks vastuvõetav ning tasu tuleks nõuda ainult siis, kui 
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see on tõesti vajalik. 

Muudatusettepanek 450
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele soovituse 2003/361/EÜ 
(mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate määratluse kohta) tähenduses 
kehtestatakse vähendatud lõiv;

a) väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele soovituse 2003/361/EÜ 
(mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate määratluse kohta) tähenduses 
kehtestatakse vähendatud lõiv. See ei tohi 
mingil tingimusel muuta hindava pädeva 
asutuse vastutust käesolevale määrusele 
vastava põhjaliku hindamise läbiviimise 
eest;

Or.en

Selgitus

Selgituste puudumisel ei tohiks kohaldada iga-aastast tasu ja enne niisuguste meetmete 
kehtestamist tuleks läbi viia täielik konsulteerimine. On arusaadav, et komisjon ja 
liikmesriigid peavad olema võimelised katma oma kulud, kuid tasud ei tohi kujutada endast 
kaubandustõket üksnes majanduslikel põhjustel, sest biotsiidid on väga olulised kõikides 
rahvatervise valdkondades. 

Muudatusettepanek 451
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lõivustruktuuris võetakse arvesse 
asjaolu, et loataotluse esemeks olev toode 
vastab madala riskiga toote 
kriteeriumitele;

Or.fr
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Selgitus

Lõivustruktuur võib võimaldada stimuleerida madala riskiga toodete tootmist. 

Muudatusettepanek 452
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) isikud, kes lasevad biotsiide turule, 
maksavad iga-aastast tasu;

välja jäetud

Or.de

Selgitus

Tasud peavad olema seotud vajaliku tööga, mis on läbi viidud asjakohasel ja tõhusal viisil. 
Seetõttu pole ilma põhjenduseta aastamaks vastuvõetav ning tasu tuleks nõuda ainult siis, kui 
see on tõesti vajalik. 

Muudatusettepanek 453
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) isikud, kes lasevad biotsiide turule, 
maksavad iga-aastast tasu; ning

d) tasu tuleb maksta ainult siis, kui see on 
tõepoolest vajalik;

Or.it

Selgitus

Põhimõtteliselt ei saa iga-aastast tasu kehtestada. Tasu on võtta õigus ainult siis, kui see on 
tõepoolest vajalik. 
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Muudatusettepanek 454
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) isikud, kes lasevad biotsiide turule, 
maksavad iga-aastast tasu; ning

d) tasu tuleks määrata üksnes siis, kui see 
on tõepoolest vajalik;

Or.en

Selgitus

Selgituste puudumisel ei tohiks kohaldada iga-aastast tasu ja enne niisuguste meetmete 
kehtestamist tuleks läbi viia täielik konsulteerimine. On selge, et komisjon ja liikmesriigid 
peavad olema võimelised katma oma kulud, kuid tasud ei tohi kujutada endast kaubandustõket 
üksnes majanduslikel põhjustel, sest biotsiidid on väga olulised kõikides rahvatervise 
valdkondades. 

Muudatusettepanek 455
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) lõivude struktuuri ja suuruse 
kindlaksmääramisel võetakse arvesse 
käesoleva määruse kohaselt 
kemikaaliametilt ja pädevatelt asutustelt 
nõutavat tööd ning nende suurus 
määratakse nii, et oleks võimalik tagada, et 
nendest laekuvad summad koos 
kemikaaliameti käesoleva määruse 
kohastest muudest tuluallikatest laekuvate 
summadega oleks piisavad osutatavate 
teenustega seotud kulude katmiseks.

e) tasusid nõutakse ainult juhul, kui see 
on tõesti vajalik. Lõivude struktuuri ja 
suuruse kindlaksmääramisel võetakse 
arvesse käesoleva määruse kohaselt 
kemikaaliametilt ja pädevatelt asutustelt 
nõutavat tööd ning nende suurus 
määratakse nii, et oleks võimalik tagada, et 
nendest laekuvad summad koos 
kemikaaliameti käesoleva määruse 
kohastest muudest tuluallikatest laekuvate 
summadega oleks piisavad osutatavate 
teenustega seotud kulude katmiseks.

Or.de

Selgitus

Tasud peavad olema seotud vajaliku tööga, mis on läbi viidud asjakohasel ja tõhusal viisil. 
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Seetõttu pole ilma põhjenduseta aastamaks vastuvõetav ning tasu tuleks nõuda ainult siis, kui 
see on tõesti vajalik. 

Muudatusettepanek 456
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt e a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) tasud ei tohi ületada 45 000 eurot.

Or.de

Selgitus

Kavandatav tasude vahemik peab liikuma Euroopas kehtiva tasude vahemiku piires. 

Muudatusettepanek 457
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 71 a
Delegeerimine

1. Õigus võtta vastu artikli 6 lõikes 4, 
artikli 8 lõikes 5, artikli 12 lõikes 5, artikli 
13 lõikes 1, artiklis 14, artikli 19 lõikes 3, 
artikli 21 lõikes 5, artiklis 42, artikli 46 
lõikes 4, artikli 60 lõikes 5, artikli 70 
lõikes 1, artiklis 73 ja artikli 77 lõikes 1 
nimetatud delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist. Komisjon 
esitab delegeeritud volituste kohta 
aruande hiljemalt kuus kuud enne viie 
aasta möödumist. Volituste delegeerimist 
uuendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu selle 
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kooskõlas artikliga 71 b tagasi võtab.
2. Kohe kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
artiklites 71 b ja 71 c sätestatud tingimus.

Or.en

Selgitus

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 290 peab määrus sisaldama üksikasjalikke õiguste 
delegeerimise sätteid. 

Muudatusettepanek 458
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 71 b
Delegeerimise tagasivõtmine

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 6 lõikes 4, artikli 8 lõikes 5, artikli 
12 lõikes 5, artikli 13 lõikes 1, artiklis 14, 
artikli 19 lõikes 3, artikli 21 lõikes 5, 
artiklis 42, artikli 46 lõikes 4, artikli 60 
lõikes 5, artikli 70 lõikes 1, artiklis 73 ja 
artikli 77 lõikes 1 nimetatud volituste 
delegeerimise tagasi võtta.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, teatab 
sellest teisele seadusandjale ja komisjonile 
mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse 
tegemist, nimetades delegeeritud 
volitused, mida ta soovib tagasi võtta, ja 
esitades tagasivõtmise põhjused.
3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
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Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or.en

Selgitus

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 290 peab määrus sisaldama üksikasjalikke õiguste 
delegeerimise sätteid. 

Muudatusettepanek 459
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 71c
Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kolme kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest.
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega ühe 
kuu võrra.
2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei 
ole Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse õigusakt Euroopa 
Liidu Teatajas ja see jõustub kõnealuses 
õigusaktis sätestatud kuupäeval.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. 
Institutsioon, kes delegeeritud õigusakti 
suhtes vastuväiteid esitab, peab neid ka 
põhjendama.

Or.en
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Selgitus

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 290 peab määrus sisaldama üksikasjalikke õiguste 
delegeerimise sätteid. 

Muudatusettepanek 460
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5 a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, 
võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 
sätteid.

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Tingituna komiteemenetluse vastavusse viimisest uue delegeeritud õigusaktide süsteemiga 
vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 290, ei kohaldata määruse rakendamiseks 
kontrolliga regulatiivmenetlust. 

Muudatusettepanek 461
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib kohandada käesoleva 
määruse lisasid teaduse ja tehnika 
arenguga.

Tehnika arengu arvessevõtmiseks võib 
komisjon kohandada kooskõlas artikliga 
71 a ja vastavalt artiklites 71 b ja 71 c 
sätestatud tingimustele delegeeritud 
õigusaktide abil käesoleva määruse lisasid 
teaduse ja tehnika arenguga.

Or.en
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Selgitus

Komiteemenetluse vastavusse viimiseks ELi toimimise lepingus sätestatud uue delegeeritud 
õigusaktide süsteemiga. 

Muudatusettepanek 462
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib kohandada käesoleva 
määruse lisasid teaduse ja tehnika 
arenguga.

Komisjon kohandab käesoleva määruse 
lisasid teaduse ja tehnika arenguga.

Or.de

Muudatusettepanek 463
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu vastavalt artikli 72 lõikes 4 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Komiteemenetluse vastavusse viimiseks ELi toimimise lepingus sätestatud uue delegeeritud 
õigusaktide süsteemiga. 

Muudatusettepanek 464
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigil on uute tõendite alusel 
põhjendatult alust arvata, et käesoleva 
määruse nõuetele vastav biotsiid kujutab 
endast tõsist ohtu inimeste või loomade 
tervisele või keskkonnale, võib ta võtta 
sobivaid ajutisi meetmeid. Liimesriik 
teavitab sellest viivitamata komisjoni ja 
teisi liikmesriike, põhjendades oma uute 
tõendite alusel tehtud otsust.

Kui liikmesriigil on uute tõendite alusel 
põhjendatult alust arvata, et käesoleva 
määruse nõuetele vastav biotsiid kujutab 
endast vahetult või pikaajaliselt tõsist ohtu 
inimeste ja eelkõige laste või loomade 
tervisele või keskkonnale, võib ta võtta 
sobivaid ajutisi meetmeid. Liimesriik 
teavitab sellest viivitamata komisjoni ja 
teisi liikmesriike, põhjendades oma uute 
tõendite alusel tehtud otsust.

Or.it

Selgitus

See täpsustus on vajalik selleks, et välja tuua, et laste taluvus kahjulike ainete suhtes on 
väiksem kui täiskasvanutel, kelle järgi kavatsetakse ettepanekus võtta vastu määrus talutava 
kahjulikkuse näitajad kindlaks määrata. Arvestades, et sageli satuvad lapsed – enese 
teadmata – kohtadesse, kus pihustatakse biotsiide ja pestitsiide, ning neil avalduvad otseselt 
või kaudselt kahjulikest ainetest tingitud tagajärjed vahetult või aja jooksul. 

Muudatusettepanek 465
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigil on uute tõendite alusel 
põhjendatult alust arvata, et käesoleva 
määruse nõuetele vastav biotsiid kujutab 
endast tõsist ohtu inimeste või loomade 
tervisele või keskkonnale, võib ta võtta 
sobivaid ajutisi meetmeid. Liimesriik 
teavitab sellest viivitamata komisjoni ja 
teisi liikmesriike, põhjendades oma uute 
tõendite alusel tehtud otsust.

Kui liikmesriigil on uute tõendite alusel 
põhjendatult alust arvata, et käesoleva 
määruse nõuetele vastav biotsiid kujutab 
endast tõsist ohtu inimeste või loomade 
tervisele või keskkonnale, eriti 
haavatavatele rühmadele ning ei pruugi 
täita direktiivis 2000/60/EÜ sätestatud 
kvaliteedistandardeid, võib ta võtta 
sobivaid ajutisi meetmeid. Liimesriik 
teavitab sellest viivitamata komisjoni ja 
teisi liikmesriike, põhjendades oma otsust.

Or.en
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Selgitus

Tagab subsidiaarsuse ja ettevaatuspõhimõtte rakendamise. Liikmesriigid peavad rakendama 
Euroopa teisest õigust, nagu vee raamdirektiivi puhul. Pidades silmas just vastuvõetud 
taimekaitsevahendeid käsitlevat määrust, on liikmesriikidel piisav tegutsemisvabadus, et 
kaitsta oma kodanikke ja ohualteid ökosüsteeme. 

Muudatusettepanek 466
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab artikli 72 lõikes 3 
osutatud menetluse kohaselt vastu otsuse 
ajutise meetme rakendamise lubamiseks 
otsuses ettenähtud ajavahemikuks või 
nõuab liikmesriigilt ajutise meetme 
tühistamist.

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Vastavalt uuesti vastu võetud ELi lepingu artiklile 193 võivad liikmesriigid säilitada või 
kehtestada rangemad kaitsemeetmed, et parandada keskkonna ja inimeste tervise kaitse 
kvaliteeti. 

Muudatusettepanek 467
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon jätkab direktiivi 98/8/EÜ 
artikli 16 lõike 2 kohaselt alustatud 
tööprogrammi, mille eesmärk on kõikide 
olemasolevate toimeainete süsteemne 
läbivaatamine, ning viib selle lõpule 14. 
maiks 2014. Komisjon võib tööprogrammi 
elluviimiseks võtta vastu rakenduseeskirjad 

1. Komisjon jätkab direktiivi 98/8/EÜ 
artikli 16 lõike 2 kohaselt alustatud 
tööprogrammi, mille eesmärk on kõikide 
olemasolevate toimeainete süsteemne 
läbivaatamine, ning viib selle lõpule 14. 
maiks 2014. Sujuva ülemineku tagamiseks 
võib komisjon vastavalt artiklile 71 a ja 
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ning määrata kindlaks pädevate asutuste ja 
programmis osalejate õigused ja 
kohustused. Kõnealused meetmed 
käesoleva määruse vähemoluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel 
võetakse vastu artikli 72 lõikes 4 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

kooskõlas artiklites 71 b ja 71 c sätestatud 
tingimustega delegeeritud õigusaktide abil
tööprogrammi elluviimiseks võtta vastu 
rakenduseeskirjad ning määrata kindlaks 
pädevate asutuste ja programmis osalejate 
õigused ja kohustused; ning sõltuvalt 
tööprogrammi osas saavutatud edust 
otsuse pikendada tööprogrammi kestust 
määratud tähtajaks.

Or.en

Selgitus

Komiteemenetluse vastavusse viimiseks ELi toimimise lepingus sätestatud uue delegeeritud 
õigusaktide süsteemiga. 

Muudatusettepanek 468
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib sõltuvalt tööprogrammi 
edenemisest pikendada selle kestust 
kindlaksmääratud ajavahemiku võrra. 
Kõnealune meede käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu vastavalt 
artikli 72 lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Komiteemenetluse vastavusse viimiseks ELi toimimise lepingus sätestatud uue delegeeritud 
õigusaktide süsteemiga. 
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Muudatusettepanek 469
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – lõik 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööprogrammi jooksul võtab komisjon 
vastavalt artikli 72 lõikes 4 sätestatud 
menetlusele vastu otsuse, et toimeaine 
kantakse käesoleva määruse I lisasse ning 
näeb ette selle tingimused, või juhul, kui 
artiklis 4 sätestatud nõuded ei ole täidetud 
või kui nõutud teavet ja andmeid ei ole 
ettenähtud tähtaja jooksul esitatud, et 
kõnealust toimeainet ei kanta käesoleva 
määruse I lisasse. I lisasse kandmise 
otsuses määratakse kindlaks otsuse 
jõustumise kuupäev.

Tööprogrammi edukaks täitmiseks võtab 
komisjon vastavalt artiklile 71 a ja 
kooskõlas artiklites 71 b ja 71 c sätestatud 
tingimustega delegeeritud õigusaktide abil
vastu otsuse, et toimeaine kantakse 
käesoleva määruse I lisasse ning näeb ette 
selle tingimused, või juhul, kui artiklis 4 
sätestatud nõuded ei ole täidetud või kui 
nõutud teavet ja andmeid ei ole ettenähtud 
tähtaja jooksul esitatud, et kõnealust 
toimeainet ei kanta käesoleva määruse I 
lisasse. I lisasse kandmise otsuses 
määratakse kindlaks otsuse jõustumise 
kuupäev.

Or.en

Selgitus

Komiteemenetluse vastavusse viimiseks ELi toimimise lepingus sätestatud uue delegeeritud 
õigusaktide süsteemiga. 

Muudatusettepanek 470
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – lõik 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööprogrammi jooksul võtab komisjon 
vastavalt artikli 72 lõikes 4 sätestatud 
menetlusele vastu otsuse, et toimeaine 
kantakse käesoleva määruse I lisasse ning 
näeb ette selle tingimused, või juhul, kui 
artiklis 4 sätestatud nõuded ei ole täidetud 
või kui nõutud teavet ja andmeid ei ole 
ettenähtud tähtaja jooksul esitatud, et 
kõnealust toimeainet ei kanta käesoleva 

Tööprogrammi jooksul võtab komisjon 
vastavalt artikli 72 lõikes 4 sätestatud 
menetlusele vastu otsuse, et toimeaine 
kantakse käesoleva määruse I lisasse ning 
näeb ette selle tingimused, või juhul, kui 
artiklis 4 sätestatud nõuded ei ole täidetud 
või kui nõutud teavet ja andmeid ei ole 
ettenähtud tähtaja jooksul esitatud, et 
kõnealust toimeainet ei kanta käesoleva 
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määruse I lisasse. I lisasse kandmise 
otsuses määratakse kindlaks otsuse 
jõustumise kuupäev.

määruse I lisasse. I lisasse kandmise 
otsuses määratakse kindlaks otsuse 
jõustumise kuupäev, milleks on kaks 
aastat pärast otsuse tegemist.

Or.en

Selgitus

Õigusakti tekstis tuleks selgelt sätestada kohaldatav ajakava. Kahe aasta pikkuse tähtaja on 
pädevad asutused eelnevalt kokku leppinud.

Muudatusettepanek 471
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Biotsiide, mille puhul liikmesriigi pädev 
asutus on lõike 3 kohaselt esitatud 
loataotluse tagasi lükanud või millele ta on 
otsustanud luba mitte anda, ei tohi kuus 
kuud pärast kõnealuse tagasilükkamise või 
keeldumise otsuse jõustumist enam turule 
lasta.

4. Biotsiide, mille puhul liikmesriigi pädev 
asutus on lõike 3 kohaselt esitatud 
loataotluse tagasi lükanud või millele ta on 
otsustanud luba mitte anda, ei tohi kuus 
kuud pärast kõnealuse tagasilükkamise või 
keeldumise otsuse jõustumist enam turule 
lasta. Selliste biotsiidide olemasolevaid 
varusid, mille puhul liikmesriigi pädev 
asutus on lõike 3 alusel esitatud loa 
taotluse tagasi lükanud või on otsustanud 
luba mitte anda, tohib hävitada, ladustada 
ja kasutada kuni 18 kuud pärast I lisasse 
kandmise otsuse jõustumise kuupäeva.

Or.en

Selgitus

Biotsiidide olemasolevate varude hävitamise, ladustamise ja kasutamise ajastus peaks kogu 
artiklis olema ühtlane. 



AM\810555ET.doc 81/85 PE439.891v01-00

ET

Muudatusettepanek 472
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artiklist 47 võib jätkata selliste 
töödeldud toodete ja materjalide 
turulelaskmist, mis sisaldavad biotsiide, 
millele ei ole luba antud ühenduses või 
vähemalt ühes liikmesriigis ning mis olid 
turul...[ELT: lisada artikli 85 esimeses 
lõigus osutatud kuupäev] kuni kõnealustele 
biotsiididele loa andmise otsuse 
vastuvõtmise kuupäevani, kui loa taotlus 
esitatakse hiljemalt 1. jaanuariks 2017. 
Kui loa andmisest biotsiidi 
turulelaskmiseks keeldutakse, tuleb 
kõnealust biotsiidi sisaldavate töödeldud 
toodete ja materjalide turulelaskmine 
lõpetada kuue kuu jooksul pärast 
keeldumist käsitleva otsuse vastuvõtmist.

 Erandina artiklist 47 võib jätkata selliste 
töödeldud toodete ja materjalide 
turulelaskmist, mis sisaldavad biotsiide, 
millele ei ole luba antud ühenduses või 
vähemalt ühes liikmesriigis ning mis olid 
turul...[ELT: lisada artikli 85 esimeses 
lõigus osutatud kuupäev] kuni kõnealustele 
biotsiididele loa andmise otsuse 
vastuvõtmise kuupäevani, kui loa taotlus 
esitatakse hiljemalt 1. jaanuariks 2013. 
Kui loa andmisest biotsiidi 
turulelaskmiseks keeldutakse, tuleb 
kõnealust biotsiidi sisaldavate töödeldud 
toodete ja materjalide turulelaskmine 
lõpetada kuue kuu jooksul pärast 
keeldumist käsitleva otsuse vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 473
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Erandina artiklist 47 võib jätkata selliste 
töödeldud toodete ja materjalide 
turulelaskmist, mis sisaldavad biotsiide, 
millele ei ole luba antud ühenduses või 
vähemalt ühes liikmesriigis ning mis olid 
turul...[ELT: lisada artikli 85 esimeses 
lõigus osutatud kuupäev] kuni kõnealustele 
biotsiididele loa andmise otsuse 
vastuvõtmise kuupäevani, kui loa taotlus 
esitatakse hiljemalt 1. jaanuariks 2017. Kui 
loa andmisest biotsiidi turulelaskmiseks 

 Erandina artiklist 47 võib jätkata selliste 
töödeldud toodete ja materjalide 
turulelaskmist, mis sisaldavad biotsiide, 
millele ei ole luba antud ühenduses või 
vähemalt ühes liikmesriigis ning mis olid 
turul...[ELT: lisada artikli 85 esimeses 
lõigus osutatud kuupäev] kuni kõnealustele 
biotsiididele loa andmise otsuse 
vastuvõtmise kuupäevani, kui loa taotlus 
esitatakse hiljemalt 1. jaanuariks 2017. Kui 
loa andmisest biotsiidi turulelaskmiseks 
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keeldutakse, tuleb kõnealust biotsiidi 
sisaldavate töödeldud toodete ja 
materjalide turulelaskmine lõpetada kuue 
kuu jooksul pärast keeldumist käsitleva 
otsuse vastuvõtmist.

keeldutakse, tuleb kõnealust biotsiidi 
sisaldavate töödeldud toodete ja 
materjalide turulelaskmine lõpetada 12 kuu
jooksul pärast keeldumist käsitleva otsuse 
vastuvõtmist.

Or.de

Selgitus

Ettenähtud tähtaega tuleb pikendada vastavalt importijate äritsüklile. Edasimüüjad tellivad 
kauba kuni 18 kuud enne kauba müüki jõudmist. 12 kuu pikkune tähtaeg tagaks importijatele 
vajaliku õiguskindluse. 

Muudatusettepanek 474
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste biotsiidide olemasolevaid varusid, 
millele pädev asutus või komisjon ei ole 
vastavaks kasutusviisiks luba andnud, 
tohib hävitada, ladustada ja kasutada 
kuni 12 kuu jooksul pärast artikli 80 
esimeses lõigus osutatud otsuse 
vastuvõtmise kuupäeva või kuni 12 kuu 
jooksul pärast sama artikli teises lõigus 
osutatud kuupäeva, olenevalt sellest, 
kumb on hilisem.

Or.en

Selgitus

Käesoleva, artiklist 80 võetud lõike lisamine tagab järjepidevad meetmed biotsiidide määruse 
kohaldamisalasse kuuluvate uute toodete jaoks. 

Muudatusettepanek 475
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 82
Toiduga kokkupuutuvaid materjale 
käsitlevad üleminekumeetmed

välja jäetud

1. Loataotlused, milles käsitletakse 
toiduga kokkupuutuvaid biotsiide, mis 
olid turul .[ELT: lisada artikli 85 esimeses 
lõigus osutatud kuupäev], esitatakse 
hiljemalt 1. jaanuariks 2017.
Selliste toiduga kokkupuutuvate 
materjalide turulelaskmist, mis olid turul 
[ELT: lisada artikli 85 esimeses lõigus 
osutatud kuupäev] ning mille puhul on 
esitatud taotlus kooskõlas lõikega 1, võib 
jätkata kuni loa andmist või loa andmisest 
keeldumist käsitleva otsuse vastuvõtmise 
kuupäevani. Kui loa andmisest kõnealuse 
biotsiidi turulelaskmiseks keeldutakse, 
tuleb nimetatud biotsiidi turulelaskmine 
lõpetada kuue kuu jooksul pärast 
keeldumist käsitleva otsuse vastuvõtmist.
Selliste toiduga kokkupuutuvate 
materjalide turulelaskmist, mis olid turul 
[ELT: lisada artikli 85 esimeses lõigus 
osutatud kuupäev] ning mille puhul ei ole 
esitatud taotlust kooskõlas lõikega 1, võib 
jätkata kuni kuue kuu jooksul pärast 
lõikes 1 osutatud kuupäeva.
2. Selliste biotsiidide olemasolevaid 
varusid, millele pädev asutus või komisjon 
ei ole vastavaks kasutusviisiks luba 
andnud, tohib hävitada, ladustada ja 
kasutada kuni 12 kuu jooksul pärast 
esimese lõike teises lõigus osutatud otsuse 
vastuvõtmise kuupäeva või kuni 12 kuu 
jooksul pärast esimese lõike kolmandas 
lõigus osutatud kuupäeva, olenevalt 
sellest, kumb on hilisem.

Or.fr

Selgitus

Toiduainetega kokkupuutuvad materjale juba reguleerib määrus (EÜ) nr 1935/2004. See 
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määrus võib-olla ei kata kõiki selliste materjalide hindamise ja nende kasutamise aspekte, 
aga tuleb kehtestada uued piirangud toiduainetega kokkupuutuvaid materjale käsitleva 
õigusakti läbivaatamise teel ja biotsiide käsitlevas määruses, selleks et vältida 
topeltreguleerimist ja -hindamisi.

Muudatusettepanek 476
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 82
Toiduga kokkupuutuvaid materjale 
käsitlevad üleminekumeetmed

välja jäetud

1. Loataotlused, milles käsitletakse 
toiduga kokkupuutuvaid biotsiide, mis 
olid turul ...[ELT: lisada artikli 85 
esimeses lõigus osutatud kuupäev], 
esitatakse hiljemalt 1. jaanuariks 2017.
Selliste toiduga kokkupuutuvate 
materjalide turulelaskmist, mis olid turul 
[ELT: lisada artikli 85 esimeses lõigus 
osutatud kuupäev] ning mille puhul on 
esitatud taotlus kooskõlas lõikega 1, võib 
jätkata kuni loa andmist või loa andmisest 
keeldumist käsitleva otsuse vastuvõtmise 
kuupäevani. Kui loa andmisest kõnealuse 
biotsiidi turulelaskmiseks keeldutakse, 
tuleb nimetatud biotsiidi turulelaskmine 
lõpetada kuue kuu jooksul pärast 
keeldumist käsitleva otsuse vastuvõtmist.
Selliste toiduga kokkupuutuvate 
materjalide turulelaskmist, mis olid turul 
[ELT: lisada artikli 85 esimeses lõigus 
osutatud kuupäev] ning mille puhul ei ole 
esitatud taotlust kooskõlas lõikega 1, võib 
jätkata kuni kuue kuu jooksul pärast 
lõikes 1 osutatud kuupäeva.
2. Selliste biotsiidide olemasolevaid 
varusid, millele pädev asutus või komisjon 
ei ole vastavaks kasutusviisiks luba 
andnud, tohib hävitada, ladustada ja 
kasutada kuni 12 kuu jooksul pärast 
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esimese lõike teises lõigus osutatud otsuse 
vastuvõtmise kuupäeva või kuni 12 kuu 
jooksul pärast esimese lõike kolmandas 
lõigus osutatud kuupäeva, olenevalt 
sellest, kumb on hilisem.

Or.en

Selgitus

Toiduga kokkupuutuvad materjalid ei tohiks kuuluda ettepaneku kohaldamisalasse, kuna see 
tooks kaasa topeltreguleerimise ja -hindamise. Toiduga kokkupuutuvaid materjale 
reguleeritakse juba toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitleva raammäärusega (EÜ) nr 
1935/2004. Kui toiduga kokkupuutuvaid materjale reguleerivatesse eeskirjadesse tehakse 
muudatusi, tuleks neid teha toiduga kokkupuutumist käsitlevate õigusaktide läbivaatamise 
teel, mitte biotsiidide määruse kohaldamisala laiendamise kaudu. 


