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Tarkistus 331
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön lupaa ei voida antaa 
biosidivalmisteille, jotka sisältävät 5 tai 9 
artiklassa tarkoitettuja tehoaineita.

Or.en

Tarkistus 332
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön lupa voidaan myöntää 
seuraaville biosidivalmisteluokille:

1. Yhteisön lupa voidaan myöntää kaikille
biosidivalmisteille, joilla on olennaisilta 
osin samat käyttötavat ja -olosuhteet.

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

Yhteisön luvan saaminen edellyttää 
kestävien käyttötapojen hyväksymistä, jos 
se on tarpeen samantasoisen ihmisten 
terveyden ja ympäristönsuojelun 
takaamiseksi koko EU:ssa. Nämä toimet 
voivat vaihdella valmisteryhmittäin.

Or.en

Perustelu

Useimmissa jäsenvaltioissa ei nykyisin ole järjestelmää lupien myöntämiseksi biosideille.
Siksi on järkevää olettaa, että on tarkoituksenmukaisempaa siirtää lupamenettely suoraan 
EU:n tasolle, niin että voidaan varmistaa kaikkien EU:n kansalaisten tasapuolinen kohtelu, 
kun on kyse ihmisten terveyden ja ympäristön suojelusta. Useimmat olemassa olevat 
tehoaineet on lisäksi siihen mennessä arvioitu. Biosiditeollisuutta on kannustettava 
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innovointiin. Tämä edellyttää yksinkertaistettua menettelyä ja lyhyempiä määräaikoja 
osoituksena paremmasta sääntelystä.

Tarkistus 333
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 334
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or.nl

Perustelu

Sellaisten valmisteryhmien hyväksymiseen yhteisössä, joita voidaan käyttää kaikkialla, on 
sovellettava samoja rajoituksia ja ehtoja koko yhteisössä. Tämä tarkoittaa, että poikkeuksia ei 
voida tehdä tietyillä alueilla tai tietyissä jäsenvaltioissa. Ainoa mahdollisuus on joko saattaa 
valmiste markkinoille tai ei. Ympäristösyistä tai ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi 
tarpeellisten poikkeusten tekeminen ei tällöin ole mahdollista.

Tarkistus 335
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 336
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

(a) biosidivalmisteet, jotka sisältävät yhtä 
tai useaa uutta tehoainetta, edellyttäen että 
tällaista valmistetta tarvitaan kaikissa 
jäsenvaltioissa ja että muita kuin 
kemiallisia vaihtoehtoja ei ole;

Or.en

Perustelu

Yhteisön lupa biosidivalmisteille, jotka sisältävät uusia tehoaineita, olisi myönnettävä vain, 
jos tällaista tuotetta tarvitaan kaikissa jäsenvaltioissa ja jos muita kuin kemiallisia 
vaihtoehtoja ei ole. Jos yhteisön lupa voitaisiin myöntää mille tahansa uudelle tehoaineelle 
tai kaikille tehoaineille, vähempiriskisten valmisteiden käyttöön ei enää pyrittäisi.

Tarkistus 337
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) vähäriskiset biosidivalmisteet. Poistetaan.

Or.en
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Tarkistus 338
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) biosidivalmisteet, jotka on tarkoitettu 
kuluttajien käyttöön kotona tai 
ammattikäyttöön samanlaisissa 
käyttöoloissa ja samanlaisin käyttöohjein 
kuin Euroopan unionissa ja jotka 
täyttävät 33 a artiklassa luetellut kriteerit.

Or.en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 339
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or.en

Tarkistus 340
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or.en

Perustelu

Useimmissa jäsenvaltioissa ei nykyisin ole järjestelmää lupien myöntämiseksi biosideille. 
Siksi on järkevää olettaa, että on tarkoituksenmukaisempaa siirtää lupamenettely suoraan 
EU:n tasolle, niin että voidaan varmistaa kaikkien EU:n kansalaisten tasapuolinen kohtelu, 
kun on kyse ihmisten terveyden ja ympäristön suojelusta. Useimmat olemassa olevat 
tehoaineet on lisäksi siihen mennessä arvioitu. Biosiditeollisuutta on kannustettava 
innovointiin. Tämä edellyttää yksinkertaistettua menettelyä ja lyhyempiä määräaikoja 
osoituksena paremmasta sääntelystä.
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Tarkistus 341
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or.en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan komitologiamenettely uuteen SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaiseen delegoitujen säädösten järjestelmään.

Tarkistus 342
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or.nl

Perustelu

Sellaisten valmisteryhmien hyväksymiseen yhteisössä, joita voidaan käyttää kaikkialla, on 
sovellettava samoja rajoituksia ja ehtoja koko yhteisössä. Tämä tarkoittaa, että poikkeuksia ei 
voida tehdä tietyillä alueilla tai tietyissä jäsenvaltioissa. Ainoa mahdollisuus on joko saattaa 
valmiste markkinoille tai ei. Ympäristösyistä tai ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi 
tarpeellisten poikkeusten tekeminen ei tällöin ole mahdollista.

Tarkistus 343
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio voi ehdottaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, että tämän 
artiklan 1 kohtaan lisätään muita 
biosidivalmisteiden luokkia 54 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun, tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa koskevan komission 
kertomuksen sekä yhteisön luvista saadun 
kokemuksen perusteella. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto tekevät 
ratkaisunsa perussopimuksen 294 
artiklan mukaisesti.

Or.fr

Perustelu

Yhteisön menettelyn ulottaminen muihin valmisteluokkiin on huomattava muutos nykyiseen 
asetukseen. Se on tehtävä tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti siten, että 
noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston toimivaltuuksia.
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Tarkistus 344
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 72 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or.fr

Perustelu

Yhteisön menettelyn ulottaminen muihin valmisteluokkiin on huomattava muutos nykyiseen 
asetukseen. Se on tehtävä tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti siten, että 
noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston toimivaltuuksia.

Tarkistus 345
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
33 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Valmistetta pidetään 33 artiklan 1 kohdan 
b a alakohdan mukaisesti 
biosidivalmisteena, jonka käyttöolosuhteet 
ovat samankaltaiset, jos kaikki seuraavat 
kriteerit täyttyvät:
(i) biosidivalmistetta käytetään 
samankaltaisissa käyttöolosuhteissa 
kaikkialla Euroopan unionissa 
käyttöohjeiden mukaisesti,
(ii) biosidivalmiste on jo saatettu 
markkinoille vähintään [x] jäsenvaltiossa 
tai se on aikomus saattaa markkinoille 
vähintään [x] jäsenvaltiossa kahden 
vuoden kuluttua luvan myöntämisestä,
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(iii) biosidivalmisteen käyttö ei vaadi 
suojavarusteiden käyttöä liitteen VI 
mukaisissa käyttöolosuhteissa ja täyttää 
16 artiklan 1 kohdan mukaiset 
vaatimukset, kun sitä käytetään 
normaaleissa ja kohtuudella 
ennustettavissa olevissa 
käyttöolosuhteissa.
Komissio voi ii kohdassa mainitun 
jäsenvaltioiden määrän määrittelemiseksi 
tai mukauttamiseksi hyväksyä delegoidun 
säädöksen 72 a artiklan mukaisesti.

Or.en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 346
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.it
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Perustelu

Yhdeksän kuukauden ajanjakso, jona viraston on laadittava ja toimitettava lausuntonsa siitä, 
tulisiko biosidivalmisteelle myöntää lupa, on liian pitkä myös sen vuoksi, että viraston oma 
lausunto perustuu arvioinnista vastaavan viranomaisen jo laatimaan arvioon.

Tarkistus 347
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi jonkin jäsenvaltion 
pyynnöstä päättää, että yhteisön lupa ei 
ole voimassa kyseisen jäsenvaltion alueella 
tietyn liitteessä V esitettyjen 
valmisteryhmien 15, 17 tai 23 osalta, jos 
kyseinen pyyntö voidaan perustella 
ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden 
suojelulla, taiteellisten, historiallisten tai 
arkeologisten kansallisaarteiden suojelulla
taikka teollisten ja kaupallisten oikeuksien
suojaamisella.

Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, 
jos se rajoittaa yhteisön luvan 
voimassaoloa tai epää sen kyseisen 
jäsenvaltion alueella tietyltä liitteessä V 
esitettyihin valmisteryhmiin 15, 17 tai 23 
kuuluvalta biosidivalmisteelta. Luvan 
rajoittaminen tai epääminen on 
perusteltava

(a) ihmisten terveyden, erityisesti 
haavoittuvien ryhmien, tai
(b) ympäristön, erityisesti haavoittuvien 
ekosysteemien, tai
(c) eläinten tai
(d) kasvien tai
(e) taiteellisten, historiallisten tai 
arkeologisten kansallisaarteiden tai
(f) teollisen ja kaupallisen omaisuuden 
suojelulla.

Or. en
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Tarkistus 348
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi jonkin jäsenvaltion 
pyynnöstä päättää, että yhteisön luvan 
tiettyjä ehtoja olisi mukautettava kyseisen 
jäsenvaltion paikallisiin olosuhteisiin 29 
artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, 
jos päätetään, että yhteisön lupaa olisi 
mukautettava kyseisen jäsenvaltion 
paikallisiin olosuhteisiin 29 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 349
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltion huolenaiheita, jotka 
liittyvät ihmisten tai eläinten terveyteen 
taikka ympäristöön, ei voida ottaa 
huomioon ottamalla käyttöön 
kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja 
kansallisia riskinhallintatoimenpiteitä, 
jäsenvaltio voi kieltäytyä myöntämästä 
biosidivalmisteelle lupaa alueellaan, jos 
sillä on erityisten ympäristöön tai 
käyttöön liittyvien olosuhteiden takia 
perusteltuja syitä katsoa kyseisen aineen 
aiheuttavan yhä kohtuuttoman riskin 
ihmisten tai eläinten terveydelle taikka 
ympäristölle.

Or.nl

Perustelu

Kun jäsenvaltio tekee yhteisön lupamenettelyä käyttäen hakemuksen, sillä pitäisi olla 
mahdollisuus kieltäytyä myöntämästä lupaa, jos on perusteltuja syitä epäillä, että 
biosidivalmisteen käyttö vaarantaa ihmisten terveyden ja ympäristön kyseisessä 
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jäsenvaltiossa sen erityisolosuhteiden, kuten ilmaston tai hydromorfologian, takia. Tämä 
ajatus on yhdenmukainen kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevan asetuksen 
säännösten kanssa.

Tarkistus 350
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Yhteisön lainsäädännön mukaisesti 
voidaan vahvistaa asianmukaisia ehtoja 
15 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten ja 
muiden erityisiin käyttöolosuhteisiin 
perustuvien riskinhallintatoimenpiteiden 
noudattamiseksi.

Or.nl

Perustelu

Täydentäviä riskinhallintatoimia ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi, kun on 
kyse biosidien käytöstä erityisolosuhteiden perusteella tietyssä jäsenvaltiossa.

Tarkistus 351
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or.en

Perustelu

Tämä kohta on tarpeeton, jos artiklaa 33 koskeva tarkistus hyväksytään.

Tarkistus 352
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 353
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.en
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Perustelu

Jos uusia arvioitavia tietoja ei ilmene, tuotteen luvan uusimiseen ei tarvita 18 kuukautta. 
Kaksitoista kuukautta olisi sopivampi määräaika tähän tarkoitukseen.

Tarkistus 354
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.it

Perustelu

Tarkistuksen esittäjän mukaan 12 kuukautta on sopiva aika luvan uusimiseen.

Tarkistus 355
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) uudet tiedot tehoaineen tai
biosidivalmisteen vaikutuksista ihmisiin 
tai ympäristöön;

(a) uusi tieto tai tiedot tehoaineen tai
biosidituotteen ihmisiin tai ympäristöön ja 
erityisesti haavoittuviin ryhmiin 
kohdistuvista vaikutuksista;

Or.en
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Tarkistus 356
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edellä 16 artiklassa tarkoitetut 
vaatimukset eivät täyty;

(a) edellä 16 artiklassa tarkoitetut 
vaatimukset tai ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelua koskevat, erityisesti 
direktiivissä 2008/56/EY, direktiivissä 
2006/118/EY, direktiivissä 2000/60/EY 
sekä direktiiveissä 98/83/EY ja 96/61/EY 
vahvistetut yhteisön vaatimukset eivät 
täyty;

Or. en

Tarkistus 357
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(d a) on viitteitä siitä, ettei yhteisön 
vesipolitiikan puitteista 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2000/60/EY olevan 4 artiklan 
1 kohdan a alakohdan iv alakohdan ja 
b alakohdan i alakohdan sekä 7 artiklan 2 
ja 3 kohdan mukaisia tavoitteita 
mahdollisesti saavuteta.

Or.nl

Perustelu

Yhdenmukainen esittelijän tarkistuksen 39 kanssa. Sen lisäksi, että tarkistetaan tehoaineen 
sisällyttäminen liitteeseen I, on (käytännön mittausten perusteella) viitattava myös siihen, että 
biosidivalmisteen lupa voidaan peruuttaa tai sitä voidaan muuttaa, jos vesipolitiikan 
puitteista annetun direktiivin tavoitteita ei saavuteta.
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Tarkistus 358
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Voimassa olevaan lupaan tehtävän 
muutoksen olisi kuuluttava johonkin 
seuraavista ryhmistä:
(a) hallinnollinen muutos
(b) vähäinen muutos
(c) merkittävä muutos
3 artiklan u a, u b ja u c kohdassa olevien 
määritelmien mukaisesti.

Or.en

Perustelu

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

Tarkistus 359
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Voimassa olevaan lupaan tehtävän 
muutoksen olisi kuuluttava johonkin 
seuraavista ryhmistä:
(a) hallinnollinen muutos
(b) vähäinen muutos
(c) merkittävä muutos
3 artiklan a, b ja c kohdassa olevien 



AM\810555FI.doc 19/90 PE439.891v02-00

FI

määritelmien mukaisesti.

Or.en

Perustelu

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

Tarkistus 360
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanotoimenpiteet Yksityiskohtaiset menettelyt luvan 
peruuttamiseksi tai luvan ehtojen ja 
edellytysten muuttamiseksi

Or.en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan komitologiamenettely uuteen SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaiseen delegoitujen säädösten järjestelmään.

Tarkistus 361
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Komissio toteuttaa 
täytäntöönpanotoimenpiteet, joissa 
täsmennetään 39–41 artiklassa 
tarkoitettuun luvan peruuttamiseen tai 
luvan ehtojen ja edellytysten muuttamiseen 
liittyvät kriteerit ja menettelyt, mukaan 

Peruutus- ja muutosmenettelyjen 
sujuvuuden takaamiseksi komissio 
toteuttaa delegoiduilla säädöksillä 71 a 
artiklan mukaisesti ja 71 b ja 71 c 
artiklassa tarkoitetuin ehdoin
yksityiskohtaisempia toimia, joissa 
täsmennetään 39–41 artiklassa 
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luettuina riitojenratkaisumenettelyt. tarkoitettuun luvan peruuttamiseen tai 
luvan ehtojen ja edellytysten muuttamiseen 
liittyvät kriteerit ja menettelyt, mukaan 
luettuina riitojenratkaisumenettelyt.

Or.en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan komitologiamenettely uuteen SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaiseen delegoitujen säädösten järjestelmään.

Tarkistus 362
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
kriteerit ja menettelyt perustuvat 
seuraaviin periaatteisiin, mutta eivät 
rajoitu niihin:
(a) lupiin tehtäviin hallinnollisiin 
muutoksiin sovelletaan yksinkertaistettua 
ilmoitusmenettelyä;
(b) lupiin tehtäviä vähäisiä muutoksia 
varten otetaan käyttöön lyhennetty 
arviointijakso;
(c) merkittävien muutosten kyseessä 
ollessa arviointijakson on oltava 
suhteutettu ehdotetun muutoksen 
laajuuteen.

Or.en

Perustelu

Lainsäädäntötekstissä pitäisi ilmoittaa selkeästi lupia muutettaessa noudatettavat tärkeimmät 
periaatteet, vaikka menettelyjen yksityiskohdat voidaankin määritellä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä. On erityisesti tarpeen täsmentää, että asiassa noudatetaan 
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erityyppisiä muutosmenettelyjä sen mukaan, onko biosidivalmistetta koskevaan lupaan 
tehtävä muutos hallinnollinen, vähäinen tai merkittävä alkuperäiseen lupaan verrattuna.

Tarkistus 363
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut kriteerit ja menettelyt 
perustuvat seuraaviin periaatteisiin, mutta 
eivät rajoitu niihin:
(a) lupiin tehtäviin hallinnollisiin 
muutoksiin sovelletaan yksinkertaistettua 
ilmoitusmenettelyä;
(b) lupiin tehtäviä vähäisiä muutoksia 
varten otetaan käyttöön lyhennetty 
arviointijakso;
(c) merkittävien muutosten kyseessä 
ollessa arviointijakson on oltava 
suhteutettu ehdotetun muutoksen 
laajuuteen.

Or.en

Perustelu

Tekstissä pitäisi ilmoittaa selkeästi lupia muutettaessa noudatettavat tärkeimmät periaatteet. 
On erityisesti tarpeen täsmentää, että asiassa noudatetaan erityyppisiä muutosmenettelyjä sen 
mukaan, onko biosidivalmistetta koskevaan lupaan tehtävä muutos hallinnollinen, vähäinen 
tai merkittävä alkuperäiseen lupaan verrattuna. Yksinkertaistettu arviointimenettely 
mahdollistaisi vähäisten muutosten tekemisen ilman toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa 
raskasta ja aikaa vievää hallinnollista menettelyä.

Tarkistus 364
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan komitologiamenettely uuteen SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaiseen delegoitujen säädösten järjestelmään.

Tarkistus 365
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Tietyn jäsenvaltion (jäljempänä 
’käyttöönottojäsenvaltion’) toimivaltainen 
viranomainen voi myöntää 
rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevan 
luvan biosidivalmisteelle, jolle on 
myönnetty lupa jossakin toisessa 
jäsenvaltiossa (jäljempänä 
'alkuperäjäsenvaltio'), jotta kyseinen 
biosidivalmiste voidaan saattaa 
markkinoille ja sitä voidaan käyttää 
käyttöönottojäsenvaltiossa, jos tämän 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
katsoo, että biosidivalmiste on olennaisilta 
osin koostumukseltaan samanlainen kuin 
biosidivalmiste, jolle on jo myönnetty lupa 
sen alueella (jäljempänä 'viitetuote').

1. Tietyn jäsenvaltion (jäljempänä 
’käyttöönottojäsenvaltion’) toimivaltainen 
viranomainen voi myöntää 
rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevan 
luvan biosidivalmisteelle, jolle on 
myönnetty lupa jossakin toisessa 
jäsenvaltiossa (jäljempänä 
'alkuperäjäsenvaltio'), jotta kyseinen 
biosidivalmiste voidaan saattaa 
markkinoille ja sitä voidaan käyttää 
käyttöönottojäsenvaltiossa, jos tämän
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
katsoo, että biosidivalmiste on 
koostumukseltaan samanlainen kuin 
biosidivalmiste, jolle on jo myönnetty lupa 
sen alueella (jäljempänä 'viitetuote').

Or.enPerustelu
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Jotta löydetään sopiva tasapaino tavaroiden vapaan kaupan ja turvallisten markkinoiden 
välillä, tämä artikla rinnakkaiskaupasta olisi rajoitettava samanlaisiin valmisteisiin, joilla on 
samat määritelmät ja jotka sisältävät samoja tehoaineita ja muita aineita.

Tarkistus 366
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.en

Perustelu

Jotta löydetään sopiva tasapaino tavaroiden vapaan kaupan ja turvallisten markkinoiden 
välillä, tämä rinnakkaiskauppaa koskeva artikla olisi rajattava koskemaan samanlaisia 
valmisteita, joilla on samat määritelmät ja jotka sisältävät samoja tehoaineita ja muita 
aineita.

Tarkistus 367
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Rinnakkaisvalmisteiden kauppaa 
koskeva lupa on myönnettävä kahden 
kuukauden kuluessa hakemuksen 
jättämisestä. Käyttöönottovaltion 
toimivaltainen viranomainen voi pyytää 
alkuperäjäsenvaltion toimivaltaiselta 
viranomaiselta lisätietoja sen toteamiseksi, 
onko tuote olennaisilta osiltaan
samanlainen viitevalmisteen kanssa. 
Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen 

2. Rinnakkaisvalmisteiden kauppaa 
koskeva lupa on myönnettävä kahden 
kuukauden kuluessa hakemuksen 
jättämisestä. Käyttöönottovaltion 
toimivaltainen viranomainen voi pyytää 
alkuperäjäsenvaltion toimivaltaiselta 
viranomaiselta lisätietoja sen toteamiseksi, 
onko tuote samanlainen viitevalmisteen 
kanssa. Alkuperäjäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 



PE439.891v02-00 24/90 AM\810555FI.doc

FI

viranomaisen on toimitettava pyydetyt 
tiedot kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta.

toimitettava pyydetyt tiedot kuukauden 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Or.en

Perustelu

Jotta löydetään sopiva tasapaino tavaroiden vapaan kaupan ja turvallisten markkinoiden 
välillä, tämä rinnakkaiskauppaa koskeva artikla olisi rajattava koskemaan samanlaisia 
valmisteita, joilla on samat määritelmät ja jotka sisältävät samoja tehoaineita ja muita 
aineita.

Tarkistus 368
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.en

Perustelu

Jotta löydetään sopiva tasapaino tavaroiden vapaan kaupan ja turvallisten markkinoiden 
välillä, tämä rinnakkaiskauppaa koskeva artikla olisi rajattava koskemaan samanlaisia 
valmisteita, joilla on samat määritelmät ja jotka sisältävät samoja tehoaineita ja muita 
aineita.

Tarkistus 369
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

3. Biosidivalmiste katsotaan olennaisilta 
osiltaan samanlaiseksi 

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

viitebiosidivalmisteen kanssa, jos kaikki
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or.en

Perustelu

Ehtojen on oltava kumuloituvia.

Tarkistus 370
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

(a) se on saman yhtiön tai 
osakkuusyrityksen valmistama tai 
valmistettu samaa valmistusmenetelmää 
varten myönnetyllä luvalla;

Or.en

Perustelu

Jotta löydetään sopiva tasapaino tavaroiden vapaan kaupan ja turvallisten markkinoiden 
välillä, tämä rinnakkaiskauppaa koskeva artikla olisi rajattava koskemaan samanlaisia 
valmisteita, joilla on samat määritelmät ja jotka sisältävät samoja tehoaineita ja muita 
aineita.

Tarkistus 371
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) siinä on joko sama tai samanlainen 
formulaatiotyyppi ja muut aineet kuin 
tehoaineet;

(b) se on tehoaineiden tuotekuvauksen ja 
sisällön sekä formulaatiotyypin osalta 
samanlainen;

Or.en
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Perustelu

Jotta löydetään sopiva tasapaino tavaroiden vapaan kaupan ja turvallisten markkinoiden 
välillä, tämä rinnakkaiskauppaa koskeva artikla olisi rajattava koskemaan samanlaisia 
valmisteita, joilla on samat määritelmät ja jotka sisältävät samoja tehoaineita ja muita 
aineita.

Tarkistus 372
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) siinä on joko sama tai samanlainen 
formulaatiotyyppi ja muut aineet kuin 
tehoaineet;

(b) siinä on joko sama tai samanlainen 
formulaatiotyyppi sekä tehoaineet ja muut 
aineet kuin tehoaineet;

Or.en

Perustelu

Ei riitä, että tuote on sama tai samanlainen muiden kuin tehoaineiden osalta. Myös 
tehoaineiden on oltava samat tai samanlaiset.

Tarkistus 373
Tiziano Motti

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

(c) sillä on samat tai vastaavat tuotteen 
turvallisuuteen liittyvät mahdolliset 
välittömät tai myöhemmin ilmenevät 
haitalliset vaikutukset ihmisten, erityisesti 
lasten, tai eläinten terveyteen taikka 
ympäristöön.

Or.it
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Perustelu

Tämä on hyödyllinen täsmennys, jolla korostetaan, että lasten sietokyky haitallisten aineiden 
osalta on matalampi kuin aikuisten, joiden perusteella asetusehdotuksessa aiotaan asettaa 
haittavaikutusten rajat. Lapset liikkuvat usein – tietämättään – paikoissa, joihin biosidejä ja 
torjunta-aineita on ruiskutettu, ja heillä on usein suoraan tai epäsuorasti haitallisista aineista 
johtuvia seurauksia joko välittömästi tai myöhemmin.

Tarkistus 374
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

(c) niihin sisältyvät apuaineet ja niiden 
pakkauskoko, -materiaali tai -muoto ovat 
joko samat tai vastaavat, kun on kyse 
mahdollisesta haitallisesta vaikutuksesta 
aineen turvallisuuteen ihmisten tai 
eläinten terveyden taikka ympäristön 
kannalta.

Or.en

Perustelu

Jotta löydetään sopiva tasapaino tavaroiden vapaan kaupan ja turvallisten markkinoiden 
välillä, tämä rinnakkaiskauppaa koskeva artikla olisi rajattava koskemaan samanlaisia 
valmisteita, joilla on samat määritelmät ja jotka sisältävät samoja tehoaineita ja muita 
aineita.

Tarkistus 375
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(c) luvan haltijan nimi ja osoite 
alkuperäjäsenvaltiossa;

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

Perustelu

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

Tarkistus 376
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 15 ja 16 artiklassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi 
hyväksyä rajoitettuun ja valvottuun 
käyttöön enintään yhdeksäksi kuukaudeksi
sellaisen biosidivalmisteen markkinoille 
saattamisen, joka ei täytä tämän asetuksen 
vaatimuksia, jos tällainen toimenpide on 
tarpeen kansanterveyteen tai ympäristöön 
kohdistuvan vaaran takia, jota ei voida 
torjua muilla keinoilla.

1. Poiketen siitä, mitä 15 ja 16 artiklassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi 
hyväksyä rajoitettuun ja valvottuun 
käyttöön enintään neljäksi kuukaudeksi 
sellaisen biosidivalmisteen markkinoille 
saattamisen, joka ei täytä tämän asetuksen 
vaatimuksia, jos kaikki seuraavat ehdot 
täyttyvät:

(a) tällainen toimenpide on tarpeen 
kansanterveyteen tai ympäristöön 
kohdistuvan vaaran takia, jota ei voida 
torjua muilla keinoilla ja
(b) kyseiset tehoaineet on hyväksytty 
otettaviksi liitteeseen I tai ne on arvioitu 
tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti, ja 
arviosta on olemassa täydellinen 
asiakirja-aineisto
(c) kyseiset tehoaineet on luokiteltu 
rajoitusten piiriin kuuluviksi aineiksi tai 
korvattaviksi tehoaineiksi, hakija tai 
toimivaltainen viranomainen on laatinut 
pakollisen korvaussuunnitelman ja 
pannut sen täytäntöön kyseisten aineiden 
korvaamiseksi vaarattomilla kemikaaleilla 
tai muilla kuin kemiallisilla 
vaihtoehdoilla kahden vuoden kuluessa 
hyväksymisestä ja



AM\810555FI.doc 29/90 PE439.891v02-00

FI

(d) tuotetta käyttävät vain 
ammattikäyttäjät, jotka on sertifioitu 
integroidun tuholaistorjunnan 
vaatimusten mukaisesti, ja käyttöä 
valvotaan asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 377
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 15 ja 16 artiklassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi 
hyväksyä rajoitettuun ja valvottuun 
käyttöön enintään yhdeksäksi kuukaudeksi 
sellaisen biosidivalmisteen markkinoille 
saattamisen, joka ei täytä tämän asetuksen 
vaatimuksia, jos tällainen toimenpide on 
tarpeen kansanterveyteen tai ympäristöön 
kohdistuvan vaaran takia, jota ei voida 
torjua muilla keinoilla.

1. Poiketen siitä, mitä 15 ja 16 artiklassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi 
hyväksyä rajoitettuun ja valvottuun 
käyttöön enintään yhdeksäksi kuukaudeksi 
sellaisen biosidivalmisteen markkinoille 
saattamisen, joka ei täytä tämän asetuksen 
vaatimuksia, jos tällainen toimenpide on 
tarpeen kansanterveyteen tai ympäristöön 
kohdistuvan vaaran takia, jota ei voida 
torjua muilla keinoilla, joiden riskit ovat 
vähäisemmät.

Or.en

Perustelu

Kohdan "Poikkeukset vaatimuksista" mukaisesti hyväksytyn tehoaineen aiheuttamia riskejä on 
valvottava mahdollisuuksien mukaan.

Tarkistus 378
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 16 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa säädetään, ja 

Poistetaan.
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kunnes tehoaine on lisätty liitteessä I 
olevaan luetteloon, toimivaltaiset 
viranomaiset ja komissio voivat sallia 
enintään kolmen vuoden ajaksi sellaisen 
biosidivalmisteen saattamisen 
markkinoille, joka sisältää uusia 
tehoaineita, joita ei mainita liitteessä I.
Tällainen lupa voidaan myöntää 
ainoastaan, jos sen jälkeen, kun asiakirja-
aineisto on arvioitu 8 artiklan mukaisesti, 
arvioinnista vastaava toimivaltainen 
viranomainen on antanut suosituksen 
uuden tehoaineen sisällyttämisestä 
liitteeseen I ja väliaikaista lupaa koskevan 
hakemuksen vastaanottanut 
toimivaltainen viranomainen, tai kun 
kyseessä on yhteisön lupa, 
kemikaalivirasto katsoo, että 
biosidivalmisteen voidaan odottaa olevan 
16 artiklan 1 kohdan c ja d alakohtien 
mukainen.
Toimivaltaisten viranomaisten tai 
komission on toimitettava 23 artiklan 5 
kohdassa tarkoitetut tiedot 
biosidivalmisteita koskevaan yhteisön 
rekisteriin.
Jos komissio päättää, että tehoainetta ei 
sisällytetä liitteeseen I, sen toimivaltaisen 
viranomaisen, joka on myöntänyt 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
luvan, tai komission on peruutettava lupa.
Jos komissio ei ole vielä tehnyt päätöstä 
tehoaineen sisällyttämisestä liitteeseen I, 
kun kolmen vuoden määräaika päättyy, 
väliaikaisen luvan myöntänyt 
toimivaltainen viranomainen tai komissio 
voi jatkaa väliaikaista lupaa enintään 
vuoden ajan, mikäli on syytä uskoa, että 
tehoaine täyttää 4 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.
 Väliaikaista lupaa jatkaneiden 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava asiasta muille toimivaltaisille 
viranomaisille ja tarvittaessa komissiolle.

Or. en
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Tarkistus 379
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.en

Perustelu

Kansallista lupaa koskeva vaatimus on selvästi merkittävä innovoinnin este, koska se johtaa 
hyvin pitkiin odotusaikoihin ennen testien suorittamista. Sen sijaan ehdotetaan, että samalla 
kun edelleenkin edellytetään toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa etukäteisarviointia, 
vahvistetaan 30 päivän määräaika, jonka kuluessa viranomainen arvioi, onko ehdotetun 
testin/kokeen vuoksi syytä huoleen, ja antaa lausuntonsa. Kun testi on suoritettu yhdessä 
ainoassa jäsenvaltiossa, ei ole tarpeen ilmoittaa asiasta komissiolle ja muille toimivaltaisille 
viranomaisille eikä siitä ole mitään hyötyä.
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Tarkistus 380
Tiziano Motti

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.it

Perustelu

Tämä on hyödyllinen täsmennys, jolla korostetaan, että lasten sietokyky haitallisten aineiden 
osalta on matalampi kuin aikuisten, joiden perusteella asetusehdotuksessa aiotaan asettaa 
haittavaikutusten rajat. Lapset liikkuvat usein – tietämättään – paikoissa, joihin biosidejä ja 
torjunta-aineita on ruiskutettu, ja heillä on usein suoraan tai epäsuorasti haitallisista aineista 
johtuvia seurauksia joko välittömästi tai myöhemmin.

Tarkistus 381
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.en

Perustelu

Ehdotuksen mukaan biosidivalmisteen, jolle ei ole myönnetty lupaa ja jota saattaa vapautua 
ympäristöön, on kokeen tai testin suorittamiseksi tieteellistä tutkimusta tai kehittämistä varten 
saatava kansallinen lupa ennen kuin testi/koe voidaan suorittaa. Tämä on selvästi merkittävä 
innovoinnin este, koska se johtaa hyvin pitkiin odotusaikoihin ennen testien suorittamista. 
Näin ollen samalla kun edelleenkin edellytetään toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa 
etukäteisarviointia, on tarpeen säätää 30 päivän määräaika, jonka kuluessa arvioidaan, 
antaako ehdotettu testi/koe aihetta huoleen.

Tarkistus 382
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kyseessä on tieteellinen tutkimus tai 
kehittäminen, henkilön, joka aikoo 

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

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

Or.fr

Perustelu

Komission ehdotuksessa hyväksymättömällä biosidivalmisteella tutkimus- tai 
kehittämistarkoituksiin suoritettava testi, jonka yhteydessä ainetta pääsisi ympäristöön, 
edellyttää kansallisten viranomaisten etukäteislupaa. Tämä voi muodostaa esteen 
innovoinnille. Näin ollen tämän sijasta ehdotetaan 15 päivän määräajan asettamista, jonka 
aikana viranomainen arvioi, liittyykö ehdotettuun testiin joitain huolenaiheita, ja antaa 
lausuntonsa.

Tarkistus 383
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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jossa markkinoille saattaminen tapahtuu.

Or.en

Perustelu

Ehdotuksen mukaan biosidivalmisteen, jolle ei ole myönnetty lupaa ja jota saattaa vapautua 
ympäristöön, on kokeen tai testin suorittamiseksi tieteellistä tutkimusta tai kehittämistä varten 
saatava kansallinen lupa ennen kuin testi/koe voidaan suorittaa. Tämä on selvästi merkittävä 
innovoinnin este, koska se johtaa hyvin pitkiin odotusaikoihin ennen testien suorittamista. Sen 
sijaan ehdotetaan, että samalla kun edelleenkin edellytetään toimivaltaisen viranomaisen 
suorittamaa etukäteisarviointia, vahvistetaan 15 päivän määräaika, jonka kuluessa 
viranomainen arvioi, antaako ehdotettu testi/koe aihetta huoleen, ja antaa lausuntonsa.

Tarkistus 384
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Ehdotuksen mukaan biosidivalmisteen, jolle ei ole myönnetty lupaa ja jota saattaa vapautua 
ympäristöön, on kokeen tai testin suorittamiseksi tieteellistä tutkimusta tai kehittämistä varten 
saatava kansallinen lupa ennen kuin testi/koe voidaan suorittaa. Tämä on selvästi merkittävä 
innovoinnin este, koska se johtaa hyvin pitkiin odotusaikoihin ennen testien suorittamista. 
Näin ollen samalla kun edelleenkin edellytetään toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa 
etukäteisarviointia, on tarpeen säätää 30 päivän määräaika, jonka kuluessa arvioidaan, 
antaako ehdotettu testi/koe aihetta huoleen.
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Tarkistus 385
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or.fr

Tarkistus 386
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksymätöntä biosidivalmistetta tai 
yksinomaan biosidivalmisteissa 
käytettäväksi tarkoitettua tehoainetta ei saa 
saattaa markkinoille sellaista koetta tai 
testiä varten, jonka yhteydessä tai 
seurauksena biosidivalmistetta voi päästä 
ympäristöön, ellei toimivaltainen 
viranomainen ole arvioinut kyseisen 
tuotteen markkinoille saattamisesta 
kiinnostuneen henkilön toimittamia tietoja 
ja myöntänyt tähän tarkoitukseen 
kansallista lupaa, jossa rajoitetaan 
käytettäviä määriä ja käsiteltäviä alueita 
ja jossa voidaan määrätä lisäehtoja. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava myönnetystä kansallisesta 
luvasta viipymättä komissiolle ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille.

2. Hyväksymätöntä biosidivalmistetta tai 
yksinomaan biosidivalmisteissa 
käytettäväksi tarkoitettua tehoainetta ei saa 
saattaa markkinoille sellaista koetta tai 
testiä varten, jonka yhteydessä tai 
seurauksena biosidivalmistetta voi päästä 
ympäristöön, ellei toimivaltainen 
viranomainen ole arvioinut kyseisen 
tuotteen markkinoille saattamisesta 
kiinnostuneen henkilön toimittamia tietoja 
ja antanut tähän tarkoitukseen myönteistä
lausuntoa, jossa voidaan määrätä 
lisäehtoja. Ellei toimivaltainen 
viranomainen ole 30 päivän kuluessa 1 
kohdassa vaadittujen tietojen 
ilmoittamisesta antanut lausuntoa, 
biosidivalmiste tai tehoaine saatetaan 
markkinoille ilmoitetussa koe- tai 
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testitarkoituksessa.

Or.fr

Perustelu

Komission ehdotuksessa hyväksymättömällä biosidivalmisteella tutkimus- tai 
kehittämistarkoituksiin suoritettava testi, jonka yhteydessä ainetta pääsisi ympäristöön, 
edellyttää kansallisten viranomaisten etukäteislupaa. Tämä voi muodostaa esteen 
innovoinnille. Näin ollen tämän sijasta ehdotetaan 15 päivän määräajan asettamista, jonka 
aikana viranomainen arvioi, liittyykö ehdotettuun testiin joitain huolenaiheita, ja antaa 
lausuntonsa.

Tarkistus 387
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksymätöntä biosidivalmistetta tai 
yksinomaan biosidivalmisteissa 
käytettäväksi tarkoitettua tehoainetta ei saa 
saattaa markkinoille sellaista koetta tai 
testiä varten, jonka yhteydessä tai 
seurauksena biosidivalmistetta voi päästä 
ympäristöön, ellei toimivaltainen 
viranomainen ole arvioinut kyseisen 
tuotteen markkinoille saattamisesta 
kiinnostuneen henkilön toimittamia tietoja 
ja myöntänyt tähän tarkoitukseen 
kansallista lupaa, jossa rajoitetaan 
käytettäviä määriä ja käsiteltäviä alueita 
ja jossa voidaan määrätä lisäehtoja. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava myönnetystä kansallisesta 
luvasta viipymättä komissiolle ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille.

2. Hyväksymätöntä biosidivalmistetta tai 
yksinomaan biosidivalmisteissa 
käytettäväksi tarkoitettua tehoainetta ei saa 
saattaa markkinoille sellaista koetta tai 
testiä varten, jonka yhteydessä tai 
seurauksena biosidivalmistetta voi päästä 
ympäristöön, ellei toimivaltainen 
viranomainen ole arvioinut kyseisen 
tuotteen markkinoille saattamisesta 
kiinnostuneen henkilön toimittamia tietoja 
ja antanut tähän tarkoitukseen puoltavaa 
lausuntoa, jossa voidaan määrätä 
lisäehtoja. Jos toimivaltainen 
viranomainen ei ole antanut lausuntoa 
30 päivän kuluessa edellä 1 kohdassa 
edellytettyjen tietojen ilmoittamisesta, 
biosidivalmiste tai tehoaine voidaan 
saattaa markkinoille ilmoitettua koetta tai 
testiä varten.

Or.en
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Perustelu

Kansallista lupaa koskeva vaatimus on selvästi merkittävä innovoinnin este, koska se johtaa 
hyvin pitkiin odotusaikoihin ennen testien suorittamista. Sen sijaan ehdotetaan, että samalla 
kun edelleenkin edellytetään toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa etukäteisarviointia, 
vahvistetaan 30 päivän määräaika, jonka kuluessa viranomainen arvioi, antaako ehdotettu 
testi/koe aihetta huoleen, ja antaa lausuntonsa. Kun testi on suoritettu yhdessä ainoassa 
jäsenvaltiossa, ei ole tarpeen ilmoittaa asiasta komissiolle ja muille toimivaltaisille 
viranomaisille eikä siitä ole mitään hyötyä.

Tarkistus 388
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksymätöntä biosidivalmistetta tai 
yksinomaan biosidivalmisteissa 
käytettäväksi tarkoitettua tehoainetta ei saa 
saattaa markkinoille sellaista koetta tai 
testiä varten, jonka yhteydessä tai 
seurauksena biosidivalmistetta voi päästä 
ympäristöön, ellei toimivaltainen 
viranomainen ole arvioinut kyseisen 
tuotteen markkinoille saattamisesta 
kiinnostuneen henkilön toimittamia tietoja 
ja myöntänyt tähän tarkoitukseen 
kansallista lupaa, jossa rajoitetaan 
käytettäviä määriä ja käsiteltäviä alueita 
ja jossa voidaan määrätä lisäehtoja. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava myönnetystä kansallisesta 
luvasta viipymättä komissiolle ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille.

2. Hyväksymätöntä biosidivalmistetta tai 
yksinomaan biosidivalmisteissa 
käytettäväksi tarkoitettua tehoainetta ei saa 
saattaa markkinoille sellaista koetta tai 
testiä varten, jonka yhteydessä tai 
seurauksena biosidivalmistetta voi päästä 
ympäristöön, ellei toimivaltainen 
viranomainen ole arvioinut kyseisen 
tuotteen markkinoille saattamisesta 
kiinnostuneen henkilön toimittamia tietoja 
ja antanut tähän tarkoitukseen puoltavaa 
lausuntoa, jossa voidaan määrätä 
lisäehtoja. Jos toimivaltainen 
viranomainen ei ole antanut lausuntoa 
30 päivän kuluessa edellä 1 kohdassa 
edellytettyjen tietojen ilmoittamisesta, 
biosidivalmiste tai tehoaine voidaan 
saattaa markkinoille ilmoitettua koetta tai 
testiä varten.

Or.en

Perustelu

Ehdotuksen mukaan biosidivalmisteen, jolle ei ole myönnetty lupaa ja jota saattaa vapautua 
ympäristöön, on kokeen tai testin suorittamiseksi tieteellistä tutkimusta tai kehittämistä varten 
saatava kansallinen lupa ennen kuin testi/koe voidaan suorittaa. Tämä on selvästi merkittävä 
innovoinnin este, koska se johtaa hyvin pitkiin odotusaikoihin ennen testien suorittamista. 
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Näin ollen samalla kun edelleenkin edellytetään toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa 
etukäteisarviointia, on tarpeen säätää 30 päivän määräaika, jonka kuluessa arvioidaan, 
antaako ehdotettu testi/koe aihetta huoleen.

Tarkistus 389
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.en

Perustelu

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

Tarkistus 390
Tiziano Motti

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

Jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuilla 
ehdotetuilla testeillä tai kokeilla voi olla 
haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten 
terveyteen tai kohtuuttomia haitallisia 
vaikutuksia ympäristöön, asianomaisen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi joko kieltää ne tai sallia ne sellaisilla 
edellytyksillä, joita se pitää tarpeellisina 
mainittujen seurausten välttämiseksi. 
Toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava kyseisistä toimista komissiolle 
ja muille toimivaltaisille viranomaisille.

Jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuilla 
ehdotetuilla testeillä tai kokeilla voi olla 
haitallisia välittömiä tai myöhemmin 
ilmeneviä vaikutuksia ihmisten, ja 
erityisesti lasten, tai eläinten terveyteen tai 
kohtuuttomia haitallisia vaikutuksia 
ympäristöön, ihmisiin ja eläimiin,
asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi joko kieltää ne tai sallia 
ne sellaisilla edellytyksillä, joita se pitää 
tarpeellisina mainittujen seurausten 
välttämiseksi. Toimivaltaisen viranomaisen 
on viipymättä ilmoitettava kyseisistä 
toimista komissiolle ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or.it

Perustelu

Tämä on hyödyllinen täsmennys, jolla korostetaan, että lasten sietokyky haitallisten aineiden 
osalta on matalampi kuin aikuisten, joiden perusteella asetusehdotuksessa aiotaan asettaa 
haittavaikutusten rajat. Lapset liikkuvat usein – tietämättään – paikoissa, joihin biosidejä ja 
torjunta-aineita on ruiskutettu, ja heillä on usein suoraan tai epäsuorasti haitallisista aineista 
johtuvia seurauksia joko välittömästi tai myöhemmin.

Tarkistus 391
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio toteuttaa toimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan kokeissa mahdollisesti 
vapautuvien tehoaineiden tai 
biosidivalmisteiden enimmäismäärät ja 2 
alakohdan mukaisesti toimitettavat 
vähimmäistiedot.

4. Tehoaineiden ja biosidivalmisteiden 
tutkimuksen ja kehittämisen 
kannustamiseksi komissio toteuttaa 
delegoiduilla säädöksillä 71 a artiklan 
mukaisesti ja 71 b ja 71 c artiklan ehtoja 
noudattaen toimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan kokeissa mahdollisesti 
vapautuvien tehoaineiden tai 
biosidivalmisteiden enimmäismäärät ja 2 
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alakohdan mukaisesti toimitettavat 
vähimmäistiedot.

Or.en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan komitologiamenettely uuteen SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaiseen delegoitujen säädösten järjestelmään.

Tarkistus 392
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteistä, joilla on tarkoitus 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 72 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan komitologiamenettely uuteen SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaiseen delegoitujen säädösten järjestelmään.

Tarkistus 393
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Yhtä tai useaa biosidivalmistetta
sisältäviä käsiteltyjä esineitä ja 
materiaaleja ei saa saattaa markkinoille, jos 
esineiden ja materiaalien käsittelyyn 
käytettyjä biosidivalmisteita ei ole 

1. Yhtä tai useaa tehoainetta sisältäviä 
käsiteltyjä esineitä ja materiaaleja ei saa 
saattaa markkinoille, jos esineiden ja 
materiaalien käsittelyyn käytettyjä 
tehoaineita ei ole sisällytetty liitteeseen I 
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hyväksytty tähän käyttöön yhteisössä tai 
vähintään yhdessä jäsenvaltiossa.

(sallittujen tehoaineiden luettelo) ja jos ne 
eivät ole peräisin sellaisen hakijan 
toimittamasta lähteestä, jonka nimi on 
merkitty luetteloon samalla kun kyseinen 
tehoaine on sisällytetty liitteeseen I ja
hyväksytty tähän käyttöön yhteisössä tai 
vähintään yhdessä jäsenvaltiossa.

Or.en

Perustelu

On välttämätöntä varmistaa, että käsitellyissä esineissä ja materiaaleissa käytetään vain 
liitteessä I olevaan sallittujen tehoaineiden luetteloon sisältyviä tehoaineita. Monet tuotteet 
valmistetaan EU:n ulkopuolella eikä biosidivalmisteeseen sisältyviä muita kuin tehoaineita 
ole hyväksytty EU:ssa. Koska näitä muita kuin tehoaineita ei ole tarkoitus vapauttaa 
ympäristöön normaaleissa kohtuudella ennustettavissa olevissa käyttöolosuhteissa, ei ole 
syytä tehdä koko biosidivalmisteen hyväksymisestä edellytystä käsiteltyjen esineiden pääsylle 
EU:hun.

Tarkistus 394
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Yhtä tai useaa biosidivalmistetta 
sisältäviä käsiteltyjä esineitä ja 
materiaaleja ei saa saattaa markkinoille, jos 
esineiden ja materiaalien käsittelyyn 
käytettyjä biosidivalmisteita ei ole 
hyväksytty tähän käyttöön yhteisössä tai 
vähintään yhdessä jäsenvaltiossa.

1. Yhtä tai useaa biosidivalmistetta 
sisältäviä käsiteltyjä esineitä ja 
materiaaleja ei saa saattaa markkinoille, jos 
esineiden ja materiaalien käsittelyyn 
käytettyjä biosidivalmisteita ei ole 
hyväksytty tähän käyttöön yhteisössä tai 
vähintään yhdessä jäsenvaltiossa tai jos 
biosidivalmisteen pitoisuus näissä 
esineissä on alle 0,01 painoprosenttia. 
Biosidivalmisteita käsittelevä komitea voi 
tarvittaessa ehdottaa eri kynnysarvoja 
tietyille biosidivalmisteille tai 
biosidivalmisteryhmille.

Or.en
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Perustelu

Joitakin EU:ssa kiellettyjä tuotteita käytetään ilman muuta muissa kuin EU-maissa: 
tuotteiden ristikontaminaatiota ei siten voida sulkea täysin pois. Näille biosidivalmisteille on 
vahvistettava yleinen kynnysarvo, ja biosidivalmisteita käsittelevän komitean on tarvittaessa 
voitava vahvistaa eri kynnysarvoja.

Tarkistus 395
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Yhtä tai useaa biosidivalmistetta 
sisältäviä käsiteltyjä esineitä ja 
materiaaleja ei saa saattaa markkinoille, jos 
esineiden ja materiaalien käsittelyyn 
käytettyjä biosidivalmisteita ei ole 
hyväksytty tähän käyttöön yhteisössä tai 
vähintään yhdessä jäsenvaltiossa.

1. Yhtä tai useaa biosidivalmistetta 
sisältäviä käsiteltyjä esineitä ja 
materiaaleja ei saa saattaa markkinoille, jos 
esineiden ja materiaalien käsittelyyn 
käytettyjä biosidivalmisteita ei ole 
hyväksytty tähän käyttöön yhteisössä tai 
vähintään yhdessä jäsenvaltiossa tai jos 
biosidivalmisteen pitoisuus näissä 
kauttakuljetettavissa esineissä on alle 0,01 
painoprosenttia.

Or.en

Perustelu

Joitakin EU:ssa kiellettyjä tuotteita käytetään ilman muuta muissa kuin EU-maissa: 
tuotteiden ristikontaminaatiota ei siten voida sulkea täysin pois. Näille biosidivalmisteille on 
vahvistettava yleinen kynnysarvo.

Tarkistus 396
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Yhtä tai useaa biosidivalmistetta 
sisältäviä käsiteltyjä esineitä ja 
materiaaleja ei saa saattaa markkinoille, jos 

1. Yhtä tai useaa biosidivalmistetta 
sisältäviä käsiteltyjä esineitä ja 
materiaaleja ei saa saattaa markkinoille, jos 
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esineiden ja materiaalien käsittelyyn 
käytettyjä biosidivalmisteita ei ole 
hyväksytty tähän käyttöön yhteisössä tai 
vähintään yhdessä jäsenvaltiossa.

esineiden ja materiaalien käsittelyyn 
käytettyjä tehoaineita ei ole hyväksytty 
tähän käyttöön yhteisössä.

Or.en

Tarkistus 397
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikkien niiden tehoaineiden nimi, joita 
on käytetty esineiden tai materiaalien 
käsittelyssä tai joita esineet ja materiaalit 
sisältävät;

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

Or.en

Perustelu

Käsiteltyjä esineitä ja materiaaleja koskevat merkintävaatimukset eivät saisi johtaa 
tarpeetonta tietoa koskeviin vaatimuksiin eivätkä päällekkäisyyksiin voimassa olevan 
alakohtaisen lainsäädännön vaatimusten kanssa. Olemassa oleva alakohtainen lainsäädäntö 
ja niiden tiedonantovaatimukset (esim. päällysmerkinnät) olisi aina otettava huomioon. 
Esimerkiksi pesuainedirektiivin mukaan kansainvälisen kosmeettisten ainesosien nimistön 
mukainen säilytysaineen nimi on merkittävä tuotteisiin suurta yleisöä varten ja ilmoitettava 
teollisuustuotteiden käyttöturvallisuustiedotteessa. Merkintöjä koskevat lisävaatimukset ovat 
siksi tarpeettomia.
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Tarkistus 398
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikkien niiden tehoaineiden nimi, joita 
on käytetty esineiden tai materiaalien 
käsittelyssä tai joita esineet ja materiaalit 
sisältävät;

(a) sanat "käsitelty biosideillä" ja 
kaikkien niiden tehoaineiden nimi, joita on 
käytetty esineiden tai materiaalien 
käsittelyssä tai joita esineet ja materiaalit 
sisältävät; kaikkien nanomateriaalien 
nimien jälkeen sana "nano" suluissa;

Or.en

Perustelu

Koska kuluttajat eivät välttämättä tunne biosidien nimiä, etiketistä olisi ennen tehoaineiden 
nimien luetteloa käytävä selvästi ilmi, että esineitä on käsitelty biosideillä. Nanomateriaalit 
olisi merkittävä nanomateriaaleiksi, kuten kosmeettisissa tuotteissa jo tehdään.

Tarkistus 399
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikkien niiden tehoaineiden nimi, joita 
on käytetty esineiden tai materiaalien 
käsittelyssä tai joita esineet ja materiaalit 
sisältävät;

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



PE439.891v02-00 46/90 AM\810555FI.doc

FI

Or.en

Perustelu

Käsiteltyjä esineitä ja materiaaleja koskevat merkintävaatimukset eivät saisi johtaa 
tarpeetonta tietoa koskeviin vaatimuksiin eivätkä päällekkäisyyksiin voimassa olevan 
alakohtaisen lainsäädännön vaatimusten kanssa. Olemassa oleva alakohtainen lainsäädäntö 
ja niiden tiedonantovaatimukset (esim. päällysmerkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet) olisi 
aina otettava huomioon. Esimerkiksi pesuainedirektiivin mukaan kansainvälisen 
kosmeettisten ainesosien nimistön mukainen säilytysaineen nimi on merkittävä tuotteisiin 
suurta yleisöä varten ja ilmoitettava teollisuustuotteiden käyttöturvallisuustiedotteessa. 
Niinpä kaikki merkintää koskevat lisävaatimukset ovat tarpeettomia.

Tarkistus 400
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) maininta "käsitelty 
biosidivalmisteilla"

Or.fr

Perustelu

Käsiteltyjen tuotteiden etiketöinnissä on mainittava selvästi, että tuote on käsitelty 
biosidivalmisteilla. Kyse on olennaisen tärkeästä osatekijästä kuluttajien tiedonsaannissa.

Tarkistus 401
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) tarvittaessa käsitellyille esineille tai 
materiaaleille osoitettu bioisidiominaisuus;

(b) tarvittaessa käsitellyille esineille tai 
materiaaleille osoitettu bioisidiominaisuus, 
jos biosidivalmisteen on tarkoitus joutua 
suoraan kosketuksiin ihmisten ja 
ympäristön kanssa;
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Or.en

Perustelu

Näiden merkintävaatimusten tulisi koskea vain esineitä, jotka on käsitelty biosidivalmisteella, 
joka voi joutua kosketuksiin ihmisten tai ympäristön kanssa, koska vain ne voivat osoittautua 
todella vaarallisiksi.

Tarkistus 402
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) tarvittaessa käsitellyille esineille tai 
materiaaleille osoitettu bioisidiominaisuus;

(b) käsitellyille materiaaleille tai tuotteille
osoitettu biosidiominaisuus, jos niiden 
sisältämää biosidivalmistetta on tarkoitus 
vapautua ympäristöön normaaleissa, 
kohtuudella ennustettavissa olosuhteissa;

Or.de

Perustelu

Tuotteisiin, joista vapautuu biosidia olisi sovellettava tiukempia sääntöjä. Siksi 47 artiklan 
sanamuotoa on selkeytettävä.

Tarkistus 403
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) tarvittaessa käsitellyille esineille tai 
materiaaleille osoitettu bioisidiominaisuus;

(b) tarvittaessa käsitellyille esineille 
osoitettu biosidiominaisuus;

Or.en
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Perustelu

Biosidivalmisteen luvassa esitettyjen vaara- ja turvalausekkeiden merkitseminen käsitellyn 
materiaalin etikettiin olisi harhaanjohtavaa. Materiaalia ei tarvitse käsitellä samalla tavalla 
kuin käsitellyssä materiaalissa käytettyä biosidivalmistetta, joten vaara- ja turvalausekkeiden 
ilmoittamisella ei ole merkitystä, kun on kyse käsitellyistä materiaaleista sinänsä.

Tarkistus 404
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(c) kaikkien niiden biosidivalmisteiden 
lupanumero, joita käytettiin käsittelyssä 
tai joita esineet ja materiaalit sisältävät;

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Lupanumeron ilmoittaminen ei parantaisi kuluttajansuojaa, vaan pikemminkin heikentäisi 
sitä. Lupanumeroista syntyisi pitkä lista, koska ei ole epätavallista, että yhdellä tehoaineella 
on useita eri toimittajia. Tämä aiheuttaisi sekaannusta kuluttajien keskuudessa. 
Toimivaltaiset viranomaiset voivat täytäntöönpanotoimia varten saada lupanumeron muulla 
tavoin.

Tarkistus 405
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(c) kaikkien niiden biosidivalmisteiden 
lupanumero, joita käytettiin käsittelyssä 
tai joita esineet ja materiaalit sisältävät;

Poistetaan.

Or.it
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Perustelu

Lupanumero ei anna kuluttajalle mitään tietoa tuotteesta.

Tarkistus 406
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(d) biosidivalmisteen luvassa esitetyt 
vaaralausekkeet ja turvalausekkeet.

(d) vain käsiteltyihin esineisiin ja 
tarvittaessa biosidivalmisteen luvassa 
esitetyt vaaralausekkeet ja turvalausekkeet.

Or.en

Perustelu

Esineen käsittelyyn käytetyn biosidivalmisteen lupanumeron ilmoittaminen tuotteen etiketissä 
paljastaa vastaanottajan ja toimittajan välisen suhteen ja rajoittaa lisäksi selvästi formuloijan 
mahdollisuuksia vaihtaa toimittajaa, koska kaikki muutokset edellyttäisivät etiketin 
merkintöjen muuttamista. Lupanumeron ilmoittaminen ei parantaisi kuluttajansuojaa, vaan 
pikemminkin heikentäisi sitä. Lupanumeroista syntyisi pitkä lista, koska ei ole epätavallista, 
että yhdellä tehoaineella on useita eri toimittajia. Tämä aiheuttaisi sekaannusta kuluttajien 
keskuudessa.

Tarkistus 407
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(d) biosidivalmisteen luvassa esitetyt 
vaaralausekkeet ja turvalausekkeet.

(d) biosidivalmisteen luvassa esitetyt 
vaaralausekkeet ja turvalausekkeet, jos
niiden sisältämää biosidivalmistetta on 
tarkoitus vapautua ympäristöön 
normaaleissa, kohtuudella ennustettavissa 
olosuhteissa.

Or.de
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Perustelu

Tuotteisiin, joista vapautuu biosidia olisi sovellettava tiukempia sääntöjä. Siksi 47 artiklan 
sanamuotoa on selkeytettävä.

Tarkistus 408
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(d) biosidivalmisteen luvassa esitetyt 
vaaralausekkeet ja turvalausekkeet.

(d) biosidivalmisteen luvassa esitetyt 
vaaralausekkeet ja turvalausekkeet, jos 
biosidivalmisteen on tarkoitus joutua 
suoraan kosketuksiin ihmisten tai 
ympäristön kanssa.

Or.en

Perustelu

Näitä merkintävaatimuksia olisi sovellettava vain sellaisiin esineisiin, joita on käsitelty 
biosidivalmisteella, joka voisi joutua kosketuksiin ihmisten tai ympäristön kanssa, koska vain 
ne voivat osoittautua todella vaarallisiksi.

Tarkistus 409
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(d) biosidivalmisteen luvassa esitetyt 
vaaralausekkeet ja turvalausekkeet.

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

Or.it
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Perustelu

Biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koskevat tiedot eivät välitä kuluttajalle sopivaa 
turvallisuustietoa silloin, kun tehoaineiden ei ole tarkoitus vapautua käsitellystä esineestä tai 
materiaalista.

Tarkistus 410
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(d) biosidivalmisteen luvassa esitetyt 
vaaralausekkeet ja turvalausekkeet.

(d) biosidivalmisteen luvassa esitetyt 
vaaralausekkeet ja turvalausekkeet, 
erityisesti kun on kyse haavoittuvista 
ryhmistä.

Or.en

Tarkistus 411
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Merkintöjen on oltava selvästi näkyvissä, 
helposti luettavissa, riittävän kestäviä ja ne 
on esitettävä esineessä tai materiaalissa.

Or.it

Tarkistus 412
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

Jos se on käsitellyn esineen tai materiaalin 
koon tai toiminnan vuoksi tarpeen, 
merkinnät on esitettävä käsitellyn esineen 
tai materiaalin pakkauksessa, 
käyttöohjeissa tai takuussa. Kun on kyse 
käsitellyistä materiaaleista tai esineistä, 
joita ei ole valmistettu osana 
sarjatuotantoa, vaan suunniteltu ja 
valmistettu erityistilauksesta, valmistaja 
voi sopia asiakkaan kanssa muunlaisesta 
tietojen ilmoittamisesta.

Or.de

Perustelu

Kun on kyse erityisesti rakennusalan erityistuotteista ja tuotteista, joita on valmistettu vain 
hyvin pieni määrä, toimeksiantajan kanssa voidaan hyvin sopia muunlaisista merkinnöistä.

Tarkistus 413
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Merkinnät on esitettävä käsitellyn esineen 
tai materiaalin pakkauksessa, 
käyttöohjeissa ja takuussa.

Or.fr

Perustelu

Merkintöjen on oltava selviä, luettavissa ja helposti kuluttajan nähtävillä.
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Tarkistus 414
Mario Pirillo

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or.it

Perustelu

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

Tarkistus 415
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttöluvan peruuttaminen ennen sen 
voimassaolon päättymistä ei vaikuta 
niiden lupien voimassaoloon, jotka on 
myönnetty kyseessä olevan käyttöluvan 
perusteella.

2. Käyttöluvan peruuttaminen ennen sen 
voimassaolon päättymistä mitätöi 
välittömästi luvat, jotka on laadittu
kyseessä olevan käyttöluvan perusteella, 
ellei luvanhaltija esitä toista käyttölupaa 
vastaavalle tehoaineelle neljän 
kuukauden kuluessa.

Or.de

Perustelu

Komission ehdotuksessa sallittaisiin vapaamatkustajuus, koska tietojen käyttöluvan saava 
yritys voisi helposti vaihtaa toimittajaa. Tietojen omistaja ja/tai niiden yhteiskäyttäjä ei 
pystyisi silloin saamaan takaisin investoimiaan kustannuksia. Tietojen käyttölupia annetaan 
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yleensä maksutta, ja ne liittyvät toimitussopimukseen. Tietojen omistajan tekemiä 
investointeja voidaan suojata antamalla mahdollisuus tietojen käyttöluvan peruuttamiseen 
sopimuksen rikkomisen tapauksessa.

Tarkistus 416
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttöluvan peruuttaminen ennen sen 
voimassaolon päättymistä ei vaikuta 
niiden lupien voimassaoloon, jotka on 
myönnetty kyseessä olevan käyttöluvan 
perusteella.

2. Käyttöluvan peruuttaminen ennen sen 
voimassaolon päättymistä kumoaa ne 
luvat, jotka on myönnetty kyseessä olevan 
käyttöluvan perusteella, paitsi jos luvan 
haltija toimittaa vastaavaa tehoainetta 
koskevan toisen käyttöluvan 4 kuukauden 
kuluessa.

Or.it

Perustelu

Tietojen käyttölupia annetaan yleensä maksutta, ja ne liittyvät toimitussopimukseen. 
Mahdollisuus peruuttaa käyttölupa, jos sopimuksia on rikottu, esimerkiksi vaihtoehtoisilla 
toimituksilla, suojelee tiedon omistajan investointeja. Käyttäjän suojelemiseksi säädetään 
ajanjaksosta, jonka aikana on mahdollista saada voimassa oleva lupa valmisteelle uuden 
käyttöluvan hankkimiseksi.

Tarkistus 417
Tiziano Motti

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Eläinkokeiden välttämiseksi saa 
selkärankaisilla tehtäviin kokeisiin ryhtyä 
tämän asetuksen soveltamiseksi ainoastaan 
viimeisenä keinona. Selkärankaisilla 
eläimillä tehtyjä kokeita ei saa toistaa 
tämän asetuksen tarkoituksia varten.

1. Koska eläinkokeita olisi vältettävä, saa 
selkärankaisilla tehtäviin kokeisiin ryhtyä 
tämän asetuksen soveltamiseksi ainoastaan 
viimeisenä keinona, jos ei ole muuta 
ratkaisua, jolla ei olisi vaikutusta ihmisiin 
ja eläimiin. Selkärankaisilla eläimillä 
tehtyjä kokeita ei saa toistaa tämän 
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asetuksen tarkoituksia varten.

Or.it

Perustelu

Asetuksella pyritään kestävään ratkaisuun, johon sisältyvät biosidien turvallisuus ja 
yhteensopivuus ihmisten, eläinten ja ympäristön kanssa.

Tarkistus 418
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jos sopimukseen ei päästä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on 
tehty 51 artiklan 2 artiklan mukaisesti, 
mahdollisen hakijan on viipymättä 
ilmoitettava asiasta kemikaalivirastolle ja 
tietojen omistajalle. Kemikaaliviraston on 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun se on 
saanut tiedon siitä, ettei sopimukseen ole 
päästy, annettava mahdolliselle hakijalle 
oikeus viitata selkärankaisilla eläimillä 
tehtyihin kokeisiin tai tutkimuksiin. 
Kansallisten tuomioistuimien on 
määritettävä kustannusten kohtuullinen 
osuus, joka mahdollisen hakijan on 
maksettava tietojen omistajalle.

3. Jos sopimukseen ei päästä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on
tehty 51 artiklan 2 artiklan mukaisesti, sekä 
tietojen omistajan että mahdollisen hakijan 
on viipymättä ilmoitettava asiasta 
kemikaalivirastolle ja tietojen omistajalle 
Kemikaaliviraston on kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon siitä, 
ettei sopimukseen ole päästy, annettava 
mahdolliselle hakijalle oikeus viitata 
selkärankaisilla eläimillä tehtyihin 
kokeisiin tai tutkimuksiin. Sekä tietojen 
omistajan että mahdollisen hakijan on 
osallistuttava oikeudellisesti sitovaan 
välimiesmenettelyyn. Välimiesmenettely 
toteutetaan tunnustetun riippumattoman 
välimieselimen sääntöjen mukaisesti. 
Välimieselimen valitsee tietojen omistaja 
mahdollista hakijaa kuultuaan. 
Välimiesmenettely on aloitettava ja 
saatettava päätökseen viipymättä. Se on 
joka tapauksessa saatettava päätökseen 
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun 
osapuolet ovat ilmoittaneet virastolle, että 
he eivät pääse sopimukseen 
Välimiesoikeuden on määritettävä 
kaikkien tietojen hankinnasta ja käytöstä 
aiheutuvien kustannusten kohtuullinen 
osuus, joka mahdollisen hakijan on 
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maksettava tietojen omistajalle.

Or.en

Perustelu

Tietojen omistajalla ja mahdollisella hakijalla on paljon kokemusta tiedoista maksettavaa 
korvausta koskevista menestyksekkäistä neuvotteluista. Kansallisilla tuomioistuimilla on vain 
vähän kokemusta tästä asiasta, koska osapuolet ratkaisevat tällaiset asiat useimmiten 
keskenään. Tunnustetut riippumattomat välimieselimet soveltuvat paremmin ratkaisemaan 
kiistoja tilanteissa, joissa sopimukseen ei päästä.

Tarkistus 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Neljän vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta laaditaan 
toimintasuunnitelmia ja pannaan ne 
täytäntöön jäsenvaltioissa 
biosidivalmisteiden kestävän käytön 
edistämiseksi. Toimintasuunnitelmia 
tarkistetaan joka kolmas vuosi.

Or.en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on kehitettävä kestäviä toimia käyttövaihetta varten.

Tarkistus 420
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisten viranomaisten on joka 
kolmas vuosi vuodesta 2013 alkaen 
toimitettava komissiolle kertomus tämän 

3. Toimivaltaisten viranomaisten on joka 
vuosi vuodesta 2013 alkaen toimitettava 
komissiolle kertomus tämän asetuksen 
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asetuksen täytäntöönpanosta alueellaan. 
Kertomukseen on sisällyttävä:

täytäntöönpanosta alueellaan. 
Täytäntöönpanokertomukset julkaistaan 
vuosittain komission asiaa koskevilla 
verkkosivuilla. Kertomukseen on 
sisällyttävä:

Or.en

Perustelu

Täytäntöönpanokertomusten olisi oltava mahdollisimman ajan tasalla ja hyviä käytäntöjä 
olisi levitettävä säännöllisesti jäsenvaltioiden keskuudessa.

Tarkistus 421
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedot mahdollisista biosidivalmisteisiin 
liittyvistä myrkytystapauksista.

(b) tiedot mahdollisista biosidivalmisteisiin 
liittyvistä myrkytystapauksista ja toimet, 
joihin on ryhdytty tällaisten tapausten 
riskin vähentämiseksi tulevaisuudessa.

Or.en

Perustelu

Parhaita käytäntöjä olisi levitettävä jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus 422
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedot mahdollisista biosidivalmisteisiin 
liittyvistä myrkytystapauksista.

(b) tiedot mahdollisista, erityisesti 
haavoittuvia ryhmiä koskevista,
biosidivalmisteisiin liittyvistä 
myrkytystapauksista.
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Or.en

Tarkistus 423
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Viimeistään kahden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta komissio 
esittää kertomuksen nanomateriaalien 
käytöstä biosidivalmisteissa ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien 
riskien arvioinnista sekä toimenpiteistä, 
joihin pitäisi ryhtyä niiden suhteen.

Or.fr

Perustelu

Nanomateriaaleja sisältävät aineet kuuluvat asetuksen soveltamisalaan. Mutta näiden 
aineiden vaikutukset terveyteen ja ympäristöön ovat tänä päivänä vielä suurelta osin 
tuntemattomat. On ehdottomasti käynnistettävä pikaisesti tutkimuksia näiden vaikutusten 
arvioimiseksi, jotta voidaan tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin.

Tarkistus 424
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 4 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 b. Viiden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio laatii 
kertomuksen biosidien ympäristöön 
leviämisen vaikutuksista. Komissio 
toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or.fr
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Perustelu

Useita biosidejä ei käytetä suljetuissa järjestelmissä, vaan ne pääsevät ympäristöön, 
esimerkiksi jätevesien mukana. Käytettävissä oleva tiedot alalta ovat riittämättömiä. On 
toteutettava perusteellinen tutkimus niiden ympäristövaikutuksesta.

Tarkistus 425
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 4 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 c. Kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio 
ehdottaa asetuksen tarkistamista siten, 
että otetaan käyttöön yksinkertaistettu 
arviointimenettely niille aineille, jotka 
koostuvat sellaisten luonnonkasvien 
ainesosista, joiden toksikologiset 
ominaisuudet eivät ole ihmisen terveyden 
kannalta huolestuttavia.

Or.fr

Tarkistus 426
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.it
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Tarkistus 427
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 428
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta – d a–d d alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

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

Or.it

Perustelu

Luottamuksellisiksi kaupallisen arkaluonteisuutensa vuoksi katsottaviin tietoihin on lisättävä 
myös luvan myöntämispäivämäärä ja sen voimassaolon päättymispäivämäärä, annokset ja 
käyttöohjeet sekä biosidivalmisteen valmistuspaikan sijainti.

Tarkistus 429
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

Jos kuitenkin tarvitaan kiireellisiä toimia 
ihmisten terveyden, turvallisuuden tai 
ympäristön suojelemiseksi, 
kemikaalivirasto tai toimivaltaiset 
viranomaiset voivat antaa tässä kohdassa 
tarkoitetut tiedot.

Jos kuitenkin tarvitaan kiireellisiä toimia 
ihmisten terveyden, turvallisuuden tai 
ympäristön suojelemiseksi, 
kemikaalivirasto tai toimivaltaiset 
viranomaiset ryhtyvät tarvittaviin toimiin 
antaakseen tässä kohdassa tarkoitetut 
tiedot.

Or.fr

Perustelu

Hätätapauksissa on ehdottomasti taattava avoimuus, jotta voidaan suojella terveyttä, 
henkilöiden turvallisuutta ja ympäristöä.

Tarkistus 430
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Seuraavat toimivaltaisten viranomaisten, 
kemikaaliviraston tai tarvittaessa 
komission hallussa olevat tehoaineita 
koskevat tiedot on saatettava julkisesti 
saataville maksutta:

1. Seuraavat toimivaltaisten viranomaisten, 
kemikaaliviraston tai tarvittaessa 
komission hallussa olevat tehoaineita 
koskevat tiedot on saatettava julkisesti 
saataville maksutta jäsennetyssä muodossa 
yhdessä ainoassa tietokannassa ainakin 
komission asiaa koskevalla 
verkkosivustolla:

Or.en

Perustelu

Biosidituotteita koskevat tiedot julkaistaan jäsennetysti ja helposti löydettävissä olevalla 
tavalla internetissä, ennen kaikkea biosidituotteita koskevassa komission verkkosivustossa.
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Tarkistus 431
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(d a) selkeä maininta, jos tehoaine 
määritellään asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 liitteen XIII mukaisesti hitaasti 
hajoavaksi, biokertyväksi ja myrkylliseksi 
(PBT-aine) tai erittäin hitaasti hajoavaksi 
ja erittäin voimakkaasti biokertyväksi 
(vPvB-aineet) tai hormonitoiminnalle 
haitalliseksi tai jos se on luokiteltu 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti 
joksikin seuraavista: syöpää aiheuttava, 
perimää vaurioittava, neurotoksinen, 
immunotoksinen, lisääntymiselle 
vaarallinen, herkistävä.

Or.en

Perustelu

On välttämätöntä viitata tiettyjen biosidivalmisteiden luokitukseen voimassa olevan yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 432
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta – h alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(h) tämän asetuksen liitteen II tai III 
mukaisesti mahdollisesti vaaditut 
analyysimenetelmät, joiden avulla voidaan 
osoittaa ympäristöön päästetty vaarallinen 
aine sekä määrittää ihmisten välitön 
altistuminen aineelle.

(h) tämän asetuksen liitteen II tai III 
mukaisesti mahdollisesti vaaditut 
analyysimenetelmät, joiden avulla voidaan 
osoittaa ympäristöön (vesivarat ja 
juomavesi mukaan luettuina) päästetty 
vaarallinen aine sekä määrittää ihmisten 
välitön altistuminen aineelle.

Or.en
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Perustelu

On tehtävä selväksi, että käytössä olisi oltava myös analyysimenetelmiä vesistöjen ja 
juomaveden tutkimiseksi.

Tarkistus 433
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Asetetaan julkisesti ja ilmaiseksi 
saataville luettelo 16 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti sallituista biosidivalmisteista ja 
niiden valmistajista.

Or.de

Perustelu

Loppukäyttäjän on voitava erottaa toisistaan vähäriskiset ja suuririskiset biosidivalmisteet ja 
tehdä ostopäätöksensä tämän perusteella.

Tarkistus 434
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Biosidivalmisteiden tuottajien, 
maahantuojien ja ammattikäyttäjien on 
pidettävä kirjaa biosidivalmisteista, joita ne 
tuottavat, saattavat markkinoille tai
käyttävät vähintään kolmen vuoden ajan. 
Kirjausten olennaiset tiedot on saatettava 
pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen 
saataville.

1. Biosidivalmisteiden tuottajien, 
maahantuojien ja ammattikäyttäjien on 
pidettävä kirjaa biosidivalmisteista, joita ne 
käyttävät sisällyttäen tietoihin biosidin 
nimen, käyttöajan ja annostuksen, 
biosidin käyttöalueen sekä esineet ja 
materiaalit, joissa biosidia on käytetty, 
vähintään kolmen vuoden ajan.
Kirjausten olennaiset tiedot on saatettava 
pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen 
saataville. Kolmannet osapuolet, kuten 
juomavesiteollisuus, vähittäiskauppiaat 
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tai asukkaat, voivat pyytää saada tutustua 
näihin tietoihin ottamalla yhteyttä 
toimivaltaiseen viranomaiseen.
Biosidivalmisteiden tuottajien on 
suoritettava toimivaltaisten viranomaisten 
pyynnöstä luvan myöntämisen jälkeinen 
seuranta. Tuottajien on ilmoitettava 
toimivaltaisille viranomaisille seurannan 
tuloksista.

Or. en

Perustelu

Nämä seikat on sisällytetty myös kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annettuun 
asetukseen (1107/2009): tietojen kirjaamista koskevan 67 artiklan 1–3 kohdan olisi oltava 
myös osa uutta biosidiasetusta.

Tarkistus 435
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Biosidivalmisteiden tuottajien, 
maahantuojien ja ammattikäyttäjien on 
pidettävä kirjaa biosidivalmisteista, joita ne 
tuottavat, saattavat markkinoille tai 
käyttävät vähintään kolmen vuoden ajan. 
Niiden on saatettava kirjausten olennaiset 
tiedot pyynnöstä toimivaltaisen 
viranomaisen saataville.

1. Biosidivalmisteiden tuottajien, 
maahantuojien ja ammattikäyttäjien on 
pidettävä kirjaa biosidivalmisteista, joita ne 
tuottavat, saattavat markkinoille tai 
käyttävät vähintään kymmenen vuoden 
ajan. Niiden on saatettava kirjausten 
olennaiset tiedot pyynnöstä toimivaltaisen 
viranomaisen saataville.

Or.fr

Perustelu

Kirjaa on pidettävä riittävän kauan, jotta taataan toimivaltaisen viranomaisen tarkastukset. 
Ehdotettu kymmenen vuoden ajanjakso sisältyy myös REACH-asetukseen.



AM\810555FI.doc 65/90 PE439.891v02-00

FI

Tarkistus 436
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Merkinnät eivät saa olla harhaanjohtavia 
eikä niissä saa missään nimessä olla 
mainintoja kuten "vähäriskinen 
biosidivalmiste", "myrkytön" tai 
"haitaton". Lisäksi merkinnässä täytyy olla 
selvästi ja pysyvästi seuraavat tiedot:

2. Merkinnät eivät saa olla harhaanjohtavia 
eikä niissä saa missään nimessä olla 
mainintoja kuten "myrkytön" tai 
"haitaton". Lisäksi merkinnässä täytyy olla 
selvästi ja pysyvästi seuraavat tiedot:

Or.itPerustelu

Vähäriskisen biosidivalmisteen tapauksessa on mahdollista esittää merkinnässä, että valmiste 
kuuluu tähän kategoriaan.

Tarkistus 437
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Merkinnät eivät saa olla harhaanjohtavia 
eikä niissä saa missään nimessä olla 
mainintoja kuten "vähäriskinen 
biosidivalmiste", "myrkytön" tai 
"haitaton". Lisäksi merkinnässä täytyy olla 
selvästi ja pysyvästi seuraavat tiedot:

2. Merkinnät eivät saa olla harhaanjohtavia 
eikä niissä saa missään nimessä olla 
mainintoja kuten "myrkytön" tai 
"haitaton". Mainintaa "vähäriskinen 
biosidivalmiste" saa käyttää ainoastaan 
16 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
sallituista tuotteista. Lisäksi merkinnässä 
täytyy olla selvästi ja pysyvästi seuraavat 
tiedot:

Or.de

Perustelu

Loppukäyttäjän on voitava erottaa toisistaan vähäriskiset ja suuririskiset biosidivalmisteet ja 
tehdä ostopäätöksensä tämän perusteella.
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Tarkistus 438
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) tarvittaessa, jos tuote sisältää 
nanomateriaaleja ja siihen liittyy 
mahdollisia erityisriskejä;

Or.fr

Perustelu

Nanomateriaalien vaikutukset terveyteen ja ympäristöön ovat tänä päivänä vielä suurelta osin 
tuntemattomat. On tarpeen tiedottaa kuluttajille asianmukaisesti.

Tarkistus 439
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(c a) kaikki nanomateriaalit, joiden 
perässä on oltava suluissa sana "nano";

Or.en

Perustelu

Biosidivalmisteisiin sisältyvät nanomateriaalit on selvästi merkittävä sellaisiksi.

Tarkistus 440
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

ja käyttäjän ymmärrettävissä olevalla 
tavalla, kutakin lupaehdoissa määriteltyä 
käyttötarkoitusta varten;

Or.it

Perustelu

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

Tarkistus 441
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta – g alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(g) lause "Oheiset ohjeet luettava ennen 
käyttöä", jos tuotteen mukana on 
ohjelehtinen;

(g) lause "Oheiset ohjeet luettava ennen 
käyttöä", jos tuotteen mukana on 
ohjelehtinen, ja tarvittaessa varoitukset 
haavoittuville ryhmille;

Or.en

Perustelu

Biosidituotteiden merkinnöissä olisi annettava paremmat ohjeet haavoittuville ryhmille.

Tarkistus 442
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta – m a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(m a) mahdollisesti maininta 
"vähäriskinen biosidivalmiste" tuotteista, 
joille on myönnetty lupa 16 artiklan 3 
kohdan mukaisesti.
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Or.de

Perustelu

Loppukäyttäjän olisi voitava erottaa toisistaan vähäriskiset ja suuririskiset biosidivalmisteet 
ja tehdä ostopäätöksensä tämän perusteella.

Tarkistus 443
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden alueella markkinoille 
saatettavissa biosidivalmisteissa on 
merkinnät sen maan kansallisella kielellä 
tai kansallisilla kielillä, jossa tuotteet ovat 
kaupan.

Or.fr

Perustelu

Kuluttajien, samoin kuin valvontaviranomaisen virkailijoiden, on saatava tietoa omalla 
äidinkielellään.

Tarkistus 444
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi antaa 72 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti yksityiskohtaisia sääntöjä 
biosidivalmisteita koskevaan yhteisön 
rekisteriin syötettävien tietojen tyypeistä ja 
tähän liittyvistä menettelyistä.

5. Biosidivalmisteita koskevan yhteisön 
rekisterin paremman toiminnan 
varmistamiseksi komissio voi antaa 
delegoiduilla säädöksillä 71 a artiklan 
mukaisesti ja 71 b ja 71 c artiklan ehtoja 
noudattaen yksityiskohtaisia sääntöjä 
rekisteriin syötettävien tietojen tyypeistä ja 
tähän liittyvistä menettelyistä.
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Or.en

Perustelu

Biosidivalmisteita koskevan yhteisön rekisterin asianmukainen toiminta koko EU:ssa 
edellyttää, että rekisterin toimintaan liittyvät yksityiskohtaiset säännöt annetaan delegoitujen 
säädösten avulla.

Tarkistus 445
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Biosidivalmistemainoksissa ei saa 
esitellä tuotetta tavalla, joka on 
harhaanjohtava tuotteen ihmiseen tai 
ympäristöön kohdistuvien riskien osalta. 
Biosidivalmisteen mainonnassa ei missään 
tapauksessa saa esiintyä ilmaisuja kuten 
"vähäriskinen biosidivalmiste", "ei 
myrkyllinen", "ei haitallinen".

3. Biosidivalmistemainoksissa ei saa 
esitellä tuotetta tavalla, joka on 
harhaanjohtava tuotteen ihmiseen tai 
ympäristöön kohdistuvien riskien osalta. 
Biosidivalmisteen mainonnassa ei missään 
tapauksessa saa esiintyä ilmaisuja kuten "ei 
myrkyllinen", "ei haitallinen".

Or.it

Perustelu

Vähäriskisen biosidivalmisteen tapauksessa on mahdollista esittää mainoksissa, että valmiste 
kuuluu tähän kategoriaan.

Tarkistus 446
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Biosidivalmistemainoksissa ei saa 
esitellä tuotetta tavalla, joka on 
harhaanjohtava tuotteen ihmiseen tai 
ympäristöön kohdistuvien riskien osalta. 
Biosidivalmisteen mainonnassa ei missään 

3. Biosidivalmistemainoksissa ei saa 
esitellä tuotetta tavalla, joka on 
harhaanjohtava tuotteen ihmiseen tai 
ympäristöön kohdistuvien riskien osalta. 
Biosidivalmisteen mainonnassa ei missään 
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tapauksessa saa esiintyä ilmaisuja kuten 
"vähäriskinen biosidivalmiste", "ei 
myrkyllinen", "ei haitallinen".

tapauksessa saa esiintyä ilmaisuja kuten 
"vähäriskinen biosidivalmiste", "ei 
myrkyllinen", "ei haitallinen". Mainintaa 
"vähäriskinen biosidivalmiste" saa 
käyttää ainoastaan 16 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti sallittujen tuotteiden 
mainonnassa.

Or.de

Perustelu

Loppukäyttäjän olisi voitava erottaa toisistaan vähäriskiset ja suuririskiset biosidivalmisteet 
ja tehdä ostopäätöksensä tämän perusteella.

Tarkistus 447
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) tarvittaessa ehdotukset 
kauttakuljetettavissa esineissä olevien 
tiettyjen biosidivalmisteiden tai 
biosidivalmisteryhmien kynnysarvoista.

Or.en

Perustelu

Joitakin EU:ssa kiellettyjä tuotteita käytetään kernaasti muissa kuin EU-maissa: tuotteiden 
ristikontaminaatiota ei siten voida sulkea täysin pois. Viraston on kuitenkin tarvittaessa 
kyettävä lähtemään yleisestä 0,01 prosentin kynnysarvosta 47 artiklan 1 kohdassa mainituissa 
kauttakuljetettavissa käsitellyissä esineissä.

Tarkistus 448
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(i a) opastuksen ja välineiden tarjoaminen 
käyttövaiheessa erityisesti:
– integroitua tuholaistentorjuntaa 
koskevat toimet nimettyjen tuholaisten 
kohdalla,
– biosidivalmisteiden käytön seuranta,
– biosidivalmisteiden käytön parhaat 
käytännöt kyseisten tuotteiden käytön 
rajoittamiseksi välttämättömään 
minimiannokseen,
– tuholaistorjunta arkaluonteisissa 
paikoissa, kuten kouluissa, työpaikoilla, 
lastentarhoissa, yleisissä tiloissa sekä 
järvien, kanavien ja jokien rannoilla, 
vanhusten hoitolaitoksissa,
– biosidivalmisteiden käytön ja sen 
valvonnan edellyttämät tekniset välineet.

Or.en

Tarkistus 449
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
annetussa suosituksessa 2003/361/EY 
tarkoitetuille mikroyrityksille sekä pienille 
ja keskisuurille yrityksille vahvistetaan 
alennettu maksu;

a) mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
annetussa suosituksessa 2003/361/EY 
tarkoitetuille mikroyrityksille sekä pienille 
ja keskisuurille yrityksille vahvistetaan 
alennettu maksu; tämä ei vaikuta missään 
tapauksessa arvioinnista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen vastuuseen 
suorittaa perusteellinen arviointi tämän 
direktiivin mukaisesti;

Or.de
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Perustelu

Maksujen olisi määräydyttävä asianmukaisesti ja tehokkaasti suoritetun tarpeellisen työn 
mukaan. Perustelematonta vuosimaksua ei sen vuoksi voida hyväksyä, ja maksuja pitäisi 
vaatia vain, jos se on todella välttämätöntä.

Tarkistus 450
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
annetussa suosituksessa 2003/361/EY 
tarkoitetuille mikroyrityksille sekä pienille 
ja keskisuurille yrityksille vahvistetaan 
alennettu maksu;

(a) mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
annetussa suosituksessa 2003/361/EY 
tarkoitetuille mikroyrityksille sekä pienille 
ja keskisuurille yrityksille vahvistetaan 
alennettu maksu. Tämä ei missään 
tapauksessa muuta arvioinnista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen vastuuta 
toteuttaa tämän asetuksen mukainen 
perusteellinen arviointi.

Or.en

Perustelu

Vuosimaksua ei pitäisi ottaa käyttöön ilman perusteita ja olisi toteutettava perinpohjainen 
neuvotteluohjelma ennen tällaisten toimien käyttöönottoa. Komission ja jäsenvaltioiden on 
kyettävä kattamaan omat kustannuksensa, mutta maksut eivät saisi estää pelkästään 
taloudellisin perustein käytävää kauppaa, sillä biosidivalmisteilla on merkittävä asema 
kaikilla kansanterveyteen liittyvillä aloilla.

Tarkistus 451
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) maksurakenteessa otetaan 
huomioon, että luvan kohteena oleva 
tuote vastaa vähäriskisten valmisteiden 
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kriteereitä;

Or.fr

Perustelu

Maksurakenne voi osaltaan kannustaa vähäriskisten tuotteiden valmistukseen.

Tarkistus 452
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or.de

Perustelu

Maksujen olisi määräydyttävä asianmukaisesti ja tehokkaasti suoritetun tarpeellisen työn 
mukaan. Perustelematonta vuosimaksua ei sen vuoksi voida hyväksyä, ja maksuja pitäisi 
vaatia vain, jos se on todella välttämätöntä.

Tarkistus 453
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

(d) maksu on maksettava vain silloin kun 
se on todella välttämätön;

Or.it
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Perustelu

Vuosimaksun maksusta ei voida sopia etukäteen. Maksua olisi sovellettava vain, jos se on 
todella välttämätöntä.

Tarkistus 454
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

(d) maksu peritään ainoastaan silloin, 
kun sitä todella tarvitaan;

Or.enPerustelu

Vuosimaksua ei pitäisi ottaa käyttöön ilman perusteita ja olisi toteutettava perinpohjainen 
neuvotteluohjelma ennen tällaisten toimien käyttöönottoa. Komission ja jäsenvaltioiden on 
kyettävä kattamaan omat kustannuksensa, mutta maksut eivät saisi estää pelkästään 
taloudellisin perustein käytävää kauppaa, sillä biosidivalmisteilla on merkittävä asema 
kaikilla kansanterveyteen liittyvillä aloilla.

Tarkistus 455
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(e) maksujen rakenteessa ja määrässä on 
otettava huomioon tässä asetuksessa 
edellytetty kemikaaliviraston ja 
toimivaltaisten viranomaisten tekemä työ 
ja maksut on vahvistettava sellaiselle 
tasolle, jolla varmistetaan, että niistä saadut 
tulot yhdistettyinä kemikaaliviraston 
muihin tähän asetukseen perustuviin 
tulonlähteisiin riittävät kattamaan 
suoritettujen palvelujen kustannukset.

(e) maksuja peritään vain kun se on 
todella välttämätöntä; maksujen 
rakenteessa ja määrässä on otettava 
huomioon tässä asetuksessa edellytetty 
kemikaaliviraston ja toimivaltaisten 
viranomaisten tekemä työ ja maksut on 
vahvistettava sellaiselle tasolle, jolla 
varmistetaan, että niistä saadut tulot 
yhdistettyinä kemikaaliviraston muihin 
tähän asetukseen perustuviin tulonlähteisiin 
riittävät kattamaan suoritettujen palvelujen 
kustannukset.
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Or.de

Perustelu

Maksujen olisi määräydyttävä asianmukaisesti ja tehokkaasti suoritetun tarpeellisen työn 
mukaan. Perustelematonta vuosimaksua ei sen vuoksi voida hyväksyä, ja maksuja pitäisi 
vaatia vain, jos niille on todellinen tarve.

Tarkistus 456
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(e a) maksut eivät saa ylittää 45 000 
euroa.

Or.de

Perustelu

Maksujen vaihtelun on pysyttävä nykyisin Euroopassa voimassa olevien maksujen rajoissa.

Tarkistus 457
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
71 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

71 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa 6 
artiklan 4 kohdassa, 8 artikla 5 kohdassa, 
12 artiklan 5 kohdassa, 13 artiklan 1 
kohdassa, 14 artiklassa, 19 artiklan 3 
kohdassa, 21 artiklan 5 kohdassa, 42 
artiklassa, 46 artiklan 4 kohdassa, 60 
artiklan 5 kohdassa, 70 artiklan 1 
kohdassa, 73 artiklassa ja 77 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuja delegoituja 
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säädöksiä viiden vuoden ajaksi tämän 
direktiivin voimaantulosta lukien. 
Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään kuusi 
kuukautta ennen viiden vuoden kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirto jatkuu 
ilman eri toimenpiteitä samanpituisilla 
jaksoilla, jollei Euroopan parlamentti tai 
neuvosto peruuta sitä 71b artiklan 
mukaisesti.
2. Heti kun komissio antaa säädösvallan 
siirron nojalla säädöksen, se ilmoittaa 
siitä samanaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 71 b ja 
71 c artiklassa säädettyjä ehtoja.

Or.en

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti yksityiskohtaiset 
määräykset säädösvallan siirrosta on esitettävä asetuksessa.

Tarkistus 458
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
71 b artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

71 b artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
koska tahansa peruuttaa 6 artiklan 4 
kohdassa), 8 artiklan 5 kohdassa, 12 
artiklan 5 kohdassa, 13 artiklan 1 
kohdassa, 14 artiklassa, 19 artiklan 3 
kohdassa, 21 artiklan 5 kohdassa, 42 
artiklassa, 46 artiklan 4 kohdassa, 60 
artiklan 5 kohdassa, 70 artiklan 1 
kohdassa, 73 artiklassa ja 77 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
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siirron.
2. Toimielin, joka on käynnistänyt 
sisäisen menettelyn päättääkseen, 
peruuttaako se säädösvallan siirron, 
pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle 
toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa 
ajassa ennen lopullisen päätöksen 
tekemistä sekä mainitsee samalla, mitä 
siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen 
peruuttaminen koskee ja mahdolliset 
peruuttamisen syyt.
3. Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä 
mainitun säädösvallan siirron. Päätös 
tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or.en

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti yksityiskohtaiset 
määräykset säädösvallan siirrosta on esitettävä asetuksessa.

Tarkistus 459
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
71 c artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

71 c artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi.
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta määräaikaa pidennetään 
kuukaudella.
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2. Jos Euroopan parlamentti eikä 
neuvosto ole määräajan umpeutuessa 
vastustanut delegoitua säädöstä, se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan siinä 
mainittuna päivänä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, säädös ei 
tule voimaan. Säädöstä vastustava 
toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa 
delegoitua säädöstä.

Or.en

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti yksityiskohtaiset 
määräykset säädösvallan siirrosta on esitettävä asetuksessa.

Tarkistus 460
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 
artiklan säännökset.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Johtuen komitologiamenettelyn mukauttamisesta uuteen SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaiseen delegoitujen säädösten järjestelmään valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä ei 
sovelleta asetuksen täytäntöönpanoon.
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Tarkistus 461
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi mukauttaa liitteitä tieteen ja 
tekniikan kehitykseen.

Teknisen kehityksen huomioon 
ottamiseksi komissio voi mukauttaa
delegoiduilla säädöksillä 71 a artiklan 
mukaisesti ja 71 b ja 71 c artiklan ehtoja 
noudattaen liitteitä tieteen ja tekniikan 
kehitykseen.

Or.en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan komitologiamenettely uuteen SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaiseen delegoitujen säädösten järjestelmään.

Tarkistus 462
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi mukauttaa liitteitä tieteen ja 
tekniikan kehitykseen.

Komissio mukauttaa tätä direktiiviä tieteen 
ja tekniikan kehitykseen.

Or.de

Tarkistus 463
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, hyväksytään 72 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 

Poistetaan.
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käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or.en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan komitologiamenettely uuteen SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaiseen delegoitujen säädösten järjestelmään.

Tarkistus 464
Tiziano Motti

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos jollakin jäsenvaltiolla on uuden näytön 
perusteella perustellut syyt katsoa, että 
vaikka tietty biosidiaine täyttää tämän 
asetuksen vaatimukset, se aiheuttaa 
kuitenkin vakavan vaaran ihmisten tai 
eläinten terveydelle tai ympäristölle, 
kyseinen jäsenvaltio voi toteuttaa 
asianmukaisia väliaikaisia toimenpiteitä. 
Jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava 
asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
ja perusteltava uuteen näyttöön perustuva 
päätöksensä.

Jos jollakin jäsenvaltiolla on uuden näytön 
perusteella perustellut syyt katsoa, että 
vaikka tietty biosidiaine täyttää tämän 
asetuksen vaatimukset, se aiheuttaa 
kuitenkin vakavan välittömän tai 
myöhemmin ilmenevän vaaran ihmisten, 
ja erityisesti lasten, tai eläinten terveydelle 
tai ympäristölle, kyseinen jäsenvaltio voi 
toteuttaa asianmukaisia väliaikaisia 
toimenpiteitä. Jäsenvaltion on viipymättä 
ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille ja perusteltava uuteen 
näyttöön perustuva päätöksensä.

Or.it

Perustelu

Tämä on hyödyllinen täsmennys, jolla korostetaan, että lasten sietokyky haitallisten aineiden 
osalta on matalampi kuin aikuisten, joiden perusteella asetusehdotuksessa aiotaan asettaa 
haittavaikutusten rajat. Lapset liikkuvat usein – tietämättään – paikoissa, joihin biosidejä ja 
torjunta-aineita on ruiskutettu, ja heillä on usein suoraan tai epäsuorasti haitallisista aineista 
johtuvia seurauksia joko välittömästi tai myöhemmin.
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Tarkistus 465
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos jollakin jäsenvaltiolla on uuden näytön 
perusteella perustellut syyt katsoa, että 
vaikka tietty biosidiaine täyttää tämän 
asetuksen vaatimukset, se aiheuttaa 
kuitenkin vakavan vaaran ihmisten tai 
eläinten terveydelle tai ympäristölle, 
kyseinen jäsenvaltio voi toteuttaa 
asianmukaisia väliaikaisia toimenpiteitä. 
Jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava 
asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
ja perusteltava uuteen näyttöön perustuva
päätöksensä.

Jos jollakin jäsenvaltiolla on uuden näytön 
perusteella perustellut syyt katsoa, että
vaikka tietty biosidiaine täyttää tämän 
asetuksen vaatimukset, se aiheuttaa 
kuitenkin vakavan vaaran ihmisten tai 
eläinten terveydelle tai ympäristölle, 
erityisesti haavoittuville ryhmille ja että 
on olemassa riski, etteivät direktiivin 
2000/60/EY mukaiset laatunormit täyty, 
kyseinen jäsenvaltio voi toteuttaa 
asianmukaisia väliaikaisia toimenpiteitä. 
Jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava 
asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
ja perusteltava päätöksensä.

Or.en

Perustelu

Varmistetaan toissijaisuusperiaatteen ja ennalta varautumisen periaatteen täytäntöönpano. 
Jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön Euroopan unionin johdettua oikeutta, kuten 
vesipolitiikan puitedirektiivi. Ottaen huomioon äskettäin hyväksytyn kasvinsuojeluaineita 
koskevan asetuksen jäsenvaltioilla on riittävästi liikkumavaraa kansalaistensa ja 
haavoittuvien ekojärjestelmiensä suojelemiseksi.

Tarkistus 466
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee 72 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
päätöksen, jolla joko hyväksytään 
väliaikainen toimenpide päätöksessä 
määritellyksi ajaksi tai vaaditaan 
jäsenvaltiota peruuttamaan väliaikainen 

Poistetaan.
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toimenpide.

Or.en

Perustelu

Äskettäin hyväksytyn EU-sopimuksen 193 artiklan mukaisesti jäsenvaltiot voivat pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia toimenpiteitä ympäristön laadun parantamiseksi ja 
ihmisten terveyden suojelemiseksi.

Tarkistus 467
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio jatkaa direktiivin 98/8/EY 16 
artiklan 2 kohdan nojalla käynnistetyssä 
työohjelmassa kaikkien vanhojen 
tehoaineiden järjestelmällistä tarkistamista 
ja saattaa työohjelman päätökseen 14 
päivään toukokuuta 2014 mennessä. 
Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosääntöjä työohjelman 
toteuttamisesta sekä määrittää siihen 
liittyvät toimivaltaisten viranomaisten sekä 
ohjelman osallistujien oikeudet ja 
velvollisuudet. Nämä toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, hyväksytään 72 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

1. Komissio jatkaa direktiivin 98/8/EY 16 
artiklan 2 kohdan nojalla käynnistetyssä 
työohjelmassa kaikkien vanhojen 
tehoaineiden järjestelmällistä tarkistamista 
ja saattaa työohjelman päätökseen 14 
päivään toukokuuta 2014 mennessä. Jotta 
varmistetaan sujuva siirtyminen uuteen 
järjestelmään, komissio voi vahvistaa 
delegoiduilla säädöksillä 71 a artiklan 
mukaisesti ja 71 b ja 71 c artiklan ehtoja 
noudattaen täytäntöönpanosääntöjä 
työohjelman toteuttamisesta sekä määrittää 
siihen liittyvät toimivaltaisten 
viranomaisten sekä ohjelman osallistujien 
oikeudet ja velvollisuudet ja työohjelman 
edistymisestä riippuen komissio voi 
päättää pidentää työohjelman kestoa 
määräajaksi.

Or.en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan komitologiamenettely uuteen SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaiseen delegoitujen säädösten järjestelmään.
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Tarkistus 468
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Työohjelman edistymisestä riippuen 
komissio voi pidentää työohjelman kestoa 
määräajaksi. Tämä toimenpide, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, hyväksytään 72 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan komitologiamenettely uuteen SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaiseen delegoitujen säädösten järjestelmään.

Tarkistus 469
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Työohjelman aikana komissio päättää 72 
asetuksen 4 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen tehoaineen 
sisällyttämisestä tämän asetuksen 
liitteeseen I sekä sisällyttämisen 
edellytyksistä tai, jos 4 artiklan 
vaatimukset eivät täyty taikka vaadittuja 
tietoja ei ole toimitettu määräajassa, siitä, 
ettei kyseistä tehoainetta sisällytetä tämän 
asetuksen liitteeseen I. Päätöksessä 
vahvistetaan päivämäärä, jona 
sisällyttäminen liitteeseen I tulee voimaan.

Työohjelman kehittämiseksi komissio 
päättää delegoiduilla säädöksillä 71 a 
artiklan mukaisesti ja 71 b ja 71 c artiklan 
ehtoja noudattaen tehoaineen 
sisällyttämisestä tämän asetuksen 
liitteeseen I sekä sisällyttämisen 
edellytyksistä tai, jos 4 artiklan 
vaatimukset eivät täyty taikka vaadittuja 
tietoja ei ole toimitettu määräajassa, siitä, 
ettei kyseistä tehoainetta sisällytetä tämän 
asetuksen liitteeseen I. Päätöksessä 
vahvistetaan päivämäärä, jona 
sisällyttäminen liitteeseen I tulee voimaan.
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Or.en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan komitologiamenettely uuteen SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaiseen delegoitujen säädösten järjestelmään.

Tarkistus 470
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Työohjelman aikana komissio päättää 72 
asetuksen 4 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen tehoaineen 
sisällyttämisestä tämän asetuksen 
liitteeseen I sekä sisällyttämisen 
edellytyksistä tai, jos 4 artiklan 
vaatimukset eivät täyty taikka vaadittuja 
tietoja ei ole toimitettu määräajassa, siitä, 
ettei kyseistä tehoainetta sisällytetä tämän 
asetuksen liitteeseen I. Päätöksessä 
vahvistetaan päivämäärä, jona 
sisällyttäminen liitteeseen I tulee voimaan.

Työohjelman aikana komissio päättää 72 
asetuksen 4 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen tehoaineen 
sisällyttämisestä tämän asetuksen 
liitteeseen I sekä sisällyttämisen 
edellytyksistä tai, jos 4 artiklan 
vaatimukset eivät täyty taikka vaadittuja 
tietoja ei ole toimitettu määräajassa, siitä, 
ettei kyseistä tehoainetta sisällytetä tämän 
asetuksen liitteeseen I. Päätöksessä 
vahvistetaan päivämäärä, jona 
sisällyttäminen liitteeseen I tulee voimaan 
eli kaksi vuotta päätöksen jälkeen.

Or.en

Perustelu

Lainsäädäntötekstissä olisi ilmoitettava selkeästi noudatettava aikaraja. Toimivaltaiset 
viranomaiset ovat aiemmin sopineet kahdesta vuodesta.

Tarkistus 471
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Biosidivalmisteita, joiden lupaa 4. Biosidivalmisteita, joiden lupaa 
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koskevan, 3 kohdan mukaisesti toimitetun 
hakemuksen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on hylännyt tai joille se on 
päättänyt olla myöntämättä lupaa, ei saa 
enää saattaa markkinoille kuuden 
kuukauden kuluttua kyseistä hylkäämisestä 
tai päätöksestä.

koskevan, 3 kohdan mukaisesti toimitetun 
hakemuksen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on hylännyt tai joille se on 
päättänyt olla myöntämättä lupaa, ei saa 
enää saattaa markkinoille kuuden 
kuukauden kuluttua kyseistä hylkäämisestä 
tai päätöksestä. Sellaisten 
biosidivalmisteiden olemassa olevien 
varastojen hävittäminen, varastointi ja 
käyttö, joiden lupaa koskevan 3 kohdan 
mukaisesti toimitetun hakemuksen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
on hylännyt tai joille se on päättänyt olla 
myöntämättä lupaa, on sallittu 
18 kuukauden ajan päivästä, jona 
sisällyttäminen tulee voimaan.

Or.en

Perustelu

Biosidivalmisteiden olemassa olevien varastojen hävittämisen, varastoinnin ja käytön 
määräaikojen pitää olla johdonmukaisia kautta koko artiklan.

Tarkistus 472
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
81 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 47 artiklassa säädetään, 
sellaisia käsiteltyjä esineitä ja materiaaleja, 
jotka sisältävät biosidivalmisteita, joita ei 
ole hyväksytty yhteisössä tai ainakin 
yhdessä jäsenvaltiot ja jotka olivat 
markkinoilla … [EUVL: lisätään 85 
artiklan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu päivä], voidaan edelleen saattaa 
markkinoille siihen päivään saakka, jona 
tehdään päätös näiden biosidivalmisteiden 
hyväksymisestä, jos hyväksymistä koskeva 
hakemus toimitetaan viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2017. Jos hyväksyntä 
kyseisen biosidivalmisteen markkinoille 

Poiketen siitä, mitä 47 artiklassa säädetään, 
sellaisia käsiteltyjä esineitä ja materiaaleja, 
jotka sisältävät biosidivalmisteita, joita ei 
ole hyväksytty yhteisössä tai ainakin 
yhdessä jäsenvaltiossa ja jotka olivat 
markkinoilla … [OJ: lisätään 85 artiklan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
päivä], voidaan edelleen saattaa 
markkinoille siihen päivään saakka, jona 
tehdään päätös näiden biosidivalmisteiden 
hyväksymisestä, jos hyväksymistä koskeva 
hakemus toimitetaan viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2013. Jos hyväksyntä 
kyseisen biosidivalmisteen markkinoille 
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saattamiseksi evätään, kyseistä 
biosidivalmisteita sisältäviä esineitä ja 
materiaaleja ei enää voida saattaa 
markkinoille kuuden kuukauden kuluttua 
kyseisestä päätöksestä.

saattamiseksi evätään, kyseistä 
biosidivalmisteita sisältäviä esineitä ja 
materiaaleja ei enää voida saattaa 
markkinoille kuuden kuukauden kuluttua 
kyseisestä päätöksestä.

Or. en

Tarkistus 473
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
81 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 47 artiklassa säädetään, 
sellaisia käsiteltyjä esineitä ja materiaaleja, 
jotka sisältävät biosidivalmisteita, joita ei 
ole hyväksytty yhteisössä tai ainakin 
yhdessä jäsenvaltiot ja jotka olivat 
markkinoilla … [EUVL: lisätään 85 
artiklan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu päivä], voidaan edelleen saattaa 
markkinoille siihen päivään saakka, jona 
tehdään päätös näiden biosidivalmisteiden 
hyväksymisestä, jos hyväksymistä koskeva 
hakemus toimitetaan viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2017. Jos hyväksyntä kyseisen 
biosidivalmisteen markkinoille 
saattamiseksi evätään, kyseistä 
biosidivalmisteita sisältäviä esineitä ja 
materiaaleja ei enää voida saattaa 
markkinoille kuuden kuukauden kuluttua 
kyseisestä päätöksestä.

Poiketen siitä, mitä 47 artiklassa säädetään, 
sellaisia käsiteltyjä esineitä ja materiaaleja, 
jotka sisältävät biosidivalmisteita, joita ei 
ole hyväksytty yhteisössä tai ainakin 
yhdessä jäsenvaltiot ja jotka olivat 
markkinoilla … [EUVL: lisätään 85 
artiklan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu päivä], voidaan edelleen saattaa 
markkinoille siihen päivään saakka, jona 
tehdään päätös näiden biosidivalmisteiden 
hyväksymisestä, jos hyväksymistä koskeva 
hakemus toimitetaan viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2017. Jos hyväksyntä kyseisen 
biosidivalmisteen markkinoille 
saattamiseksi evätään, kyseistä 
biosidivalmisteita sisältäviä esineitä ja 
materiaaleja ei enää voida saattaa 
markkinoille kahdentoista kuukauden
kuluttua kyseisestä päätöksestä.

Or.de

Perustelu

Ehdotettua määräaikaa on pidennettävä maahantuojien liiketoimintasyklien huomioon 
ottamiseksi. Kauppiaat tilaavat tuotteet jopa 18 kuukautta ennen niiden myyntiin tulemista. 
Kahdentoista kuukauden määräaika takaisi kauppiaille näiden tarvitseman oikeusvarmuuden.
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Tarkistus 474
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Niiden biosidivalmisteiden olemassa 
olevien varastojen hävittäminen, 
varastoiminen ja käyttäminen, joita 
toimivaltainen viranomainen tai komissio 
ei ole hyväksynyt kyseessä olevaa käyttöä 
varten, ovat sallittuja 12 kuukauden ajan 
80 artiklan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun päätöksen tekopäivästä tai 12 
kuukauden ajan saman artiklan toisessa 
alakohdassa tarkoitetusta päivästä sen 
mukaan, kumpi näistä ajankohdista on 
myöhäisempi.

Or.enPerustelu

Tämän 80 artiklaan sisältyvän kohdan lisäämisellä varmistetaan johdonmukaiset toimet 
uusille tuotteille, joihin sovelletaan biosidivalmisteasetusta.

Tarkistus 475
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
82 artikla

Komission teksti Tarkistus

82 artikla
Siirtymätoimenpiteet, jotka koskevat 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvia materiaaleja

Poistetaan.

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

Or.fr

Perustelu

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja säädellään jo asetuksella (EY) N:o 
1935/2004. Tämä asetus ei ehkä käsitä kaikkia tällaisten materiaalien ja niiden käytön 
arviointinäkökohtia, mutta on asetettava uusia rajoituksia tarkistamalla elintarvikkeiden 
kanssa kosketuksissa olevia materiaaleja koskevaa lainsäädäntöä ja biosidivalmisteita 
koskevaa asetusta, jotta vältetään sääntelyn ja arviointien päällekkäisyys.
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Tarkistus 476
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
82 artikla 

Komission teksti Tarkistus

82 artikla
Siirtymätoimenpiteet, jotka koskevat 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvia materiaaleja

Poistetaan.

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

Or.en

Perustelu

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien ei tulisi kuulua asetusehdotuksen 
soveltamisalaan, koska tämä johtaisi kaksinkertaiseen arviointiin ja sääntelyyn. 
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja säädellään jo asetuksella (EY) N:o 
1935/2004. Jos elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevia sääntöjä 
muutetaan, se oli tehtävä tarkistamalla ko. lainsäädäntöä eikä laajentamalla 
biosidivalmisteasetuksen soveltamisalaa.


