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Muudatusettepanek 227
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Loataotluse esitab isik, kes vastutab 
biotsiidi turulelaskmise eest teatavas 
liikmesriigis või ühenduses, või tema nimel 
tegutsev isik.

2. Loataotluse esitab isik, kes vastutab 
biotsiidi algse turulelaskmise eest teatavas 
liikmesriigis või ühenduses, või tema nimel 
tegutsev isik.

Or.de

Selgitus

Kohandatakse sama autori artikli 3 punkti i kohta esitatud muudatusettepanekut. Nagu ka 
REACHi puhul, peaks „turulelaskmine” olema mitte ainult „esimene tarnimine” , vaid 
„igasugune tarnimine”, tagamaks tervisekaitse- ja keskkonnanormide järgmise igas etapis. 
Loataotlus on muidugi vajalik ainult algse turulelaskmise korral.

Muudatusettepanek 228
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Loataotluse esitab isik, kes vastutab 
biotsiidi turulelaskmise eest teatavas 
liikmesriigis või ühenduses, või tema 
nimel tegutsev isik.

2. Loataotluse esitab loaomanik või isik
loaomaniku eest. See isik võib olla, aga ei 
pea tingimata olema isik, kes vastutab 
biotsiidi turulelaskmise eest teatavas 
liikmesriigis või ühenduses.

Or.it

Muudatusettepanek 229
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Loataotluse esitab isik, kes vastutab 
biotsiidi turulelaskmise eest teatavas 
liikmesriigis või ühenduses, või tema
nimel tegutsev isik.

2. Loataotluse esitab isik, kellest saab loa 
omanik, või tema nimel tegutsev isik. 
Kõnealune isik võib, kuid ei pruugi 
tingimata olla isik, kes vastutab biotsiidi 
turulelaskmise eest teatavas liikmesriigis 
või ühenduses.

Or.fr

Selgitus

Loa saanud toote turulelaskmise eest vastutav isik ei ole alati loa omanik. Tööstusel on 
tarneahelas vaja niisugust paindlikkust. Tekstis tuleks ka sõnaselgelt sätestada, et juhul, kui 
taotleja sooviks saada luba tüüpkoostisega toodete rühmale, tuleks esitada üks taotlus, mis 
hõlmab kõiki ettenähtud tüüpkoostisega toodete rühma tooteid. 

Muudatusettepanek 230
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Loataotluse esitab isik, kes vastutab 
biotsiidi turulelaskmise eest teatavas 
liikmesriigis või ühenduses, või tema 
nimel tegutsev isik.

2. Loataotluse esitab isik, kellest saab loa 
omanik, või tema nimel tegutsev isik võib 
olla, kuid ei pea olema sama isik, kes 
vastutab biotsiidi turulelaskmise eest 
teatavas liikmesriigis või ühenduses.

Or.en

Selgitus

Tööstus vajab paindlikumat tarneahelat. Tegelikkuses ei ole ebatavaline, et toode 
imporditakse ühte riiki ja lastakse turule sellise hulgimüüja vastutusel, kes pole loa omanik, 
või rahvusvaheliste äriühingute puhul vastutab iga tütarettevõte toote turulelaskmise eest oma 
asukohariigis. Nõue, et loa omanik ja toote turulelaskmise eest vastutav isik peavad kattuma, 
looks tööstusele väga jäiga ja ebapraktilise tegevusraamistiku.
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Muudatusettepanek 231
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja võib esitada ühe loataotluse kogu 
tooterühma kohta, millele soovitakse luba 
tüüpkoostise raames.

Or.en

Selgitus

Tööstus vajab tarneahelas sellist paindlikkust. Tekstis tuleks selgesõnaliselt täpsustada, et 
juhul, kui taotleja soovib luba tüüpkoostisele, siis esitatakse üks taotlus kõigi tüüpkoostise 
osade kohta. Sellist selgitust praegu tekstis ei ole.

Muudatusettepanek 232
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja võib esitada ühe loataotluse kogu 
tooterühma kohta, millele soovitakse luba 
tüüpkoostise raames.

Or.fr

Selgitus

Loa saanud toote turulelaskmise eest vastutav isik ei ole alati loa omanik. Tööstusel on 
tarneahelas vaja niisugust paindlikkust. Tekstis tuleks ka sõnaselgelt sätestada, et juhul, kui 
taotleja sooviks saada luba tüüpkoostisega toodete rühmale, tuleks esitada üks taotlus, mis 
hõlmab kõiki ettenähtud tüüpkoostisega toodete rühma tooteid. 
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Muudatusettepanek 233
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse meetmete raamdirektiiviga 
sätestatakse ja rakendatakse 
kohustuslikud meetmed selleks, et 
saavutada biotsiidide jätkusuutlik 
professionaalne kasutamine, sh riiklike 
tegevuskavade juurutamine, integreeritud 
kahjuritõrje, riski vähendamise meetmed 
ja alternatiivide edendamine.
Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist esitab komisjon ettepaneku 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or.en

Muudatusettepanek 234
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kahjulike organismide üleküllust 
tuleb vältida sobivate 
heidutusmeetmetega, selleks et need 
organismid minema tõrjuda või tagasi 
tõrjuda. Lisaks tuleb rakendada muid 
ettevaatusabinõusid, nagu kaupade 
asjakohane ladustamine, 
hügieenistandardite järgimine ja jäätmete 
kohene kõrvaldamine. Alles pärast seda, 
kui need meetmed mõju ei avalda, tuleks 
astuda järgmisi samme. Alati tuleb enne 
teisi kasutada neid biotsiide, mis on 
inimeste, loomade ja keskkonna jaoks 
madala riskitasemega. Biotsiide, mis on 
mõeldud kahjustama, tapma või hävitama 
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loomi, kes on võimelised tundma valu või 
stressi, tuleks kasutada ainult viimase 
abinõuna.

Or.en

Selgitus

Artiklisse 15 tuleks lisada uus lõige 1, et lisada biotsiidide jätkusuutliku kasutamise eeskirjad.

Muudatusettepanek 235
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) on piisavalt tõhus; i) on vajalik ja piisavalt tõhus;

Or.en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse keskkonna ja inimeste tervise järjekindel kaitse. Tuleb 
järgida kõiki asjakohaseid ühenduse keskkonnakaitse standardeid. Seda tagatakse ka 
biotsiidide direktiiviga 98/8/EÜ. Lisaks tuleb arvestada haavatavate elanikkonnarühmade 
kaitsega – näiteks nii, nagu on ette nähtud määruses (EÜ) 1107/2009 taimekaitsevahendite 
kohta – ja koosmõju. 

Muudatusettepanek 236
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ei avalda sihtorganismidele 
vastuvõetamatut mõju, eelkõige ei 
põhjusta vastuvõetamatut resistentsust või 
ristresistentsust või selgroogsete puhul 
tarbetut kannatust ja valu;

ii) ei avalda sihtorganismidele tegelikku 
või potentsiaalset mõju, eelkõige ei 
põhjusta vastuvõetamatut resistentsust või 
ristresistentsust või selgroogsete puhul 
tarbetut kannatust ja valu;
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Or.en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse keskkonna ja inimeste tervise järjekindel kaitse. Tuleb 
järgida kõiki asjakohaseid ühenduse keskkonnakaitse standardeid. Seda tagatakse ka 
biotsiidide direktiiviga 98/8/EÜ. Lisaks tuleb arvestada haavatavate elanikkonnarühmade 
kaitset – näiteks nagu on ette nähtud määruses (EÜ) 1107/2009 taimekaitsevahendite kohta –
ja koosmõju. 

Muudatusettepanek 237
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ei avalda ise ega oma jääkide kaudu 
vastuvõetamatut mõju ei otseselt ega 
kaudselt inimeste ega loomade tervisele;

iii) ei avalda ise ega oma jääkide kaudu 
kohest või viitajaga kahjulikku mõju 
inimeste, sh haavatavate 
elanikkonnarühmade tervisele või 
loomade tervisele, vahetult või joogivee 
(võttes arvesse vee käitlemisel tekkivaid 
aineid), toidu, sööda või õhu kaudu või 
töökohal tekkivate tagajärgede või muu 
kaudse mõju kaudu, võttes arvesse 
teadaolevaid kumulatiivseid ja üksteist 
võimendavaid koosmõjusid, kui on olemas 
kemikaaliameti poolt tunnustatud 
teaduslikud meetodid sellise mõju 
hindamiseks, ega põhjaveele;

Or.en

Selgitus

Inimeste tervisest rääkides on vastuvõetamatu rääkida „vastuvõetamatust” mõjust. 
Taimekaitsevahendite loa kontekstis kasutatakse väljendit „vastuvõetamatu” ainult 
keskkonnamõju kontekstis. Siin tuleks kasutada taimekaitsevahendite määruse sõnastust, seda 
enam, et see hõlmab ka kumulatiivset mõju ja vastastikku tugevdavat koosmõju.
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Muudatusettepanek 238
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ei avalda ise ega oma jääkide kaudu 
vastuvõetamatut mõju ei otseselt ega 
kaudselt inimeste ega loomade tervisele;

iii) ei oma ise ega oma metaboliitide ja 
jääkide kaudu tegelikku või potentsiaalset 
kahjulikku mõju ei otseselt ega kaudselt 
inimeste, eriti haavatavate 
elanikkonnarühmade tervisele ega 
loomade tervisele;

Or.en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse keskkonna ja inimeste tervise järjekindel kaitse. Tuleb 
järgida kõiki asjakohaseid ühenduse keskkonnakaitse standardeid. Seda tagatakse ka 
biotsiidide direktiiviga 98/8/EÜ. Lisaks tuleb arvestada haavatavate elanikkonnarühmade 
kaitset – näiteks nagu on ette nähtud määruses (EÜ) 1107/2009 taimekaitsevahendite kohta –
ja koosmõju. 

Muudatusettepanek 239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ei avalda ise ega oma jääkide kaudu 
vastuvõetamatut mõju ei otseselt ega 
kaudselt inimeste ega loomade tervisele;

iii) ei avalda ise ega oma jääkide kaudu 
kohest või viitajaga vastuvõetamatut mõju 
ei otseselt ega kaudselt inimeste ega 
loomade tervisele, võttes arvesse 
haavatavaid elanikkonna rühmi;

Or.en
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Muudatusettepanek 240
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) ei avalda ise ega oma jääkide kaudu 
vastuvõetamatut mõju keskkonnale, kui 
võtta eelkõige arvesse järgmisi asjaolusid:

iv) ei oma ise ega oma jääkide kaudu 
tegelikku või potentsiaalset mõju 
keskkonnale, kui võtta eelkõige arvesse 
järgmisi asjaolusid:

Or.en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse keskkonna ja inimeste tervise järjekindel kaitse. Tuleb 
järgida kõiki asjakohaseid ühenduse keskkonnakaitse standardeid. Seda tagatakse ka 
biotsiidide direktiiviga 98/8/EÜ. Lisaks tuleb arvestada haavatavate elanikkonnarühmade 
kaitset – näiteks nagu on ette nähtud määruses (EÜ) 1107/2009 taimekaitsevahendite kohta –
ja koosmõju. 

Muudatusettepanek 241
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- selle säilimine ja levik keskkonnas; - selle säilimine ja levik keskkonnas, sh 
levik kauge maa taha;

Or.en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse keskkonna ja inimeste tervise järjekindel kaitse. Tuleb 
järgida kõiki asjakohaseid ühenduse keskkonnakaitse standardeid. Seda tagatakse ka 
biotsiidide direktiiviga 98/8/EÜ. Lisaks tuleb arvestada haavatavate elanikkonnarühmade 
kaitset – näiteks nagu on ette nähtud määruses (EÜ) 1107/2009 taimekaitsevahendite kohta –
ja koosmõju. 
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Muudatusettepanek 242
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- pinnavee (sealhulgas estuaari- ja 
merevee), põhjavee ja joogivee ning õhu ja 
pinnase saastumine;

- pinnavee (sealhulgas estuaari- ja 
merevee), põhjavee ja joogivee ning õhu ja 
pinnase saastumine, arvestades 
kasutuskohast kaugemal asuvate 
kohtadega, mis on seotud keskkonnas 
toimuva edasikandega;

Or.en

Selgitus

Taimekaitsevahendite puhul kasutatava sõnastusega kooskõlla viimiseks.

Muudatusettepanek 243
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vastavalt II ja III lisa asjakohastele 
nõuetele on võimalik määratleda biotsiidis 
sisalduvate toimeainete laadi, kogust ja 
tehnilist samaväärsust ning vajaduse korral 
kõiki toksikoloogilisest või 
ökotoksikoloogilisest seisukohast olulisi 
lisandeid ja muid kui toimeaineid ning 
toksikoloogilisest või keskkonna 
seisukohast olulisi jääke, mis tulenevad 
luba vajavast kasutusviisist;

c) vastavalt II ja III lisa asjakohastele 
nõuetele tuleks määratleda biotsiidis 
sisalduvate toimeainete laadi, kogust ja 
tehnilist samaväärsust ning vajaduse korral 
kõiki toksikoloogilisest või 
ökotoksikoloogilisest seisukohast olulisi 
lisandeid ja muid kui toimeaineid ning 
toksikoloogilisest või keskkonna 
seisukohast olulisi metaboliite ja jääke, 
mis tulenevad luba vajavast kasutusviisist;

Or.en
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Muudatusettepanek 244
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõik tavapärased tingimused, mille 
korral võib biotsiidi kasutada;

a) kõik tavapärased tingimused või 
tõenäolised olukorrad, näiteks õnnetused, 
mille korral võidakse biotsiidi kasutada;

Or.en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse keskkonna ja inimeste tervise järjekindel kaitse. Tuleb 
järgida kõiki asjakohaseid ühenduse keskkonnakaitse standardeid. Seda tagatakse ka 
biotsiidide direktiiviga 98/8/EÜ. Lisaks tuleb arvestada haavatavate elanikkonnarühmade 
kaitset – näiteks nii, nagu on ette nähtud määruses (EÜ) 1107/2009 taimekaitsevahendite 
kohta – ja koosmõju. 

Muudatusettepanek 245
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kumulatiivsed mõjud ja üksteist 
võimendavad koosmõjud.

Or.en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse keskkonna ja inimeste tervise järjekindel kaitse. Tuleb 
järgida kõiki asjakohaseid ühenduse keskkonnakaitse standardeid. Seda tagatakse ka 
biotsiidide direktiiviga 98/8/EÜ. Lisaks tuleb arvestada haavatavate elanikkonnarühmade 
kaitset – näiteks nii, nagu on ette nähtud määruses (EÜ) 1107/2009 taimekaitsevahendite 
kohta – ja koosmõju. 
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Muudatusettepanek 246
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Luba madala riskitasemega biotsiidi
turulelaskmiseks antakse tingimusel, et 
lõike 1 punktides b, c ja d sätestatud 
nõuded on täidetud.

3. Loa madala riskitasemega biotsiidi 
turulelaskmiseks võib anda ainult siis, kui 
toimeainete riskitaset hinnatakse 
madalaks ja need on lisatud I lisasse (või 
eraldi lisasse) vastavalt artiklile 4 ja 
artiklile 5, lisaks sellele on loa andmise 
tingimuseks, et lõike 1 punktides a, b, c ja 
d sätestatud nõuded on täidetud.

Or.en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei taga ELi tasandil mingisugust madala riskitasemega toimeainete 
hindamist. On täiesti ebaselge, milliseid toimeaineid madala riskitasemega toode võib 
sisaldada. Selleks, et liigitada ükskõik mida madala riskitasemega tooteks, on eluliselt tähtis 
teada, mida see sisaldab. Seepärast tuleb toote tunnustamiseks madala riskitasemega tootena 
vähemalt hinnata toote toimeaineid ELi tasandil ja lisada need I lisasse.

Muudatusettepanek 247
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) seda loetakse sisesekretsiooni 
kahjustavaks.

Or.en

Selgitus

Nende ainete tervistkahjustava mõju tõttu ei tohiks neid üldsusele kättesaadavaks teha. 
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Muudatusettepanek 248
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) see mõjutab arengut, sel on 
neurotoksiline või immunotoksiline mõju.

Or.en

Muudatusettepanek 249
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Biotsiid loetakse madala riskitasemega 
biotsiidiks, kui on täidetud mõlemad 
järgmised tingimused:

1. Biotsiid loetakse madala riskitasemega 
biotsiidiks, kui selle toimeained on kantud 
I lisasse ja kui on täidetud mõlemad 
järgmised tingimused:

Or.en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei taga ELi tasandil mingisugust madala riskitasemega toimeainete 
hindamist. On täiesti ebaselge, milliseid toimeaineid madala riskitasemega toode võib 
sisaldada. Selleks, et liigitada ükskõik mida madala riskitasemega tooteks, on eluliselt tähtis 
teada, mida see sisaldab. Seepärast tuleb toote tunnustamiseks madala riskitasemega tootena 
vähemalt hinnata toote toimeaineid ELi tasandil ja lisada need I lisasse. 

Muudatusettepanek 250
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Biotsiid loetakse madala riskitasemega 1. Biotsiid loetakse madala riskitasemega 
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biotsiidiks, kui on täidetud mõlemad 
järgmised tingimused:

biotsiidiks, kui on täidetud üks või
mõlemad järgmised tingimused:

Or.en

Muudatusettepanek 251
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) nii biotsiidi toimeainete ja kui 
mittetoimeainete kumulatiivne mõju on 
arvesse võetud ja määratletud madala 
riskitasemega mõjuna.

Or.en

Muudatusettepanek 252
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biotsiidi ei loeta madala riskitasemega 
biotsiidiks, kui esineb vähemalt üks 
järgmistest asjaoludest:

Siiski on vajalikud konkreetsed 
jätkusuutliku kasutamise meetmed koos 
asjakohaste kasutamise kontrolli 
tehnoloogiatega, juhul kui biotsiid vastab
vähemalt kahele järgmistest tingimustest:

Or.en

Muudatusettepanek 253
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – teine lõik – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) biotsiid sisaldab üht või mitut 
toimeainet, mis vastavad määruse (EÜ) nr 
1907/2006 XIII lisas sätestatud 
kriteeriumidele, mille alusel on aine püsiv, 
bioakumuleeruv ja toksiline või väga püsiv 
ja väga bioakumuleeruv;

a) tavapärase kasutuse käigus eraldub 
biotsiidist üks või mitu kemikaali või 
biotsiid sisaldab üht või mitut toimeainet, 
mis vastavad määruse (EÜ) nr 1907/2006 
XIII lisas sätestatud kriteeriumidele, mille 
alusel on aine püsiv, bioakumuleeruv ja 
toksiline või väga püsiv ja väga 
bioakumuleeruv;

Or.en

Selgitus

Teen ettepaneku täpsuse huvides ümber sõnastada.

Muudatusettepanek 254
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) biotsiid sisaldab üht või mitut 
toimeainet, mis vastavad määruse (EÜ) nr 
1907/2006 XIII lisas sätestatud 
kriteeriumidele, mille alusel on aine püsiv, 
bioakumuleeruv ja toksiline või väga püsiv 
ja väga bioakumuleeruv;

a) biotsiid sisaldab üht või mitut ainet, mis 
vastavad määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIII 
lisas sätestatud kriteeriumidele, mille alusel 
on aine püsiv orgaaniline saasteaine, 
püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline või 
väga püsiv ja väga bioakumuleeruv;

Or.en

Muudatusettepanek 255
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) biotsiid sisaldab üht või mitut 
toimeainet, millel on endokriinseid häireid 

b) tavapärase kasutuse käigus eraldub 
biotsiidist üks või mitu kemikaali või 
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põhjustavad omadused; biotsiid sisaldab üht või mitut toimeainet, 
millel on endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused;

Or.en

Selgitus

Teen ettepaneku täpsuse huvides ümber sõnastada.

Muudatusettepanek 256
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) biotsiid sisaldab üht või mitut 
toimeainet, millel on endokriinseid häireid 
põhjustavad omadused;

b) biotsiid sisaldab mis tahes ainet, millel 
on endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused;

Or.en

Muudatusettepanek 257
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – teine lõik – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) biotsiid sisaldab üht või mitut 
toimeainet, mis on vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 1272/2008 klassifitseeritud või 
mida tuleb klassifitseerida kriteeriumide 
alusel, millele see toimeaine vastab, 
järgmiselt:

c) tavapärase kasutuse käigus eraldub 
biotsiidist üks või mitu kemikaali või 
biotsiid sisaldab üht või mitut toimeainet, 
mis on vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1272/2008 klassifitseeritud või mida tuleb 
klassifitseerida kriteeriumide alusel, 
millele see toimeaine vastab, järgmiselt:

Or.en
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Selgitus

Teen ettepaneku täpsuse huvides ümber sõnastada.

Muudatusettepanek 258
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – teine lõik – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) biotsiid sisaldab üht või mitut 
toimeainet, mis on vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 1272/2008 klassifitseeritud või 
mida tuleb klassifitseerida kriteeriumide 
alusel, millele see toimeaine vastab, 
järgmiselt:

c) biotsiid sisaldab üht või mitut 
toimeainet, mis on probleemsed ained või
mis on vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1272/2008 klassifitseeritud või mida tuleb 
klassifitseerida kriteeriumide alusel, 
millele see toimeaine vastab, järgmiselt:

Or.en

Selgitus

Määratlus on kooskõlas taimekaitsevahendeid käsitleva määrusega, milles on sätestatud, et 
madala riskiastmega toode ei tohi sisaldada probleemseid aineid (artikli 47 lõike 1 punkt b). 

Muudatusettepanek 259
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – teine lõik – punkt c – alapunkt vi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi a) plahvatusohtlik;

Or.en

Selgitus

Tuleb tagada, et madala riskitasemega biotsiidid on väheohtlikud.
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Muudatusettepanek 260
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – teine lõik – punkt c – alapunkt vi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi a) korrodeeriv;

Or.en

Muudatusettepanek 261
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c – alapunkt vi b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi b) korrodeeriv;

Or.en

Selgitus

Tuleb tagada, et madala riskitasemega biotsiidid on väheohtlikud. 

Muudatusettepanek 262
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – teine lõik – punkt c – alapunkt vi c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi c) väga toksiline või toksiline.

Or.en

Selgitus

Tuleb tagada, et madala riskitasemega biotsiidid on väheohtlikud. 
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Muudatusettepanek 263
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – teine lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) sisaldab nanomaterjali.

Or.en

Selgitus

Praeguste teadmiste või teadmiste puudumise kohaselt ei liigitu nanomaterjali sisaldav 
biotsiid madala riskitasemega tooteks.

Muudatusettepanek 264
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – teine lõik – punktid c a – c c (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) toode on plahvatusohtlik;
c b) toode on kergestisüttiv;
c c) toode on kasutamistemperatuuril 
isesüttiv.

Or.en

Muudatusettepanek 265
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – teine lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) toode on liigitatud või kuulub 
tulevikus liigitamisele mõnda määruse 
(EÜ) 1272/2008 kategooriasse;
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Or.en

Muudatusettepanek 266
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – teine lõik – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) sisaldab probleemset ainet.

Or.en

Muudatusettepanek 267
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Eespool nimetatud olukorras esitab 
loa taotleja pädevatele asutustele:
i) konkreetse müügikohas esitatava teabe;
ii) a konkreetsed juhised ja/või eeskirjad 
kaitsevahendite kasutamise kohta;
iii) tutvustava materjali toote riskide, kasu 
ja vastutustundliku kasutamise kohta;
iv) intsidentide toimumise korral kord 
aastas aruande nende kohta.

Or.en

Selgitus

Toimeaine loomupärased omadused üksi ei tohiks määrata toimeaine sobivust madala 
riskitasemega toodetesse, sest risk võib tuleneda pigem kokkupuutest tootega kui toimeaine 
ohtlikkusest. Arvestades, et mõnda biotsiidi kasutavad mitteprofessionaalid, on oluline tagada 
selliste toodete ohutus parema teavitamise ja ettevaatusabinõudega toodete kasutamisel. 
Lõppude lõpuks tuleb tööstust ergutada keskenduma teadus- ja arendustegevusele, mis on 
suunatud madala riskitasemega toodete väljatöötamisele.
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Muudatusettepanek 268
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Olenemata lõikest 1, loetakse biotsiid 
madala riskitasemega biotsiidiks, kui 
toimeaine sisaldus biotsiidis on selline, et 
tavapärastes kasutustingimustes toimuv 
kokkupuude ainega on minimaalne ning 
toodet käideldakse rangelt kontrollitavates
tingimustes kõikides selle olelusringi 
etappides.

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Toode ei saa kuuluda madala riskitaseme kategooriasse, kui pole täidetud eelmistes artiklites 
esitatud kriteeriumid.

Muudatusettepanek 269
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Olenemata lõikest 1, loetakse biotsiid 
madala riskitasemega biotsiidiks, kui 
toimeaine sisaldus biotsiidis on selline, et 
tavapärastes kasutustingimustes toimuv 
kokkupuude ainega on minimaalne ning 
toodet käideldakse rangelt kontrollitavates 
tingimustes kõikides selle olelusringi 
etappides.

välja jäetud

Or.en
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Selgitus

Väljend „minimaalne” on liiga ebamäärane, et see sobiks kriteeriumidesse, mille eesmärk on 
inimeste tervise ja keskkonna kaitse.

Muudatusettepanek 270
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Olenemata lõikest 1, loetakse biotsiid 
madala riskitasemega biotsiidiks, kui 
toimeaine sisaldus biotsiidis on selline, et 
tavapärastes kasutustingimustes toimuv 
kokkupuude ainega on minimaalne ning 
toodet käideldakse rangelt kontrollitavates 
tingimustes kõikides selle olelusringi 
etappides.

2. Olenemata lõikest 1, loetakse biotsiid 
madala riskitasemega biotsiidiks, kui 
toimeaine sisaldus biotsiidis on selline, et 
tavapärastes kasutustingimustes toimuv 
kokkupuude ainega on minimaalne, see 
tähendab, et toodet kasutatakse suletud 
süsteemides või muudel tingimustel, mis 
välistavad kontakti inimestega, kus 
toimeaine jäägid ei ületa tuvastatavuse 
piiri ning toodet käideldakse rangelt 
kontrollitavates tingimustes kõikides selle 
olelusringi etappides.

Or.en

Muudatusettepanek 271
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Olenemata lõikest 1, loetakse biotsiid 
madala riskitasemega biotsiidiks, kui 
toimeaine sisaldus biotsiidis on selline, et 
tavapärastes kasutustingimustes toimuv 
kokkupuude ainega on minimaalne ning 
toodet käideldakse rangelt kontrollitavates 
tingimustes kõikides selle olelusringi 
etappides.

2. Olenemata lõikest 1, loetakse biotsiid 
madala riskitasemega biotsiidiks, kui 
toimeaine sisaldus biotsiidis on selline, et 
tavapärastes kasutustingimustes toimuv 
kokkupuude ainega on minimaalne ning 
toodet käideldakse rangelt kontrollitavates 
tingimustes kõikides selle olelusringi 
etappides ja ettenähtud kasutusviisi 
järgimise korral on võimalik vähendada 
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artikli 17 lõike 1 punktis d osutatud ohte.

Or.en

Muudatusettepanek 272
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Olenemata lõikest 1, loetakse biotsiid 
madala riskitasemega biotsiidiks, kui 
toimeaine sisaldus biotsiidis on selline, et 
tavapärastes kasutustingimustes toimuv 
kokkupuude ainega on minimaalne ning 
toodet käideldakse rangelt kontrollitavates 
tingimustes kõikides selle olelusringi 
etappides.

2. Olenemata lõikest 1, loetakse biotsiid 
madala riskitasemega biotsiidiks, kui 
toimeaine sisaldus biotsiidis on selline, et 
ettenähtud kasutustingimustes toimuv 
kokkupuude ainega on minimaalne või 
jätkusuutliku kasutamise meetmetega 
reguleeritav ning toodet käideldakse 
rangelt kontrollitavates tingimustes 
kõikides selle olelusringi etappides.

Or.en

Selgitus

Toimeaine loomupärased omadused üksi ei tohiks määrata toimeaine sobivust madala 
riskitasemega toodetesse, sest risk võib tuleneda pigem kokkupuutest tootega kui toimeaine 
ohtlikkusest. Arvestades, et mõnda biotsiidi kasutavad mitteprofessionaalid, on oluline tagada 
selliste toodete ohutus parema teavitamise ja ettevaatusabinõudega toodete kasutamisel. 
Lõppude lõpuks tuleb tööstust ergutada keskenduma teadus- ja arendustegevusele, mis on 
suunatud madala riskitasemega toodete väljatöötamisele. 

Muudatusettepanek 273
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) muude kui madala riskitasemega 
biotsiidide puhul iga biotsiidis sisalduva 
toimeaine toimik või andmekasutusluba, 

c) iga biotsiidis sisalduva toimeaine toimik 
või andmekasutusluba, mis vastab II lisas 
sätestatud nõuetele;
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mis vastab II lisas sätestatud nõuetele;

Or.en

Selgitus

Madala riskitasemega ainete ja toodete hindamine peab põhinema piisavatel andmetel. 

Muudatusettepanek 274
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) madala riskitasemega biotsiidide puhul 
mis tahes asjakohane teave, mis toetab 
järeldust, et biotsiid tuleb lugeda madala 
riskitasemega biotsiidiks.

d) madala riskitasemega biotsiidide puhul 
biotsiidi toimik või andmekasutusluba 
vastavalt III lisas sätestatud nõuetele.

Or.en

Selgitus

Vaja on hinnata piisavate andmete põhjal, kas toimeaine ja toode on madala riskitasemega. 

Muudatusettepanek 275
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Taotluse saanud pädev asutus võib 
nõuda riikliku loa taotluste esitamist selle 
liikmesriigi ühes või mitmes ametlikus 
keeles, kus nimetatud pädev asutus asub.

3. Taotluse saanud pädev asutus võib 
nõuda üksnes riikliku loa taotluste 
esitamist selle liikmesriigi ühes või mitmes 
ametlikus keeles, kus nimetatud pädev 
asutus asub.

Riikliku loa taotlused, mis hõlmavad 
vastastikuse tunnustamise protseduuri, 
võidakse esitada pädevale asutusele koos 
lõikes 1 osutatud dokumentidega inglise 
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keeles.

Or.en

Selgitus

Oluline on, et juhul, kui taotlused hõlmavad järgnevat vastastikust tunnustamist, võtaks pädev 
asutus taotluse ja kõik sellega seotud dokumendid vastu inglise keeles. See on väga oluline 
selleks, et vältida sama dokumentatsiooni aeganõudvat ja kallist tõlkimist mitmesse Euroopa 
keelde. 

Muudatusettepanek 276
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Olenemata artiklist 18, ei pea taotleja 
esitama nimetatud artikli kohaselt nõutud 
andmeid ühel järgmistest põhjustest:

välja jäetud

a) teave ei ole vajalik, arvestades 
kavandatud kasutusviisidega seotud 
kokkupuudet biotsiidiga;
b) teabe esitamine ei ole teaduse 
seisukohast vajalik;
b) teabe esitamine ei ole tehniliselt 
võimalik;

Or.en

Muudatusettepanek 277
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotleja võib teha ettepaneku 
kohandada artikli 18 kohaseid 
andmenõudeid kooskõlas IV lisaga. 

välja jäetud
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Taotluses põhjendatakse selgelt 
ettepanekuid andmenõuete 
kohandamiseks ning lisatakse viide IV 
lisa konkreetsetele eeskirjadele.

Or.en

Muudatusettepanek 278
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab meetmeid selliste 
kriteeriumide kehtestamiseks, mille alusel 
määratletakse, milline on piisav põhjendus 
artikli 18 kohaste andmenõuete 
kohandamiseks lõike 1 punktis a osutatud 
põhjustel.

3. Selleks et määratleda, mille alusel 
määratletakse, milline on piisav põhjendus 
artikli 18 kohaste andmenõuete 
kohandamiseks lõike 1 punktis a osutatud 
põhjustel, kohandab komisjon kriteeriume 
delegeeritud õigusaktide abil vastavalt 
artiklile 71 a ja artiklites 71 b ja 71 c 
sätestatud tingimustele.

Or.en

Selgitus

Komitoloogiarežiimi kohandamiseks uuele delegeeritud õigusaktide süsteemile vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290. 

Muudatusettepanek 279
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or.en

Selgitus

Komitoloogiarežiimi kohandamiseks uuele delegeeritud õigusaktide süsteemile vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290. 

Muudatusettepanek 280
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt o a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o a) analüüsimeetodid, sealhulgas 
taastuvastatavuse määrad ja 
määramispiirid biotsiidide ja/või nende 
jääkide toksikoloogilistele ja 
ökotoksikoloogilistele komponentidele.

Or.en

Muudatusettepanek 281
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tüüpkoostisega toodete puhul 
väljastatakse kõigile sama tüüpkoostisega 
toodetele sama loanumber.

Or.en

Selgitus

Vaja on uut lõiget, mis sätestaks, et tüüpkoostise loa puhul antakse sama loanumber kõigile 
selle koostisega toodetele. Praegu sellist selgitust biotsiidide määruse ettepanekus pole. 
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Muudatusettepanek 282
Catherine Soullie, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – punkt b 

II lisa – lõige 2 – kolmas lõik Muudatusettepanek

b) kõnealuse võrdlustoote koostise lubatud 
muutumisvahemik, väljendatuna kõnealuse 
tüüpkoostisega toodete rühma kuuluvas 
biotsiidis sisalduva muude kui toimeainete 
osakaalus;

b) kõnealuse võrdlustoote koostise lubatud 
muutumisvahemik, väljendatuna kõnealuse 
tüüpkoostisega toodete rühma kuuluvas 
biotsiidis sisalduvate toimeainete 
vähendamises ja/või muude kui 
toimeainete osakaalu muutmises;

Or.fr

Selgitus

Lõige 3 b peaks olema täielikult kooskõlas artikli 16 lõikega 6, st „tüüpkoostisega toodete 
puhul võib lubada toimeaine osakaalu vähendamist võrdlustootes”. Seega tuleks loas seda 
võimalust kajastada. 

Muudatusettepanek 283
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kõnealuse võrdlustoote koostise lubatud 
muutumisvahemik, väljendatuna kõnealuse 
tüüpkoostisega toodete rühma kuuluvas 
biotsiidis sisalduva muude kui toimeainete 
osakaalus;

b) kõnealuse võrdlustoote koostise lubatud 
muutumisvahemik, väljendatuna kõnealuse 
tüüpkoostisega toodete rühma kuuluvas 
biotsiidis sisalduvate toimeainete 
vähendamises ja/või muude kui 
toimeainete osakaalu muutmises;

Or.en

Selgitus

Lõige 3 b peaks olema täielikult kooskõlas artikli 16 lõikega 6, st „tüüpkoostisega toodete 
puhul võib lubada toimeaine osakaalu vähendamist võrdlustootes”. Seega tuleks loas seda 
võimalust kajastada. 
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Muudatusettepanek 284
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kõnealuse võrdlustoote koostise lubatud 
muutumisvahemik, väljendatuna kõnealuse 
tüüpkoostisega toodete rühma kuuluvas 
biotsiidis sisalduva muude kui toimeainete 
osakaalus;

b) kõnealuse võrdlustoote koostise lubatud 
muutumisvahemik, väljendatuna kõnealuse 
tüüpkoostisega toodete rühma kuuluvas 
biotsiidis sisalduvate toimeainete 
vähendamises ja/või muude kui 
toimeainete osakaalu muutmises;

Or.en

Selgitus

Lõige 3 b peaks olema täielikult kooskõlas artikli 16 lõikega 6, st „tüüpkoostisega toodete 
puhul võib lubada toimeaine osakaalu vähendamist võrdlustootes”. Seega tuleks loas seda 
võimalust kajastada. 

Muudatusettepanek 285
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tüüpkoostisega toodete puhul 
väljastatakse kõigile sama tüüpkoostisega 
toodetele sama loanumber.

Or.en

Selgitus

Vaja on uut lõiget, mis sätestaks, et tüüpkoostise loa puhul antakse sama loanumber kõigile 
selle koostisega toodetele. Praegu sellist selgitust biotsiidide määruse ettepanekus pole. 
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Muudatusettepanek 286
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
hinnatakse ühenduse loa taotlust, taotlust 
hindav pädev asutus teostab loa või selle 
uuendamise taotluse hindamise raames 
sellist toimeainet sisaldava biotsiidi 
võrdleva hindamise, mida kooskõlas artikli 
9 lõikega 1 käsitatakse asendamisele 
kuuluva ainena.

1. Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
hinnatakse ühenduse loa taotlust, taotlust 
hindav pädev asutus teostab käesoleva 
määruse tähenduses loa uuendamise 
taotluse hindamise raames sellist 
toimeainet sisaldava biotsiidi võrdleva 
hindamise, mida kooskõlas artikli 9 lõikega 
1 käsitatakse asendamisele kuuluva ainena. 
Võrdlev hindamine tuleb läbi viia kõikide 
sama kasutusalaga biotsiidide puhul, kui 
on olemas piisav kasutuskogemus, kuid 
mitte enne viie aasta möödumist.

Or.it

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tahetakse paremini määratleda võrdleva hindamise rakendamist. 
Üks element, mida tuleb arvesse võtta, on piisav kasutuskogemus. See peab olema reegel, 
mitte erand. 

Muudatusettepanek 287
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
hinnatakse ühenduse loa taotlust, taotlust 
hindav pädev asutus teostab loa või selle 
uuendamise taotluse hindamise raames 
sellist toimeainet sisaldava biotsiidi 
võrdleva hindamise, mida kooskõlas artikli 
9 lõikega 1 käsitatakse asendamisele 
kuuluva ainena.

1. Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
hinnatakse ühenduse loa taotlust, taotlust 
hindav pädev asutus teostab loa või selle 
uuendamise taotluse hindamise raames 
biotsiidi võrdleva hindamise. Võrdlevat 
hindamist kohaldatakse piisava 
kasutuskogemuse saamisel, kuid 
minimaalselt kolme aasta pärast kõigile 
sama otstarbega biotsiididele.
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Or.en

Selgitus

Oht keskkonnale ja inimeste tervisele ei tulene mitte niivõrd toimeainetest, mille sisaldus 
toodetes on madal, kuivõrd tootest ja selle kasutamisest. Ainult nende toodete võrdlemine, mis 
sisaldavad asendamisele kuuluvaid aineid, pole eriti asjakohane. Aastas leitakse väga vähe 
uusi toimeaineid, mis ei suuda vanu asendada, ning asendamisele kuuluvad ained jäävad 
turule oodatust kauemaks. Uuenduste stimuleerimiseks on oluline eelistada ainult kõige 
ohutumaid turul leiduvaid aineid. 

Muudatusettepanek 288
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
hinnatakse ühenduse loa taotlust, taotlust 
hindav pädev asutus teostab loa või selle 
uuendamise taotluse hindamise raames 
sellist toimeainet sisaldava biotsiidi 
võrdleva hindamise, mida kooskõlas artikli 
9 lõikega 1 käsitatakse asendamisele 
kuuluva ainena.

1. 1. Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
hinnatakse ühenduse loa taotlust, taotlust 
hindav pädev asutus teostab käesoleva 
määruse kohase loa uuendamise korral
sellist toimeainet sisaldava biotsiidi 
võrdleva hindamise, mida kooskõlas artikli 
9 lõikega 1 käsitatakse asendamisele 
kuuluva ainena.

Võrdlevat hindamist kohaldatakse piisava 
kasutuskogemuse saamisel, kuid 
minimaalselt viie aasta pärast kõigile 
sama otstarbega biotsiididele.

Or.de

Selgitus

Võrdleva hindamise taotlus peaks reeglina, mitte erandina arvestama praktilisest 
kasutamisest saadud kogemust. Võrdleva hindamise taotlus peab seega piirduma selliste 
toodete loa uuendamisega, mis sisaldavad kooskõlas artikliga 9 asendamisele kuuluvate 
ainetena käsitatavaid toimeaineid. 
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Muudatusettepanek 289
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
hinnatakse ühenduse loa taotlust, taotlust 
hindav pädev asutus teostab loa või selle 
uuendamise taotluse hindamise raames 
sellist toimeainet sisaldava biotsiidi 
võrdleva hindamise, mida kooskõlas artikli 
9 lõikega 1 käsitatakse asendamisele 
kuuluva ainena.

1. Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
hinnatakse ühenduse loa taotlust, taotlust 
hindav pädev asutus teostab loa või selle 
uuendamise taotluse hindamise raames 
sellist toimeainet või muud kui toimeainet 
sisaldava biotsiidi võrdleva hindamise, 
mida kooskõlas artikli 9 lõikega 1 
käsitatakse asendamisele kuuluva ainena.

Or.en

Muudatusettepanek 290
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrdleva hindamise tulemused 
edastatakse viivitamata liikmesriikide 
pädevatele asutustele ja kemikaaliametile 
ning samuti komisjonile juhul, kui 
hinnatakse ühenduse loa taotlust.

2. Võrdleva hindamise tulemused 
edastatakse viivitamata liikmesriikide 
pädevatele asutustele ja kemikaaliametile 
ning samuti komisjonile juhul, kui 
uuendatakse ühenduse luba.

Or.de

Selgitus

Võrdleva hindamise taotlus peaks reeglina, mitte erandina arvestama praktilisest 
kasutamisest saadud kogemust. Võrdleva hindamise taotlus peab seega piirduma selliste 
toodete loa uuendamisega, mis sisaldavad kooskõlas artikliga 9 asendamisele kuuluvate 
ainetena käsitatavaid toimeaineid. 
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Muudatusettepanek 291
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrdleva hindamise tulemused 
edastatakse viivitamata liikmesriikide 
pädevatele asutustele ja kemikaaliametile 
ning samuti komisjonile juhul, kui 
hinnatakse ühenduse loa taotlust.

2. Võrdleva hindamise tulemused 
edastatakse viivitamata liikmesriikide 
pädevatele asutustele ja kemikaaliametile 
ning samuti komisjonile juhul, kui 
uuendatakse ühenduse loa taotlust.

Or.it

Selgitus

Võrdleva hindamise tulemused tuleb edastada Euroopa Komisjonile ainult loataotluse 
uuendamise taotluse korral. 

Muudatusettepanek 292
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21, lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina lõikest 1 ei tule võrdlevat 
hindamist rakendada biotsiididele, mille 
puhul on kasutusohutus tõendatud.

Or.it

Selgitus

Võrdlevat hindamist kasutatakse ainult nende biotsiidide puhul, mille puhul on kindlaks 
määratud risk ja mille asemel on seega vaja alternatiive. Võrdlevat hindamist ei tohiks 
kasutada nende biotsiidide puhul, mille puhul on kasutusohutus tõendatud. 
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Muudatusettepanek 293
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
otsustatakse ühenduse loa taotluse üle, 
komisjon keelab asendamisele kuuluvat 
toimeainet sisaldava biotsiidi 
turulelaskmise või kasutamise või piirab 
seda, kui kooskõlas VI lisaga tehtud 
võrdlev hindamine, milles kaalutakse ohte 
ja eeliseid, näitab, et täidetud on kõik 
järgmised kriteeriumid:

3. Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
otsustatakse ühenduse loa uuendamise üle, 
komisjon keelab asendamisele kuuluvat 
toimeainet sisaldava biotsiidi 
turulelaskmise või kasutamise või piirab 
seda, kui kooskõlas VI lisaga tehtud 
võrdlev hindamine, milles kaalutakse ohte 
ja eeliseid, näitab, et täidetud on kõik 
järgmised kriteeriumid:

Or.de

Selgitus

Võrdleva hindamise taotlus peaks reeglina, mitte erandina arvestama praktilisest 
kasutamisest saadud kogemust. Võrdleva hindamise taotlus peab seega piirduma selliste 
toodete loa uuendamisega, mis sisaldavad kooskõlas artikliga 9 asendamisele kuuluvate 
ainetena käsitatavaid toimeaineid. 

Muudatusettepanek 294
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
otsustatakse ühenduse loa taotluse üle, 
komisjon keelab asendamisele kuuluvat 
toimeainet sisaldava biotsiidi 
turulelaskmise või kasutamise või piirab 
seda, kui kooskõlas VI lisaga tehtud 
võrdlev hindamine, milles kaalutakse ohte 
ja eeliseid, näitab, et täidetud on kõik 
järgmised kriteeriumid:

3. Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
otsustatakse ühenduse loa uuendamise üle, 
komisjon keelab asendamisele kuuluvat 
toimeainet sisaldava biotsiidi 
turulelaskmise või kasutamise või piirab 
seda, kui kooskõlas VI lisaga tehtud 
võrdlev hindamine, milles kaalutakse ohte 
ja eeliseid, näitab, et täidetud on kõik 
järgmised kriteeriumid:

Or.it
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Selgitus

Võrdlev hindamine peaks piirduma lubade uuendamisega. 

Muudatusettepanek 295
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
otsustatakse ühenduse loa taotluse üle, 
komisjon keelab asendamisele kuuluvat 
toimeainet sisaldava biotsiidi 
turulelaskmise või kasutamise või piirab 
seda, kui kooskõlas VI lisaga tehtud 
võrdlev hindamine, milles kaalutakse ohte 
ja eeliseid, näitab, et täidetud on kõik 
järgmised kriteeriumid:

3. Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
otsustatakse ühenduse loa taotluse üle, 
komisjon keelab biotsiidi turulelaskmise 
või kasutamise või piirab seda, kui 
kooskõlas VI lisaga tehtud võrdlev 
hindamine, milles kaalutakse ohte ja 
eeliseid, näitab, et täidetud on kõik 
järgmised kriteeriumid:

Or.en

Muudatusettepanek 296
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) taotluses märgitud kasutusviiside jaoks 
on juba olemas muu lubatud biotsiid või 
mittekeemiline tõrje- või ennetusmeetod, 
mis on inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale tunduvalt ohutum;

a) taotluses märgitud kasutusviiside jaoks 
on juba olemas muud lubatud biotsiidid
või mittekeemilised tõrje- või 
ennetusmeetodid, mis on inimeste või 
loomade tervisele või keskkonnale 
tunduvalt ohutumad ning millel on 
võrdväärne toime ja mis ei suurenda 
oluliselt muude parameetritega seotud 
riske;

Or.de
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Selgitus

Võrdleva hindamise taotlus peaks reeglina, mitte erandina arvestama praktilisest 
kasutamisest saadud kogemust. Võrdleva hindamise taotlus peab seega piirduma selliste 
toodete loa uuendamisega, mis sisaldavad kooskõlas artikliga 9 asendamisele kuuluvate 
ainetena käsitatavaid toimeaineid. 

Muudatusettepanek 297
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) taotluses märgitud kasutusviiside jaoks 
on juba olemas muu lubatud biotsiid või 
mittekeemiline tõrje- või ennetusmeetod, 
mis on inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale tunduvalt ohutum;

a) taotluses märgitud kasutusviiside jaoks 
on juba olemas muu lubatud biotsiid või 
mittekeemiline tõrje- või ennetusmeetod, 
mis on inimeste, eelkõige laste, ja loomade 
tervisele või keskkonnale vahetult või aja 
jooksul tunduvalt ohutum;

Or.it

Selgitus

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

Muudatusettepanek 298
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) taotluses märgitud kasutusviiside jaoks 
on juba olemas muu lubatud biotsiid või 
mittekeemiline tõrje- või ennetusmeetod, 
mis on inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale tunduvalt ohutum;

a) taotluses märgitud kasutusviiside jaoks 
on juba olemas muu lubatud biotsiid või 
mittekeemiline tõrje- või ennetusmeetod, 
mis on inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale tunduvalt ohutum ja mille 
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puhul on tõendatud samaväärne tõhusus 
ja mille ühegi teise näitaja puhul ei ole 
risk märkimisväärselt suurem;

Or.it

Selgitus

Võrdleva hindamise rakendamine peaks piirduma nende biotsiidide lubade uuendamisega, 
mis sisaldavad toimeaineid, mis on identifitseeritud asendamisele kuuluvate ainetena 
vastavalt määruse artiklile 9. 

Muudatusettepanek 299
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) taotluses märgitud kasutusviiside jaoks 
on juba olemas muu lubatud biotsiid või 
mittekeemiline tõrje- või ennetusmeetod, 
mis on inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale tunduvalt ohutum;

a) taotluses märgitud kasutusviiside jaoks 
on juba olemas muu lubatud biotsiid või 
mittekeemiline tõrje- või ennetusmeetod, 
mis on inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale tunduvalt ohutum või 
väiksema riskiga;

Or.en

Muudatusettepanek 300
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) punktis a osutatud biotsiid või 
mittekeemiline tõrje- või ennetusmeetod ei 
ole majanduslikult või praktiliselt oluliselt 
ebasoodsam;

b) punktis a osutatud biotsiidid ei ole 
majanduslikult või praktiliselt oluliselt 
ebasoodsamad;

Or.de
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Selgitus

Võrdleva hindamise taotlus peaks reeglina, mitte erandina arvestama praktilisest 
kasutamisest saadud kogemust. Võrdleva hindamise taotlus peab seega piirduma selliste 
toodete loa uuendamisega, mis sisaldavad kooskõlas artikliga 9 asendamisele kuuluvate 
ainetena käsitatavaid toimeaineid. 

Muudatusettepanek 301
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) punktis a osutatud biotsiid või 
mittekeemiline tõrje- või ennetusmeetod ei 
ole majanduslikult või praktiliselt oluliselt 
ebasoodsam;

b) punktis a osutatud biotsiid ei ole 
majanduslikult või praktiliselt oluliselt 
ebasoodsam;

Or.it

Selgitus

Ei ole õige teha võrdlevat hindamist biotsiidide ja mittekeemiliste tõrjemeetmete vahel, mille 
puhul ei ole tehtud sama tõhususe ja riskihindamist. 

Muudatusettepanek 302
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon kehtestab lõike 3 alusel 
rakendusmeetmed, mis sätestavad biotsiidi 
võrdleva hindamise rakendamise 
määratlemiseks vajaliku korra. Meetmetes 
määratletakse kriteeriumid ja algoritmid, 
mida võrdlevas analüüsis kasutatakse, et 
tagada ühtne rakendamine kogu 
ühenduses.
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 



PE439.904v02-00 40/55 AM\811561ET.doc

ET

täiendamise teel võetakse vastu artikli 72 
lõikes 3 osutatud kontrollita 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or.de

Selgitus

Võrdleva hindamise taotlus peaks reeglina, mitte erandina arvestama praktilisest 
kasutamisest saadud kogemust. Võrdleva hindamise taotlus peab seega piirduma selliste 
toodete loa uuendamisega, mis sisaldavad kooskõlas artikliga 9 asendamisele kuuluvate 
ainetena käsitatavaid toimeaineid. 

Muudatusettepanek 303
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 1 antakse 
asendamisele kuuluvat toimeainet 
sisaldavale biotsiidile luba ilma võrdleva 
hindamiseta, kui luba on vajalik, et saada 
esmaseid kogemusi kõnealuse toote 
praktilise kasutamise kohta.

välja jäetud

Or.de

Selgitus

Võrdleva hindamise taotlus peaks reeglina, mitte erandina arvestama praktilisest 
kasutamisest saadud kogemust. Võrdleva hindamise taotlus peab seega piirduma selliste 
toodete loa uuendamisega, mis sisaldavad kooskõlas artikliga 9 asendamisele kuuluvate 
ainetena käsitatavaid toimeaineid. 

Muudatusettepanek 304
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 1 antakse 
asendamisele kuuluvat toimeainet 
sisaldavale biotsiidile luba ilma võrdleva 
hindamiseta, kui luba on vajalik, et saada 
esmaseid kogemusi kõnealuse toote 
praktilise kasutamise kohta.

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Asendamisele kuuluvate ainetega on alati seotud tervise- ja keskkonnaoht. Seetõttu tuleb 
asendamisele kuuluvaid aineid sisaldavatele toodetele teha alati enne nende turulelaskmist 
võrdlev hindamine. 

Muudatusettepanek 305
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 1 antakse 
asendamisele kuuluvat toimeainet 
sisaldavale biotsiidile luba ilma võrdleva 
hindamiseta, kui luba on vajalik, et saada 
esmaseid kogemusi kõnealuse toote 
praktilise kasutamise kohta.

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, milles täpsustatakse 
taotlemise kord, et määratleda biotsiidide 
võrdleva hindamise taotlus lõikes 3 
viidatud alusel. Nendes meetmetes 
määratletakse võrdleval hindamisel 
kasutatavad kriteeriumid ja algoritmid, 
selleks et tagada kogu ühenduses ühtne 
rakendamine. Need meetmed võetakse 
artikli 72 lõikes 3 kirjeldatud korras.

Or.it

Selgitus

Biotsiidide võrdleva hindamise ühetaoliseks rakendamiseks peab Euroopa Komisjon välja 
töötama rakendusmeetmed. 
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Muudatusettepanek 306
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 1 antakse asendamisele 
kuuluvat toimeainet sisaldavale biotsiidile 
luba ilma võrdleva hindamiseta, kui luba 
on vajalik, et saada esmaseid kogemusi 
kõnealuse toote praktilise kasutamise 
kohta.

4. Erandina lõikest 1 antakse asendamisele 
kuuluvat toimeainet sisaldavale biotsiidile 
luba ilma võrdleva hindamiseta, kui luba 
on vajalik, et saada esmaseid kogemusi 
alternatiivse toote praktilise kasutamise 
kohta.

Or.en

Muudatusettepanek 307
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakenduseeskirjad,
et määrata kindlaks selliste võrdlevate 
hindamistega seotud menetlused, mille 
käigus käsitletakse ühenduse huvides 
olevaid küsimusi. Kõnealused eeskirjad 
käesoleva määruse vähemoluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel 
võetakse vastu vastavalt artikli 72 lõikes 4 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Selleks et määrata kindlaks selliste 
võrdlevate hindamistega seotud 
menetlused, mille käigus käsitletakse 
ühenduse huvides olevaid küsimusi, võtab 
komisjon vastavalt artiklile 71 a ja 
artiklites 71 b ja 71 c sätestatud 
tingimustele delegeeritud õigusaktide 
kaudu vastu kriteeriumid.

Or.en

Selgitus

Komitoloogiarežiimi kohandamiseks uuele delegeeritud õigusaktide süsteemile vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290. 
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Muudatusettepanek 308
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6 - esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koostavad ja rakendavad 
asenduskava, millega tagatakse 
asjaomase biotsiidi kasutamise lõpetamine 
loaperioodi kestel ning vastava toimeaine 
või toote asendamine alternatiivsete 
mittekahjulike kemikaalide või 
mittekemikaalidega. 

Or.en

Muudatusettepanek 309
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Olenemata artikli 15 lõikest 4, antakse 
asendamisele kuuluvat toimeainet 
sisaldavale biotsiidile luba kuni viieks 
aastaks.

Ei puuduta eestikeelset versiooni.

Or.en

Selgitus

Seni kuni on olemas asendamisele kuuluvaid toimeaineid sisaldavad hädavajalikud ja 
elutähtsad tooted, tuleks võimaldada nende loa uuendamist ning ei tohiks kehtestada kuni 
viieaastast ühekordset uuendusperioodi. 
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Muudatusettepanek 310
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui lõike 3 kohaselt otsustatakse 
biotsiidi kasutamiseks luba mitte anda või 
biotsiidi kasutamist piirata, jõustub loa 
tühistamise või muutmise otsus viis aastat 
pärast selle vastuvõtmist või asendamisele 
kuuluva aine lisasse kandmise otsuses 
sätestatud tähtaja lõppemisel, olenevalt 
sellest, kumb kuupäev on varasem.

7. Kui lõike 3 kohaselt otsustatakse 
biotsiidi kasutamiseks luba mitte anda või 
biotsiidi kasutamist piirata, jõustub loa 
tühistamise või muutmise otsus kolm aastat 
pärast selle vastuvõtmist või asendamisele 
kuuluva aine lisasse kandmise otsuses 
sätestatud tähtaja lõppemisel, olenevalt 
sellest, kumb kuupäev on varasem.

Or.en

Selgitus

Biotsiidi jätmine turule järgmiseks viieks aastaks, kui paremad alternatiivid on olemas, on 
vastuvõetamatu. Kohaldada tuleks sama ajakava nagu taimekaitsevahendite turulelaskmise 
määruses. 

Muudatusettepanek 311
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 7 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Erandina lõikest 1 ei kohaldata 
võrdlevat hindamist biotsiidide puhul, 
mille ohutu kasutamine on tõendatav.

Or.de

Selgitus

Võrdleva hindamise taotlus peaks reeglina, mitte erandina arvestama praktilisest 
kasutamisest saadud kogemust. Võrdleva hindamise taotlus peab seega piirduma selliste 
toodete loa uuendamisega, mis sisaldavad kooskõlas artikliga 9 asendamisele kuuluvate 
ainetena käsitatavaid toimeaineid. 
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Muudatusettepanek 312
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotluse saanud pädev asutus teeb 12
kuu jooksul pärast artiklis 22 osutatud 
kinnitamist otsuse taotluse kohta kooskõlas 
artikliga 16.

1. Taotluse saanud pädev asutus teeb kuue
kuu jooksul pärast artiklis 22 osutatud 
kinnitamist otsuse taotluse kohta kooskõlas 
artikliga 16.

Or.it

Selgitus

Arvestades, et biotsiidides kasutatavaid toimeaineid hinnatakse juba enne määruse I lisasse 
kandmist pikalt, on määruse ettepanekus ette nähtud 12 kuu periood lubatud toimeainete 
põhise biotsiidi lubamiseks liiga pikk. 

Muudatusettepanek 313
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loaomanik või tema esindaja esitab 
taotluse saanud pädevale asutusele riikliku 
loa uuendamise taotluse vähemalt 18 kuud 
enne loa kehtivusaja lõppkuupäeva.

1. Loaomanik või tema esindaja esitab 
taotluse saanud pädevale asutusele riikliku 
loa uuendamise taotluse vähemalt 12 kuud 
enne loa kehtivusaja lõppkuupäeva.

Or.it

Selgitus

12 kuud on loa pikendamiseks asjakohane aeg. 

Muudatusettepanek 314
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Taotluse saanud pädev asutus annab 
asjaomasele biotsiidile loa samadel 
tingimustel kui pädev referentasutus.

5. Taotluse saanud pädev asutus annab 
asjaomasele biotsiidile loa samadel 
tingimustel kui pädev referentasutus. 
Kõikides vastastikuse tunnustamisega 
seotud liikmesriikides kasutatakse sama 
loanumbrit.
Komisjon võtab rakendusmeetmed, 
määrates kindlaks vastastikuse 
tunnustamise menetluse puhul kõikides 
liikmesriikides sama loanumbri 
määramise kriteeriumid ja korra.

Or.it

Selgitus

Vastastikuse tunnustamise menetluse korral on vajalik, et kõikides liikmesriikides kasutataks 
sama loanumbrit. Komisjon peab ette nägema rakendusmeetmed sama loanumbri 
määramiseks. 

Muudatusettepanek 315
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Taotluse saanud pädev asutus annab 
asjaomasele biotsiidile loa samadel 
tingimustel kui pädev referentasutus.

5. Taotluse saanud pädev asutus annab 
asjaomasele biotsiidile loa samadel 
tingimustel kui pädev referentasutus, välja 
arvatud juhul, kui riigikohased olud 
annavad põhjust kõrvalekaldumiseks 
vastavalt artiklile 29.

Or.en
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Muudatusettepanek 316
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Komisjon võtab kooskõlas artikli 72 
lõikega 3 vastu otsuse selle kohta, kas 
pädeva asutuse esitatud põhjused on 
piisavad riikliku loa vastastikusest 
tunnustamisest keeldumiseks või loa 
piiramiseks.

 Komisjon võtab pärast taotlejaga 
konsulteerimist kooskõlas artikli 72 
lõikega 3 vastu otsuse selle kohta, kas 
pädeva asutuse esitatud põhjused on 
piisavad riikliku loa vastastikusest 
tunnustamisest keeldumiseks või loa 
piiramiseks.

Kolme kuu jooksul pärast teate saamist 
teeb komisjon otsuse ettepaneku. Juhul, 
kui komisjon taotleb ameti arvamust 
artiklis 30 sätestatud korras, peatatakse 
kolmekuuline periood kuni ameti 
arvamuse teatavaks tegemiseni.

Or.it

Selgitus

Määruse tekstis peaks olema ette nähtud ajaperiood liikmesriikidevaheliste vaidluste 
lahendamiseks. Ollakse seisukohal, et kolm kuud on sobiv aeg selleks, et võimaldada 
komisjonil koostada loa tunnustamisest keeldumise või loa piiramise kohta otsuse vastus. 

Muudatusettepanek 317
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 8 - lõigud 1 a ja 1 b (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikides asjaomastes liikmesriikides 
kasutatakse ühte ja sama loanumbrit.
Komisjon võtab rakendusmeetmed, 
määrates kindlaks vastastikuse 
tunnustamise menetluse puhul kõikides 
liikmesriikides ühe ja sama loanumbri 



PE439.904v02-00 48/55 AM\811561ET.doc

ET

määramise kriteeriumid ja korra.

Or.it

Selgitus

Suurema lihtsustamise huvides on vajalik, et toote jaoks, mille puhul järgitakse vastastikuse 
tunnustamise menetlust, kasutataks kõikides Euroopa liikmesriikides ühte ja sama loanumbrit. 

Muudatusettepanek 318
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 9 – kolmas lõik a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolme kuu jooksul pärast teate saamist 
teeb komisjon otsuse ettepaneku. Juhul 
kui komisjon taotleb ameti arvamust 
artiklis 30 sätestatud korras, peatatakse 
kolmekuuline periood kuni ameti 
arvamuse teatavaks tegemiseni.

Or.it

Selgitus

Määrus peab kehtestama vajaliku tähtaja, et oleks olemas tõhus kord liikmesriikidevaheliste 
vaidluste lahendamiseks. Kolm kuud on asjakohane aeg selleks, et võimaldada komisjonil 
teha otsuse ettepanek lubade mittetunnustamise või osalise tunnustamise põhjendamiseks. 

Muudatusettepanek 319
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädev asutus, kes on saanud vastastikuse 
tunnustamise taotluse kooskõlas artikliga 
25 või 28, võib kahe kuu jooksul alates 
taotluse saamisest teha taotlejale 
ettepaneku teatavate artikli 58 lõike 2 

1. Pädev asutus, kes on saanud vastastikuse 
tunnustamise taotluse kooskõlas artikliga 
25 või 28, võib kahe kuu jooksul alates 
taotluse saamisest teha taotlejale 
ettepaneku teatavate artikli 58 lõike 2 
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punktides e, f, h, j ja l osutatud tingimuste 
kohandamiseks kohalike oludega nii, et 
artiklis 16 sätestatud loa andmise 
tingimused oleksid täidetud, ning teavitab 
sellest komisjoni, juhul kui ta leiab, et riigi 
territooriumil esineb üks järgmistest 
asjaoludest:

punktides d, e, f, h, j, k ja l osutatud 
tingimuste kohandamiseks kohalike 
oludega nii, et artiklis 16 sätestatud loa 
andmise tingimused oleksid täidetud, ning 
teavitab sellest komisjoni, juhul kui ta
leiab, et riigi territooriumil esineb üks 
järgmistest asjaoludest:

Or.en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid kooskõlas taimekaitsevahendite turulelaskmise määrusega saama 
muuta biotsiidide kasutusviise (artikli 58 lõike 2 punkt d) ja kasutajarühmi (artikli 58 lõike 2 
punkt k). 

Muudatusettepanek 320
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kasutuse seisukohast olulised asjaolud, 
eelkõige kliima või sihtliikide 
paljunemisaeg, erinevad märkimisväärselt 
asjaoludest nendes liikmesriikides, kus 
tehti esimene hindamine või kus anti 
esmakordne luba, ja muutmata loa 
andmine võib seepärast kaasa tuua 
vastuvõetamatu ohu inimestele või 
keskkonnale.

c) kasutuse seisukohast olulised asjaolud, 
eelkõige kliima või sihtliikide 
paljunemisaeg, erinevad märkimisväärselt 
asjaoludest nendes liikmesriikides, kus 
tehti esimene hindamine või kus anti 
esmakordne luba.

Or.en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid saama teha kohandusi vastavalt kohalikele oludele, kui kliima või 
kasvuperiood erineb oluliselt. See on veel rangem kui taimekaitsevahendite turulelaskmise 
määrus, milles lubatakse riiklikke kohandusi ilma igasuguste lisatingimusteta (vt 
taimekaitsevahendite turulelaskmise määruse artikli 36 lõiget 3). 
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Muudatusettepanek 321
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) riikliku loa muutmata jätmine võib 
avaldada kahjulikku mõju inimeste 
tervisele või lubamatut mõju keskkonnale;

Or.en

Selgitus

Taimekaitsevahendite turulelaskmise määruses pole lubade kohandamisele kohalikele oludele 
esitatud mingeid tingimusi. Liikmesriikidel peaks olema võimalus teha üldiseid kohandusi, kui 
nad leiavad, et riikliku loa muutmatajätmine avaldaks kahjulikku mõju inimeste tervisele või 
lubamatut mõju keskkonnale. 

Muudatusettepanek 322
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui liikmesriigi tõsised kahtlused 
seoses inimeste või looma tervisega või 
keskkonnaga ei haju ka lõikes 1 osutatud 
riskivähendusmeetmete kehtestamise 
korral, võib liikmesriik keelduda biotsiidi 
lubamisest oma territooriumil, kui 
liikmesriigil on spetsiifiliste keskkonna-
või kasutajatega seotud olude tõttu 
põhjust arvata, et kõnealune biotsiid 
kujutab endiselt lubamatut ohtu inimeste 
või loomade tervisele või keskkonnale.

Or.nl

Selgitus

Vastastikust tunnustamist puudutava kasutamise korral peab liikmesriigil olema võimalus 
loast keelduda, kui on olulised põhjused kartuseks, et biotsiid võib kujutada kõnealuses 
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liikmesriigis riigis valitsevate eriolude, näiteks klimaatiliste tingimuste või hüdromorfoloogia 
tõttu ohtu inimestele ja keskkonnale. See on sarnane taimekaitsevahendite turulelaskmise 
määruse sättega. 

Muudatusettepanek 323
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Vastavalt ühenduse õigusaktidele 
võidakse kehtestada asjakohased 
tingimused, arvestades artiklis 15 
osutatud nõudeid ja teisi 
riskivähendusmeetmeid, mis tulenevad 
spetsiifilistest kasutustingimustest.

Or.nl

Selgitus

Lisameetmed biotsiidide kasutamisega seotud riski vähendamiseks inimestele ja keskkonnale, 
arvestades liikmesriigis valitsevaid eriolusid. 

Muudatusettepanek 324
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab otsuse, milles käsitletakse 
ettepanekut kohandada riikliku loa 
tingimusi kohalike oludega, vastu 
kooskõlas artikli 72 lõikes 3 osutatud 
menetlusega. Asjaomase liikmesriigi 
pädev asutus võtab viivitamata kõik 
vajalikud meetmed kõnealuse otsuse 
täitmiseks.

välja jäetud

Or.en
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Selgitus

Pädevate asutuste poolset kohandamist vastavalt kohalikele oludele tuleb lubada. Komisjonile 
pädevuse andmine kohalikest oludest tulenevate kohanduste üle otsustamiseks on vastuolus 
subsidiaarsusprintsiibiga. 

Muudatusettepanek 325
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab otsuse, milles käsitletakse 
ettepanekut kohandada riikliku loa 
tingimusi kohalike oludega, vastu
kooskõlas artikli 72 lõikes 3 osutatud 
menetlusega. Asjaomase liikmesriigi pädev 
asutus võtab viivitamata kõik vajalikud 
meetmed kõnealuse otsuse täitmiseks.

Komisjon võtab pärast taotlejaga 
konsulteerimist vastu otsuse, milles 
käsitletakse ettepanekut kohandada riikliku 
loa tingimusi kohalike oludega, vastu 
kooskõlas artikli 72 lõikes 3 osutatud 
menetlusega. Asjaomase liikmesriigi pädev 
asutus võtab viivitamata kõik vajalikud 
meetmed kõnealuse otsuse täitmiseks.

Or.it

Muudatusettepanek 326
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Kolme kuu jooksul pärast teate 
saamist teeb komisjon otsuse ettepaneku. 
Juhul, kui komisjon taotleb ameti 
arvamust artiklis 30 sätestatud korras, 
peatatakse kolmekuuline periood kuni 
ameti arvamuse teatavaks tegemiseni.

Or.it
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Selgitus

Määruse tekstis peaks olema ette nähtud ajaperiood liikmesriikidevaheliste vaidluste 
lahendamiseks. Ollakse seisukohal, et kolm kuud on sobiv aeg selleks, et võimaldada Euroopa 
Komisjonil koostada otsuse ettepanek lubade tunnustamise või mittetunnustamise 
põhjendamiseks. 

Muudatusettepanek 327
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Teatavaid tooteliike käsitlevad erandid  Teatavaid tooteliike või toimeaineid
käsitlevad erandid

Or.en

((Seotud artikli 32 muudatusettepanekuga.) )

Selgitus

Liikmesriigid peavad saama keelduda selliste ainete, mille suhtes on tehtud erand, ning 
asendamisele kuuluvate ainete vastastikusest tunnustamisest. 

Muudatusettepanek 328
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artiklitest 25 ja 28 võivad 
liikmesriikide pädevad asutused V lisas 
esitatud tooteliikidele 15, 17 ja 23 antud 
riiklike lubade vastastikusest 
tunnustamisest keelduda, kui keeldumine 
on vajalik inimeste ja loomade tervise või 
taimede kaitsmiseks, kunstilise, ajaloolise 
või arheoloogilise väärtusega rahvusliku 
rikkuse kaitsmiseks või tööstus- ja 
kaubandusomandi kaitsmiseks. 

 Erandina artiklitest 25 ja 28 võivad 
liikmesriikide pädevad asutused artiklites 5 
ja 9 osutatud toimeainetele ja V lisas 
esitatud tooteliikidele 15, 17 ja 23 antud 
riiklike lubade vastastikusest 
tunnustamisest keelduda, kui keeldumine 
on vajalik inimeste ja loomade tervise või 
taimede kaitsmiseks, kunstilise, ajaloolise 
või arheoloogilise väärtusega rahvusliku 
rikkuse kaitsmiseks või tööstus- ja 
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Liikmesriikide pädevad asutused 
teavitavad viivitamata üksteist ja komisjoni 
kõikidest sellega seoses tehtud otsustest ja 
nende põhjustest.

kaubandusomandi kaitsmiseks. 
Liikmesriikide pädevad asutused 
teavitavad viivitamata üksteist ja komisjoni 
kõikidest sellega seoses tehtud otsustest ja 
nende põhjustest.

Or.en

Selgitus

Liikmesriigid peavad saama keelduda selliste ainete, mille suhtes on tehtud erand, ning 
asendamisele kuuluvate ainete vastastikusest tunnustamisest. 

Muudatusettepanek 329
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Erandina artiklitest 25 ja 28 võivad 
liikmesriikide pädevad asutused V lisas 
esitatud tooteliikidele 15, 17 ja 23 antud 
riiklike lubade vastastikusest 
tunnustamisest keelduda, kui keeldumine 
on vajalik inimeste ja loomade tervise või 
taimede kaitsmiseks, kunstilise, ajaloolise 
või arheoloogilise väärtusega rahvusliku 
rikkuse kaitsmiseks või tööstus- ja 
kaubandusomandi kaitsmiseks. 
Liikmesriikide pädevad asutused 
teavitavad viivitamata üksteist ja komisjoni 
kõikidest sellega seoses tehtud otsustest ja 
nende põhjustest.

 Erandina artiklitest 25–29 võivad 
liikmesriikide pädevad asutused V lisas 
esitatud tooteliikidele 15, 17 ja 23 antud 
riiklike lubade vastastikusest 
tunnustamisest keelduda, kui keeldumine 
on vajalik inimeste, eriti haavatavate 
rühmade, ja loomade tervise või taimede 
kaitsmiseks, keskkonna, kunstilise, 
ajaloolise või arheoloogilise väärtusega 
rahvusliku rikkuse kaitsmiseks või tööstus-
ja kaubandusomandi kaitsmiseks. 
Liikmesriikide pädevad asutused 
teavitavad viivitamata üksteist ja komisjoni 
kõikidest sellega seoses tehtud otsustest ja 
nende põhjustest.

Or.en

Selgitus

Tagab subsidiaarsus- ja ettevaatusprintsiibi rakendamise. Riikliku ja piirkondliku tasandi 
pädevatel asutustel peab olema piisavalt ruumi manööverdamiseks, eriti selleks, et kaitsta 
oma haavatavaid kodanikke ja keskkonda. Vaja on kooskõla äsja vastu võetud Euroopa Liidu 
lepingu artikliga 193. Lisaks võimaldavad biotsiidide direktiivi 98/8/EÜ praegused sätted 
pädevatel asutustel teha keskkonna kaitsmiseks asjakohastes loanõuetes ja -tingimustes 
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kohandusi. 

Muudatusettepanek 330
Dan Jørgensen
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artiklitest 25 ja 28 võivad 
liikmesriikide pädevad asutused V lisas 
esitatud tooteliikidele 15, 17 ja 23 antud 
riiklike lubade vastastikusest 
tunnustamisest keelduda, kui keeldumine 
on vajalik inimeste ja loomade tervise või 
taimede kaitsmiseks, kunstilise, ajaloolise 
või arheoloogilise väärtusega rahvusliku 
rikkuse kaitsmiseks või tööstus- ja 
kaubandusomandi kaitsmiseks. 
Liikmesriikide pädevad asutused 
teavitavad viivitamata üksteist ja komisjoni 
kõikidest sellega seoses tehtud otsustest ja 
nende põhjustest.

Erandina artiklitest 25–29 võivad 
liikmesriikide pädevad asutused V lisas 
esitatud tooteliikidele 15, 17 ja 23 antud 
riiklike lubade vastastikusest 
tunnustamisest keelduda, kui keeldumine 
on vajalik inimeste ja loomade tervise või 
taimede kaitsmiseks, keskkonna, 
kunstilise, ajaloolise või arheoloogilise 
väärtusega rahvusliku rikkuse kaitsmiseks 
või tööstus- ja kaubandusomandi 
kaitsmiseks. Liikmesriikide pädevad 
asutused teavitavad viivitamata üksteist ja 
komisjoni kõikidest sellega seoses tehtud 
otsustest ja nende põhjustest.

Or. en


