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Tarkistus 227
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.de

Perustelu

Mukautus saman tekijän tarkistukseen, joka koskee 3 artiklan i alakohtaa. Kuten REACHin 
tapauksessa, markkinoille saattamisen olisi oltava "toimittamista", ei pelkästään 
"toimittamista ensimmäisen kerran", jotta voidaan varmistaa, että terveys- ja 
ympäristösäännöksiä sovelletaan kaikissa vaiheissa. Luvan hakeminen on tietenkin tarpeen 
vain, kun aine saatetaan markkinoille ensimmäisen kerran.

Tarkistus 228
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Luvan hakijan on oltava henkilö, josta 
tulee luvan haltija, tai hänen puolestaan 
toimiva henkilö. Luvan hakija voi olla, 
mutta hänen ei välttämättä tarvitse olla se 
henkilö, joka vastaa biosidivalmisteen 
markkinoille saattamisesta tietyssä 
jäsenvaltiossa tai yhteisössä.

Or.it
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Tarkistus 229
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Luvan hakijan on oltava se henkilö, josta 
tulee luvan haltija, tai hänen puolestaan 
toimiva henkilö. Luvan hakija voi olla, 
mutta hänen ei välttämättä tarvitse olla se 
henkilö, joka vastaa biosidivalmisteen 
markkinoille saattamisesta tietyssä 
jäsenvaltiossa tai yhteisössä.

Or.fr

Perustelu

Luvan saaneen valmisteen markkinoille saattava henkilö ei ole aina luvan haltija. Toimialalla 
tarvitaan tuotantoketjun joustavuutta. Tekstissä on todettava selkeästi, että mikäli hakija 
haluaa saada luvan kehysvalmisteelle, sen pitää esittää yksi hakemus, joka kattaa kaikki 
valmisteet, jotka aiotaan sisällyttää kyseiseen valmisteeseen.

Tarkistus 230
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Luvan hakijan on oltava se henkilö, josta 
tulee luvan haltija, tai hänen puolestaan 
toimiva henkilö. Luvan hakija voi olla, 
mutta hänen ei välttämättä tarvitse olla se
henkilö, joka vastaa biosidivalmisteen 
markkinoille saattamisesta tietyssä 
jäsenvaltiossa tai yhteisössä.

Or.en

Perustelu

Toimialalla on parannettava tuotantoketjun joustavuutta. Itse asiassa ei ole harvinaista, että 
valmiste tuodaan yhteen maahan ja saatetaan siellä markkinoille sellaisen jakelijan vastuulla, 
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joka ei ole luvan haltija. Monikansallisten yhtiöiden tapauksessa taas kukin sisaryhtiö vastaa 
tuotteen markkinoille saattamisesta omassa maassaan. Säännös, jonka mukaan luvan haltijan 
on oltava sama henkilö kuin tuotteen markkinoille saattamisesta vastaava henkilö merkitsisi 
toimialalle hyvin jäykkää ja epäkäytännöllistä järjestelmää.

Tarkistus 231
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Komission teksti Tarkistus

Hakija voi hakea yhtä ainoaa lupaa 
niiden valmisteiden ryhmälle, jotka 
aiotaan hyväksyä kehysvalmisteena.

Or.en

Perustelu

Toimialalla tarvitaan tuotantoketjun joustavuutta. Tekstissä olisi täsmennettävä, että jos 
lupaa haetaan kehysvalmisteelle, yksi ainoa hakemus kattaa kaikki kehysvalmisteeseen 
kuuluvat valmisteet. Nyt tekstissä ei ole tällaista täsmennystä. 

Tarkistus 232
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

Hakija voi hakea yhtä ainoaa lupaa 
niiden valmisteiden ryhmälle, jotka 
aiotaan hyväksyä kehysvalmisteena.

Or.fr

Perustelu

Luvan saaneen valmisteen markkinoille saattava henkilö ei ole aina luvan haltija. Toimialalla 
tarvitaan tuotantoketjun joustavuutta. Tekstissä on todettava selkeästi, että mikäli hakija 
haluaa saada luvan kehysvalmisteelle, sen pitää esittää yksi hakemus, joka kattaa kaikki 
valmisteet, jotka aiotaan sisällyttää kyseiseen valmisteeseen.
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Tarkistus 233
Dan Jørgensen

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

Komission teksti Tarkistus

On määritettävä ja pantava täytäntöön 
EU:n toimintaa koskevan puitedirektiivin 
avulla pakollisia toimenpiteitä, muun 
muassa kansallisten 
toimintasuunnitelmien laatiminen, 
integroitu tuholaistentorjunta, 
riskinvähennystoimet ja vaihtoehtojen 
edistäminen, jotta biosidien käytöstä tulee 
kestävää ja ammattimaista.
Komissio toimittaa ehdotuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kahden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
antamisesta.

Or.en

Tarkistus 234
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a. Haitallisten organismien aiheuttamat 
tuhot on estettävä soveltuvilla 
torjuntatoimilla, joilla ne voidaan pitää 
poissa tai karkottaa. Lisäksi on 
toteutettava muita varotoimia, kuten 
valmisteiden asianmukainen säilytys, 
hygieniastandardien noudattaminen ja 
välitön jätteen hävittäminen. Lisätoimia 
on toteutettava vasta, kun ensin mainitut 
toimet ovat osoittautuneet tehottomiksi. 
Ensiksi on käytettävä biosidivalmisteita, 
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joista aiheutuu vähäinen riski ihmisille, 
eläimille ja ympäristölle. Vasta viimeisenä 
keinona on käytettävä biosidivalmisteita, 
joilla on tarkoitus vahingoittaa, tappaa tai 
tuhota kipua ja stressiä tuntemaan 
kykeneviä eläimiä.

Or.en

Perustelu

Säädöksen 15 artiklaa oli laajennettava uudella 5 a kohdalla, jossa on säännöksiä biosidien 
kestävästä käytöstä. 

Tarkistus 235
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) biosidivalmiste on riittävän tehokas; (i) biosidivalmiste on tarpeellinen ja
riittävän tehokas;

Or.en

Perustelu

Varmistetaan yhtenäinen ympäristön ja ihmisten terveyden suojeleminen. On tarpeen 
noudattaa kaikkia relevantteja ympäristönsuojelua koskevia yhteisön standardeja. Tämä on 
varmistettu myös biosidituotteita koskevalla direktiivillä 98/8/EY. Lisäksi olisi otettava 
huomioon herkkien väestöryhmien suojelu – sellaisena kuin se on säädetty 
kasvinsuojeluaineita koskevassa asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 – ja yhteisvaikutukset. 

Tarkistus 236
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) biosidivalmiste ei aiheuta kohde-
eliöissä vaikutuksia, joita ei voida 

(ii) biosidivalmiste ei aiheuta kohde-
eliöissä todellisia tai mahdollisia 
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hyväksyä, erityisesti liiallista resistenssiä 
tai ristikkäisresistenssiä, eikä tuota 
tarpeetonta kärsimystä ja kipua 
selkärankaisille;

vaikutuksia, erityisesti liiallista resistenssiä 
tai ristikkäisresistenssiä, eikä tuota 
tarpeetonta kärsimystä ja kipua 
selkärankaisille;

Or.en

Perustelu

Varmistetaan yhtenäinen ympäristön ja ihmisten terveyden suojeleminen. On tarpeen 
noudattaa kaikkia relevantteja ympäristönsuojelua koskevia yhteisön standardeja. Tämä on 
varmistettu myös biosidituotteita koskevalla direktiivillä 98/8/EY. Lisäksi olisi otettava 
huomioon herkkien väestöryhmien suojelu – sellaisena kuin se on säädetty 
kasvinsuojeluaineita koskevassa asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 – ja yhteisvaikutukset. 

Tarkistus 237
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) biosidivalmiste ei itse eikä jäämiensä 
välityksellä aiheuta ihmisten tai eläinten 
terveyteen suoraan tai epäsuorasti 
vaikutuksia, joita ei voida hyväksyä;

(iii) biosidivalmiste ei itse eikä jäämiensä 
välityksellä aiheuta välittömästi tai 
myöhemmin haitallisia vaikutuksia
ihmisten terveyteen, herkät väestöryhmät 
mukaan luettuna, tai eläinten terveyteen 
suoraan tai juomaveden (ottaen huomioon 
juomaveden käsittelyssä muodostuvat 
aineet), elintarvikkeiden, rehun tai ilman 
välityksellä, vaikutuksia työntekijöiden 
terveyteen – tai muita epäsuoria 
vaikutuksia, ottaen huomioon tunnetut 
kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset silloin, 
kun saatavilla on kemikaaliviraston 
hyväksymät tieteelliset menetelmät 
tällaisten vaikutusten arvioimiseksi – eikä 
pohjaveteen;

Or.en

Perustelu

Kun puhutaan ihmisten terveydestä, ei voida puhua vaikutuksista, joita ei voi hyväksyä. 
Kasvinsuojeluaineiden lupien tapauksessa ilmausta "kohtuuttomat haittavaikutukset" 
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käytettiin vain ympäristövaikutusten yhteydessä. Tässä olisi käytettävä kasvinsuojeluaineita 
koskevien säännösten sanamuotoa etenkin siksi, että se kattaa myös kumulatiiviset ja 
yhteisvaikutukset. 

Tarkistus 238
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) biosidivalmiste ei itse eikä jäämiensä 
välityksellä aiheuta ihmisten tai eläinten 
terveyteen suoraan tai epäsuorasti 
vaikutuksia, joita ei voida hyväksyä;

(iii) biosidivalmiste ei itse eikä 
aineenvaihduntatuotteidensa ja jäämiensä 
välityksellä aiheuta ihmisten, herkät 
väestöryhmät mukaan luettuina, tai 
eläinten terveyteen suoraan tai epäsuorasti 
todellisia tai mahdollisia 
haittavaikutuksia;

Or.en

Perustelu

Varmistetaan yhtenäinen ympäristön ja ihmisten terveyden suojeleminen. On tarpeen 
noudattaa kaikkia relevantteja ympäristönsuojelua koskevia yhteisön standardeja. Tämä on 
varmistettu myös biosidituotteita koskevalla direktiivillä 98/8/EY. Lisäksi olisi otettava 
huomioon herkkien väestöryhmien suojelu – sellaisena kuin se on säädetty 
kasvinsuojeluaineita koskevassa asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 – ja yhteisvaikutukset. 

Tarkistus 239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) biosidivalmiste ei itse eikä jäämiensä 
välityksellä aiheuta ihmisten tai eläinten 
terveyteen suoraan tai epäsuorasti 
vaikutuksia, joita ei voida hyväksyä;

iii) biosidivalmiste ei itse eikä jäämiensä 
välityksellä aiheuta välittömästi tai 
myöhemmin ihmisten tai eläinten 
terveyteen suoraan tai epäsuorasti 
kohtuuttomia haittavaikutuksia, kun 
otetaan huomioon herkät väestöryhmät;
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Or.en

Tarkistus 240
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

(iv) biosidivalmiste ei itse eikä jäämiensä 
välityksellä aiheuta ympäristöön 
vaikutuksia, joita ei voida hyväksyä, ottaen 
erityisesti huomioon seuraavat seikat:

(iv) biosidivalmiste ei itse eikä jäämiensä 
välityksellä aiheuta ympäristöön todellisia 
tai mahdollisia kohtuuttomia 
haittavaikutuksia, ottaen erityisesti 
huomioon seuraavat seikat:

Or.en

Perustelu

Varmistetaan yhtenäinen ympäristön ja ihmisten terveyden suojeleminen. On tarpeen 
noudattaa kaikkia relevantteja ympäristönsuojelua koskevia yhteisön standardeja. Tämä on 
varmistettu myös biosidituotteita koskevalla direktiivillä 98/8/EY. Lisäksi olisi otettava 
huomioon herkkien väestöryhmien suojelu – sellaisena kuin se on säädetty 
kasvinsuojeluaineita koskevassa asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 – ja yhteisvaikutukset. 

Tarkistus 241
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sen leviäminen ympäristössä; – sen leviäminen ympäristössä, 
kaukokulkeutuminen mukaan luettuna; 

Or.en

Perustelu

Varmistetaan yhtenäinen ympäristön ja ihmisten terveyden suojeleminen. On tarpeen 
noudattaa kaikkia relevantteja ympäristönsuojelua koskevia yhteisön standardeja. Tämä on 
varmistettu myös biosidituotteita koskevalla direktiivillä 98/8/EY. Lisäksi olisi otettava 
huomioon herkkien väestöryhmien suojelu – sellaisena kuin se on säädetty 
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kasvinsuojeluaineita koskevassa asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 – ja yhteisvaikutukset. 

Tarkistus 242
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– pintavesien (mukaan lukien joensuut ja 
merivesi), pohjaveden, juomaveden, ilman 
ja maaperän saastuminen;

– pintavesien (mukaan lukien joensuut ja 
merivesi), pohjaveden, juomaveden, ilman 
ja maaperän saastuminen, ottaen
huomioon käyttöpaikasta kaukana olevat 
alueet, joille biosidivalmisteet ovat 
kaukokulkeutuneet ympäristössä;  

Or.en

Perustelu

Mukautetaan kasvinsuojeluaineita koskevan direktiivin sanamuotoon. 

Tarkistus 243
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

(c) biosidivalmisteessa olevien 
tehoaineiden laatu, määrä ja tekninen 
vastaavuus ja tarvittaessa kaikki 
toksikologisesti tai ekotoksikologisesti 
merkittävät epäpuhtaudet ja apuaineet sekä 
sen toksikologisesti tai 
ympäristövaikutuksiltaan merkittävät, 
luvallisista käyttötavoista johtuvat 
aineenvaihduntatuotteet ja jäämät on 
määritettävä liitteissä II ja III esitettyjen 
asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti;

Or.en
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Tarkistus 244
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikki normaalit olosuhteet, joissa 
biosidivalmistetta voidaan käyttää;

(a) kaikki normaalit olosuhteet, joissa 
biosidivalmistetta voidaan käyttää, tai 
muut onnettomuuksien kaltaiset realistiset 
skenaariot;

Or.en

Perustelu

Varmistetaan yhtenäinen ympäristön ja ihmisten terveyden suojeleminen. On tarpeen 
noudattaa kaikkia relevantteja ympäristönsuojelua koskevia yhteisön standardeja. Tämä on 
varmistettu myös biosidituotteita koskevalla direktiivillä 98/8/EY. Lisäksi olisi otettava 
huomioon herkkien väestöryhmien suojelu – sellaisena kuin se on säädetty 
kasvinsuojeluaineita koskevassa asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 – ja yhteisvaikutukset. 

Tarkistus 245
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) kumulatiiviset tai yhteisvaikutukset.

Or.en

Perustelu

Varmistetaan yhtenäinen ympäristön ja ihmisten terveyden suojeleminen. On tarpeen 
noudattaa kaikkia relevantteja ympäristönsuojelua koskevia yhteisön standardeja. Tämä on 
varmistettu myös biosidituotteita koskevalla direktiivillä 98/8/EY. Lisäksi olisi otettava 
huomioon herkkien väestöryhmien suojelu – sellaisena kuin se on säädetty 
kasvinsuojeluaineita koskevassa asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 – ja yhteisvaikutukset. 
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Tarkistus 246
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Lupa saattaa vähäriskinen 
biosidivalmiste markkinoille edellyttää 
1 kohdan b, c ja d alakohdassa esitettyjen 
vaatimusten noudattamista.

3. Lupa saattaa vähäriskinen 
biosidivalmiste markkinoille voidaan 
antaa ainoastaan, jos tehoaineet on 
arvioitu vähäriskisiksi tehoaineiksi ja 
sisällytetty liitteeseen I (tai erilliseen 
liitteeseen) 4 ja 5 artiklan mukaisesti ja 
lisäksi luvan antaminen edellyttää 
1 kohdan a, b, c ja d alakohdassa 
esitettyjen vaatimusten noudattamista.

Or.en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei taata minkäänlaista vähäriskisiä tehoaineita koskevaa EU-tason 
arviointia. On täysin epäselvää, mitä tehoaineita vähäriskisessä valmisteessa saa olla. Jotta 
mikään valmiste voidaan luokitella vähäriskiseksi, on ehdottomasti tiedettävä, mitä se 
sisältää. Siksi vähäriskisen valmisteen tehoaineet olisi vähintäänkin arvioitava EU:n tasolla 
ja sisällytettävä liitteeseen I, jotta itse valmiste voidaan tunnustaa vähäriskiseksi valmisteeksi. 

Tarkistus 247
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(b a) sillä katsotaan olevan 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia.

Or.en

Perustelu

Koska valmisteista, joilla on tällaisia ominaisuuksia, aiheutuu vaaraa terveydelle, valmisteita 
ei pitäisi sallia saataviksi yleisön saataville. 
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Tarkistus 248
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(b a) sillä on kehitykseen liittyviä 
neurotoksisia tai immunotoksisia 
vaikutuksia.

Or.en

Tarkistus 249
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta - johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

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

1. Biosidivalmiste katsotaan vähäriskiseksi 
biosidivalmisteeksi, jos sen tehoaineet on 
sisällytetty liitteeseen I ja jos molemmat 
seuraavista ehdoista täyttyvät:

Or.en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei taata minkäänlaista vähäriskisiä tehoaineita koskevaa EU-tason 
arviointia. On täysin epäselvää, mitä tehoaineita vähäriskisessä valmisteessa saa olla. Jotta 
mikään valmiste voidaan luokitella vähäriskiseksi, on ehdottomasti tiedettävä, mitä se 
sisältää. Siksi vähäriskisen valmisteen tehoaineet olisi vähintäänkin arvioitava EU:n tasolla 
ja sisällytettävä liitteeseen I, jotta itse valmiste voidaan tunnustaa vähäriskiseksi valmisteeksi.

Tarkistus 250
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdanto-osa
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.en

Tarkistus 251
Dan Jørgensen

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) sekä tehoaineiden että muiden kuin 
tehoaineiden kumulatiiviset vaikutukset 
on otettu huomioon ja ne on määritelty 
vähäriskisiksi.

Or.en

Tarkistus 252
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

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

Käytön valvontaan tarvitaan kuitenkin 
erityisiä kestävän käytön mukaisia toimia 
ja soveltuvaa teknologiaa, jos vähintään 
kaksi seuraavista ehdoista täyttyy:

Or.en
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Tarkistus 253
Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.en

Perustelu

Sanamuodon muuttamista ehdotettu täsmällisyyden vuoksi. 

Tarkistus 254
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.en
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Tarkistus 255
Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

(b) biosidivalmisteesta vapautuu 
normaalin käytön aikana yhtä tai 
useampaa kemikaalia tai se sisältää yhtä 
tai useaa tehoainetta, joka katsotaan 
hormonitoimintaa häiritseväksi;

Or.en

Perustelu

Sanamuodon muuttamista ehdotettu täsmällisyyden vuoksi. 

Tarkistus 256
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

(b) biosidivalmiste sisältää mitä tahansa 
ainetta, joka katsotaan hormonitoimintaa 
häiritseväksi;

Or.en

Tarkistus 257
Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

(c) biosidivalmiste sisältää yhtä tai 
useampaa tehoainetta, joka on luokiteltu 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti 

(c) biosidivalmisteesta vapautuu 
normaalin käytön aikana yhtä tai 
useampaa kemikaalia tai se sisältää yhtä 
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kuuluvaksi johonkin seuraavista 
kategorioista tai joka täyttää perusteet sen 
luokittelemiseksi näihin kategorioihin:

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

Or.en

Perustelu

Sanamuodon muuttamista ehdotettu täsmällisyyden vuoksi. 

Tarkistus 258
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.en

Perustelu

Määritelmä noudattelee kasvinsuojeluaineita koskevaa direktiiviä, jonka 47 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa säädetään, että vähäriskinen aine ei saa sisältää huolta aiheuttavaa ainetta. 

Tarkistus 259
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta – vi a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(vi a) räjähtävä;
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Or.en

Perustelu

On varmistettava, että biosidivalmisteet ovat vähäriskisiä ja vähän vaaraa aiheuttavia. 

Tarkistus 260
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta – vi a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(vi a) syövyttävä;

Or.en

Tarkistus 261
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta – vi b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(vi b) syövyttävä;

Or.en

Perustelu

On varmistettava, että biosidivalmisteet ovat vähäriskisiä ja vähän vaaraa aiheuttavia. 

Tarkistus 262
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta – vi c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(vi c) erittäin myrkyllinen tai myrkyllinen.
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Or.en

Perustelu

On varmistettava, että biosidivalmisteet ovat vähäriskisiä ja vähän vaaraa aiheuttavia. 

Tarkistus 263
Michèle Rivasi

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) nanomateriaalia sisältävä.

Or.en

Perustelu

Nanomateriaaleja sisältävää biosidivalmistetta ei voida joko nykytiedon perusteella tai 
tietojen puutteen vuoksi määritellä vähäriskiseksi. 

Tarkistus 264
Esther De Lange

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) biosidivalmiste on räjähtävä;
(c b) biosidivalmiste on herkästi syttyvä;
(c c) biosidivalmiste syttyy itsestään 
käyttölämpötilassa.

Or.en
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Tarkistus 265
Dan Jørgensen

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) biosidivalmiste on luokiteltu tai 
luokitellaan johonkin asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 mukaisista luokista;

Or.en

Tarkistus 266
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(c b) biosidivalmiste sisältää huolta 
aiheuttavaa ainetta.

Or.en

Tarkistus 267
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Luvan hakijan on edellä kuvatuissa 
olosuhteissa toimitettava toimivaltaisille 
viranomaisille:
(i) erityiset myyntipaikkaa koskevat tiedot;
(ii) erityiset neuvot ja/tai määräykset 
suojavarusteiden käytöstä;
(iii) esite valmisteen käytön riskeistä ja 
eduista ja valmisteen vastuullisesta 
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käytöstä;
(iv) vuotuinen selonteko mahdollisista 
vaaratilanteista.

Or.en

Perustelu

Tehoaineen luontaisten ominaisuuksien ei pitäisi pelkästään määrittää sen soveltuvuutta 
vähäriskisiin valmisteisiin, koska riski saattaa pikemminkin syntyä altistumisesta itse 
valmisteelle kuin tehoaineen aiheuttamasta vaarasta. Koska biosidivalmisteita käyttävät 
muutkin kuin ammattimaiset käyttäjät, on tärkeää varmistaa näiden valmisteiden turvallisuus 
tiedottamalla paremmin käytöstä ja varotoimista.  Alaa on myös kannustettava keskittymään 
tutkimuksessa ja innovaatioissa vähäriskisten valmisteiden kehittämiseen. 

Tarkistus 268
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, biosidivalmiste katsotaan 
vähäriskiseksi biosidivalmisteeksi, jos 
tehoaineet sisältyvät biosidivalmisteeseen 
siten, että altistuminen on tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa merkityksetön ja 
valmistetta käsitellään tiukasti valvotuissa 
olosuhteissa sen elinkaaren kaikissa 
muissa vaiheissa.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Valmistetta ei voida luokitella vähäriskiseksi, jos se ei täytä edellä mainituissa artikloissa 
tarkoitettuja kriteereitä. 
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Tarkistus 269
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, biosidivalmiste katsotaan 
vähäriskiseksi biosidivalmisteeksi, jos 
tehoaineet sisältyvät biosidivalmisteeseen 
siten, että altistuminen on tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa merkityksetön ja 
valmistetta käsitellään tiukasti valvotuissa 
olosuhteissa sen elinkaaren kaikissa 
muissa vaiheissa.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Merkityksetön-määritelmä on ivan liian epämääräinen kelvatakseen ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelemisen kriteeriksi. 

Tarkistus 270
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, biosidivalmiste katsotaan 
vähäriskiseksi biosidivalmisteeksi, jos 
tehoaineet sisältyvät biosidivalmisteeseen 
siten, että altistuminen on tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa merkityksetön ja 
valmistetta käsitellään tiukasti valvotuissa 
olosuhteissa sen elinkaaren kaikissa muissa 
vaiheissa.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, biosidivalmiste katsotaan 
vähäriskiseksi biosidivalmisteeksi, jos 
tehoaineet sisältyvät biosidivalmisteeseen 
siten, että altistuminen on tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa merkityksetön, eli 
valmistetta käytetään suljetuissa 
järjestelmissä tai muissa olosuhteissa, 
joissa se ei joudu kosketuksiin ihmisten 
kanssa, ja tehoaineen jäämät eivät ylitä 
havaintorajaa, ja valmistetta käsitellään 
tiukasti valvotuissa olosuhteissa sen 
elinkaaren kaikissa muissa vaiheissa.



PE439.904v02-00 24/58 AM\811561FI.doc

FI

Or.en

Tarkistus 271
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, biosidivalmiste katsotaan 
vähäriskiseksi biosidivalmisteeksi, jos 
tehoaineet sisältyvät biosidivalmisteeseen 
siten, että altistuminen on tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa merkityksetön ja 
valmistetta käsitellään tiukasti valvotuissa 
olosuhteissa sen elinkaaren kaikissa muissa 
vaiheissa.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, biosidivalmiste katsotaan 
vähäriskiseksi biosidivalmisteeksi, jos 
tehoaineet sisältyvät biosidivalmisteeseen 
siten, että altistuminen on tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa merkityksetön ja 
valmistetta käsitellään tiukasti valvotuissa 
olosuhteissa sen elinkaaren kaikissa muissa 
vaiheissa ja 17 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuja riskejä 
voidaan vähentää suunnitellun käytön 
yhteydessä.

Or.en

Tarkistus 272
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, biosidivalmiste katsotaan 
vähäriskiseksi biosidivalmisteeksi, jos 
tehoaineet sisältyvät biosidivalmisteeseen 
siten, että altistuminen on tavanomaisissa
käyttöolosuhteissa merkityksetön ja 
valmistetta käsitellään tiukasti valvotuissa 
olosuhteissa sen elinkaaren kaikissa muissa 
vaiheissa.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, biosidivalmiste katsotaan 
vähäriskiseksi biosidivalmisteeksi, jos 
tehoaineet sisältyvät biosidivalmisteeseen 
siten, että altistuminen on kestävän käytön 
mukaisten toimien ansiosta määräysten 
mukaisissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön tai hallittu ja valmistetta 
käsitellään tiukasti valvotuissa olosuhteissa 
sen elinkaaren kaikissa muissa vaiheissa.
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Or.en

Perustelu

Tehoaineen luontaisten ominaisuuksien ei pitäisi pelkästään määrittää sen soveltuvuutta 
vähäriskisiin valmisteisiin, koska riski saattaa pikemminkin syntyä altistumisesta itse 
valmisteelle kuin tehoaineen aiheuttamasta vaarasta. Koska biosidivalmisteita käyttävät 
muutkin kuin ammattimaiset käyttäjät, on tärkeää varmistaa näiden valmisteiden turvallisuus 
tiedottamalla paremmin käytöstä ja varotoimista. Alaa on myös kannustettava keskittymään 
tutkimuksessa ja innovaatioissa vähäriskisten valmisteiden kehittämiseen. 

Tarkistus 273
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(c) muita kuin vähäriskisiä 
biosidivalmisteita varten liitteessä II 
esitettyjen vaatimusten mukainen asiakirja-
aineisto tai tällaisen asiakirja-aineiston 
käyttölupa kunkin biosidivalmisteen 
sisältämän tehoaineen osalta;

(c) liitteessä II esitettyjen vaatimusten 
mukainen asiakirja-aineisto tai tällaisen 
asiakirja-aineiston käyttölupa kunkin 
biosidivalmisteen sisältämän tehoaineen 
osalta;

Or.en

Perustelu

Vähäriskisten aineiden ja valmisteiden arvioinnin on perustuttava riittäviin tietoihin. 

Tarkistus 274
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(d) vähäriskisiä biosidivalmisteita varten 
kaikki olennaiset tiedot, jotka tukevat sitä 
päätelmää, että biosidivalmiste voidaan 
katsoa vähäriskiseksi biosidivalmisteeksi.

(d) vähäriskisiä biosidivalmisteita varten 
liitteessä III esitettyjen vaatimusten 
mukainen asiakirja-aineisto tai tällaisen 
asiakirja-aineiston käyttölupa kunkin 
biosidivalmisteen osalta.
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Or.en

Perustelu

Tarvitaan riittävät tiedot sen arvioimiseen, onko tietty tehoaine tai biosidivalmiste 
vähäriskinen. 

Tarkistus 275
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Kansallista lupaa koskevat hakemukset, 
joissa sovelletaan vastavuoroisen 
tunnustamisen menettelyä, voidaan 
toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle 
englanniksi, 1 kohdassa tarkoitetut 
asiakirjat mukaan luettuina.

Or.en

Perustelu

On erittäin tärkeää, että asiakirjat vastaanottava toimivaltainen viranomainen hyväksyy 
englanninkieliset versiot, kun on kyse hakemuksista, joissa sovelletaan vastavuoroisen 
tunnustamisen menettelyä, ja kaikista hakemukseen liittyvistä asiakirjoista. Tämä on hyvin 
tärkeää, jotta voidaan välttää aikaa vievä ja kallis aineiston käännättäminen useille 
eurooppalaisille kielille. 

Tarkistus 276
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta  
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Komission teksti Tarkistus

1. Sen estämättä, mitä 18 kohdassa 
säädetään, hakijan ei tarvitse toimittaa 
kyseisessä kohdassa vaadittuja tietoja, jos 
jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Poistetaan.

(a) tiedot eivät välttämättä ole tarpeen 
ehdotetuista käyttötarkoituksista 
aiheutuvan altistumisen kannalta;
(b) tiedot eivät ole tarpeen tieteellisin 
perustein;
(c) tietojen toimittaminen ei ole teknisesti 
mahdollista.

Or.en

Tarkistus 277
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hakija voi ehdottaa 18 kohdassa 
esitettyjen tietovaatimusten 
mukauttamista liitteen IV mukaisesti. 
Perusteet tietovaatimusten ehdotetuille 
mukautuksille on esitettävä hakemuksessa 
selvästi viitaten liitteessä IV esitettyihin 
erityisiin sääntöihin.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 278
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio päättää toimenpiteistä, joilla 
vahvistetaan perusteet sille, mikä 
katsotaan riittäväksi perusteeksi mukauttaa 
18 artiklassa esitettyjä tietovaatimuksia 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta 
syystä.

3. Komissio mukauttaa kriteereitä 
delegoiduilla säädöksillä 71 a artiklan 
mukaisesti ja 71 b ja 71 c artiklan ehtoja 
noudattaen määritelläkseen, mikä 
katsotaan riittäväksi perusteeksi mukauttaa 
18 artiklassa esitettyjä tietovaatimuksia 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta 
syystä.

Or.en

Perustelu

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

Tarkistus 279
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 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. 
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Tarkistus 280
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – o a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(o a) määritysmenetelmät, mukaan lukien 
saantoteho ja määritysrajat 
biosidivalmisteiden toksikologisille ja 
ekotoksikologisille ainesosille ja/tai niiden 
jäämille. 

Or.en

Tarkistus 281
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kehysvalmisteen ollessa kyseessä 
kaikille saman kehysvalmisteen piiriin 
kuuluville biosidivalmisteille annetaan 
yksi ja sama lupanumero.

Or.en

Perustelu

Uusi kohta on tarpeen sen selventämiseksi, että luvan saaneen kehysvalmisteen tapauksessa 
kaikille saman kehysvalmisteen piiriin kuuluville valmisteille annetaan yksi ja sama 
lupanumero. Ehdotukseen biosidivalmisteita koskevaksi asetukseksi ei tällä hetkellä sisälly 
tällaista selvennystä. 

Tarkistus 282
Catherine Soullie, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

b) kyseisen viitebiosidivalmisteen 
koostumuksen sallittu vaihtelu ilmaistuna 
tehoaineen/tehoaineiden 
prosenttiosuuden vähennyksenä ja/tai 
niiden biosidivalmisteessa olevien muiden 
aineiden kuin tehoaineiden 
prosenttiosuuden vaihteluna, joiden 
katsotaan kuuluvan kyseiseen 
kehysvalmisteeseen;

Or.fr

Perustelu

3 kohdan b alakohdan pitäisi olla kaikin puolin yhdenmukainen 16 artiklan 6 kohdan kanssa, 
jossa todetaan, että ”kun kyseessä on kehysvalmiste, voidaan sallia tehoaineen 
prosenttiosuuden pienentäminen viitebiosidivalmisteeseen nähden”. Siksi luvan sisällössäkin 
olisi oltava sama mahdollisuus.

Tarkistus 283
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

(b) kyseisen viitebiosidivalmisteen 
koostumuksen sallittu vaihtelu ilmaistuna 
tehoaineen/tehoaineiden 
prosenttiosuuden vähennyksenä ja/tai
niiden biosidivalmisteessa olevien muiden 
aineiden kuin tehoaineiden 
prosenttiosuuden vaihteluna, joiden 
katsotaan kuuluvan kyseiseen 
kehysvalmisteeseen;

Or.en

Perustelu

3 kohdan b alakohdan pitäisi olla kaikin puolin yhdenmukainen 16 artiklan 6 kohdan kanssa, 
jossa todetaan, että ”kun kyseessä on kehysvalmiste, voidaan sallia tehoaineen 
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prosenttiosuuden pienentäminen viitebiosidivalmisteeseen nähden”. Lupien sisällössä pitäisi 
ottaa huomioon myös tämä mahdollisuus. 

Tarkistus 284
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

(b) kyseisen viitebiosidivalmisteen 
koostumuksen sallittu vaihtelu ilmaistuna 
tehoaineen/tehoaineiden 
prosenttiosuuden vähennyksenä ja/tai
niiden biosidivalmisteessa olevien muiden 
aineiden kuin tehoaineiden 
prosenttiosuuden vaihteluna, joiden 
katsotaan kuuluvan kyseiseen 
kehysvalmisteeseen;

Or.en

Perustelu

3 kohdan b alakohdan pitäisi olla kaikin puolin yhdenmukainen 16 artiklan 6 kohdan kanssa, 
jossa todetaan, että ”kun kyseessä on kehysvalmiste, voidaan sallia tehoaineen 
prosenttiosuuden pienentäminen viitebiosidivalmisteeseen nähden”. Lupien sisällössä pitäisi 
ottaa huomioon myös tämä mahdollisuus. 

Tarkistus 285
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kehysvalmisteen ollessa kyseessä 
kaikille saman kehysvalmisteen piiriin 
kuuluville biosidivalmisteille annetaan 
yksi ja sama lupanumero.

Or.en
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Perustelu

Uusi kohta on tarpeen sen selventämiseksi, että luvan saaneen kehysvalmisteen tapauksessa
kaikille saman kehysvalmisteen piiriin kuuluville valmisteille annetaan yksi ja sama 
lupanumero. Ehdotukseen biosidivalmisteita koskevaksi asetukseksi ei tällä hetkellä sisälly 
tällaista selvennystä. 

Tarkistus 286
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään määrittelemään paremmin, miten vertaileva arviointi olisi 
toteutettava. Eräs huomioon otettava tekijä on riittävä käyttökokemus. Sen pitäisi olla sääntö, 
ei poikkeus.

Tarkistus 287
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen tai, kun 
kyseessä on yhteisön lupaa koskevan 
hakemuksen arviointi, arvioinnista 
vastaavan toimivaltaisen viranomaisen, on 
tehtävä vertaileva arviointi osana lupaa tai 
luvan uusimista koskevan hakemuksen 
arviointia. Vertaileva arviointi on tehtävä 
kaikille samaan tarkoitukseen 
käytettäville biosidivalmisteille, joiden 
käytöstä on saatu kokemusta riittävästi ja 
vähintään kolmen vuoden ajalta.

Or.en

Perustelu

Ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuva riski ei synny niinkään tehoaineesta, sillä sitä 
on hyvin vähäisiä määriä valmisteessa, vaan itse valmisteesta ja sen käytöstä. Ei ole 
kovinkaan relevanttia vertailla ainoastaan niitä valmisteita, jotka sisältävät korvattaviksi 
katsottavia aineita. Vuosittain löydetään hyvin harvoja uusia tehoaineita, joilla tuskin 
voidaan korvata vanhoja, ja korvattaviksi katsottavat aineet pysyvät markkinoilla pitempään 
kuin odotetaan. Innovointiin kannustamiseksi on olennaisen tärkeää suosia ainoastaan 
markkinoiden turvallisimpia tuotteita. 

Tarkistus 288
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen tai, kun 
kyseessä on yhteisön lupaa koskevan 
hakemuksen arviointi, arvioinnista 
vastaavan toimivaltaisen viranomaisen, on 
tehtävä vertaileva arviointi sellaisen 
biosidivalmisteen luvan uusimiseksi 
tämän asetuksen mukaisesti, joka sisältää 
tehoainetta, joka on 9 artiklan 1 kohdan 
mukainen korvattava aine.
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aine.

Vertaileva arviointi on tehtävä kaikille 
samaan tarkoitukseen käytettäville 
biosidivalmisteille, joiden käytöstä on 
saatu kokemusta riittävästi ja vähintään 
viiden vuoden ajalta.

Or.de

Perustelu

Vertailevaa arviointia koskevassa hakemuksessa olisi sääntönä eikä poikkeuksena otettava 
huomioon valmisteen käytöstä saadut kokemukset. Vertailevan arvioinnin soveltaminen 
pitäisikin rajoittaa sellaisten biosidivalmisteiden lupien uusimiseen, jotka sisältävät 
tehoaineita, jotka on määritelty 9 artiklan mukaisesti korvattaviksi aineiksi. 

Tarkistus 289
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.en

Tarkistus 290
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.de

Perustelu

Vertailevaa arviointia koskevassa hakemuksessa olisi sääntönä eikä poikkeuksena otettava 
huomioon valmisteen käytöstä saadut kokemukset. Vertailevan arvioinnin soveltaminen 
pitäisikin rajoittaa sellaisten biosidivalmisteiden lupien uusimiseen, jotka sisältävät 
tehoaineita, jotka on määritelty 9 artiklan mukaisesti korvattaviksi aineiksi.

Tarkistus 291
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.it

Perustelu

Vertailevan arvioinnin tulokset toimitetaan komissiolle ainoastaan uusimisen ollessa 
kyseessä.
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Tarkistus 292
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or.it

Perustelu

Vertailussa on keskityttävä biosidivalmisteisiin, joissa on olemassa havaittu riski ja joissa 
tarvitaan vaihtoehtoja. Vertailevaa arviointia ei pitäisi tehdä biosidivalmisteille, joiden 
käyttöturvallisuus on todistettu.

Tarkistus 293
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.de

Perustelu

Vertailevaa arviointia koskevassa hakemuksessa olisi sääntönä eikä poikkeuksena otettava 
huomioon valmisteen käytöstä saadut kokemukset. Vertailevan arvioinnin soveltaminen 
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pitäisikin rajoittaa sellaisten biosidivalmisteiden lupien uusimiseen, jotka sisältävät 
tehoaineita, jotka on määritelty 9 artiklan mukaisesti korvattaviksi aineiksi.

Tarkistus 294
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.it

Perustelu

Vertaileva arviointi olisi rajattava luvan uusimista koskeviin tapauksiin.

Tarkistus 295
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – johdanto-osa 

Komission teksti Tarkistus

3. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen tai, kun 
kyseessä on päätös yhteisön lupaa 
koskevasta hakemuksesta, komission on 
kiellettävä biosidivalmisteen markkinoille 
saattaminen tai käyttö tai rajoitettava sitä, 
jos biosidivalmiste sisältää korvattavaa 
tehoainetta ja liitteen VI mukaisessa 

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

kaikki seuraavat perusteet täyttyvät:

Or.en

Tarkistus 296
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

(a) hakemuksessa mainittua käyttöä varten 
on jo olemassa muita hyväksyttyjä 
biosidivalmisteita tai muu kuin kemiallinen 
torjunta- tai valvontamenetelmä, joista
aiheutuu huomattavasti alhaisempi riski 
ihmisten tai eläinten terveydelle taikka 
ympäristölle ja jotka ovat osoittautuneet 
tehokkuudeltaan vastaaviksi eivätkä lisää 
merkittävästi riskiä minkään toisen 
muuttujan osalta;

Or.de

Perustelu

Vertailevaa arviointia koskevassa hakemuksessa olisi sääntönä eikä poikkeuksena otettava 
huomioon valmisteen käytöstä saadut kokemukset. Vertailevan arvioinnin soveltaminen 
pitäisikin rajoittaa sellaisten biosidivalmisteiden lupien uusimiseen, jotka sisältävät 
tehoaineita, jotka on määritelty 9 artiklan mukaisesti korvattaviksi aineiksi.

Tarkistus 297
Tiziano Motti

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) hakemuksessa mainittua käyttöä varten 
on jo olemassa jokin toinen hyväksytty 
biosidivalmiste tai muu kuin kemiallinen 

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

torjunta- tai valvontamenetelmä, josta 
aiheutuu välittömästi tai 
lähitulevaisuudessa huomattavasti 
alhaisempi riski ihmisten, erityisesti lasten,
tai eläinten terveydelle taikka ympäristölle;

Or.it

Perustelu

On syytä korostaa, että lapset ovat herkempiä haitallisille valmisteille kuin aikuiset, joiden 
perusteella asetusehdotuksen toleranssikriteerit on määritetty. Lapset joutuvat usein 
paikkoihin, jotka on ruiskutettu biosidivalmisteilla ja torjunta-aineilla, ja tällöin he reagoivat 
välittömästi tai pitemmällä aikavälillä tavoilla, jotka kytkeytyvät välittömästi tai välillisesti 
haitallisiin aineisiin. 

Tarkistus 298
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) hakemuksessa mainittua käyttöä varten 
on jo olemassa jokin toinen hyväksytty 
biosidivalmiste tai muu kuin kemiallinen 
torjunta- tai valvontamenetelmä, josta 
aiheutuu huomattavasti alhaisempi riski 
ihmisten tai eläinten terveydelle taikka 
ympäristölle ja joka on osoittautunut 
tehokkuudeltaan vastaavaksi eikä lisää 
merkittävästi riskiä minkään toisen 
muuttujan osalta;

Or.it

Perustelu

Vertailevan arvioinnin soveltaminen olisi rajoitettava sellaisten biosidivalmisteiden lupien 
uusimiseen, jotka sisältävät tehoaineita, jotka on määritelty asetuksen 9 artiklan mukaisesti 
korvattaviksi aineiksi. 
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Tarkistus 299
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.en

Tarkistus 300
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.de

Perustelu

Vertailevaa arviointia koskevassa hakemuksessa olisi sääntönä eikä poikkeuksena otettava 
huomioon valmisteen käytöstä saadut kokemukset. Vertailevan arvioinnin soveltaminen 
pitäisikin rajoittaa sellaisten biosidivalmisteiden lupien uusimiseen, jotka sisältävät 
tehoaineita, jotka on määritelty 9 artiklan mukaisesti korvattaviksi aineiksi. 
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Tarkistus 301
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

(b) edellä a alakohdassa tarkoitettuun 
biosidivalmisteeseen ei liity merkittäviä 
taloudellisia tai käytännön haittoja;

Or.it

Perustelu

Ei ole asianmukaista suorittaa vertailevia arviointeja biosidivalmisteiden ja muiden kuin 
kemiallisten torjunta- tai valvontamenetelmien välillä, joihin ei sovelleta samoja tehon ja 
riskin arviointeja. 

Tarkistus 302
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio hyväksyy 3 kohdan 
perusteella täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
joilla säädetään tarvittavasta menettelystä 
biosidivalmisteiden vertailevaa arviointia 
koskevan hakemuksen määrittelemiseksi. 
Näillä toimenpiteillä määritellään 
perusteet ja algoritmit, joita käytetään 
vertailevassa arvioinnissa, sen 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi kaikkialla Euroopan 
unionissa.
Toimenpiteistä, joilla on tarkoitus 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään noudattaen 72 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä, 
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johon ei sisälly valvontaa.

Or.de

Perustelu

Vertailevaa arviointia koskevassa hakemuksessa olisi sääntönä eikä poikkeuksena otettava 
huomioon valmisteen käytöstä saadut kokemukset. Vertailevan arvioinnin soveltaminen 
pitäisikin rajoittaa sellaisten biosidivalmisteiden lupien uusimiseen, jotka sisältävät 
tehoaineita, jotka on määritelty 9 artiklan mukaisesti korvattaviksi aineiksi. 

Tarkistus 303
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or.de

Perustelu

Vertailevaa arviointia koskevassa hakemuksessa olisi sääntönä eikä poikkeuksena otettava 
huomioon valmisteen käytöstä saadut kokemukset. Vertailevan arvioinnin soveltaminen 
pitäisikin rajoittaa sellaisten biosidivalmisteiden lupien uusimiseen, jotka sisältävät 
tehoaineita, jotka on määritelty 9 artiklan mukaisesti korvattaviksi aineiksi. 

Tarkistus 304
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, korvattavaa tehoainetta 

Poistetaan.
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sisältävä biosidivalmiste on hyväksyttävä 
ilman vertailevaa arviointia tapauksissa, 
joissa on tarpeen hankkia kokemuksia 
käyttämällä ainetta ensin käytännössä.

Or.en

Perustelu

Kun aine luokitellaan korvattavaksi aineeksi lähtökohtana on, että siitä aiheutuu terveys- ja 
ympäristöhaittoja.  Siksi korvattavia aineita sisältäville tuotteille olisi aina tehtävä vertaileva 
arviointi ennen niiden saattamista markkinoille. 

Tarkistus 305
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.it

Perustelu

Komission on laadittava täytäntöönpanotoimet biosidivalmisteiden vertailevan arvioinnin 
yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. 
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Tarkistus 306
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.en

Tarkistus 307
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

 Komissio antaa täytäntöönpanosäännöt 
menettelyistä, joita sovelletaan vertaileviin 
arviointeihin silloin, kun niihin liittyy 
yhteisön etu. Kyseiset säännöt, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, hyväksytään 72 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 Komissio määrittelee menettelyt, joita 
sovelletaan vertaileviin arviointeihin 
silloin, kun niihin liittyy yhteisön etu,
mukauttamalla kriteereitä delegoiduilla
säädöksillä 71 a artiklan mukaisesti ja 
71 b ja 71 c artiklan ehtoja noudattaen.

Or.en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan komitologiamenettely uuteen SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaiseen delegoitujen säädösten järjestelmään. 
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Tarkistus 308
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
toteutettava korvaamista koskeva 
suunnitelma varmistaakseen, että 
kyseisen biosidivalmisteen käyttäminen 
lakkautetaan vaiheittain luvan ollessa 
voimassa ja että kyseinen tehoaine tai 
valmiste voidaan korvata luotettavilla 
kemiallisilla tai muilla kuin kemiallisilla 
vaihtoehdoilla. 

Or.en

Tarkistus 309
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Sen estämättä, mitä 15 artiklan 
4 kohdassa säädetään, korvattavaa 
tehoainetta sisältävää biosidivalmistetta 
koskeva lupa myönnetään enintään viideksi 
vuodeksi.

6. Sen estämättä, mitä 15 artiklan 
4 kohdassa säädetään, korvattavaa 
tehoainetta sisältävää biosidivalmistetta 
koskeva lupa myönnetään kerrallaan 
enintään viideksi vuodeksi.

Or.en

Perustelu

Koska olennaisissa ja käyttökelpoisissa biosidivalmisteissa on tehoaineena korvattavaa 
ainetta, lupa olisi voitava uusia sen sijaan, että lupa myönnetään vain kerran ja enintään 
viideksi vuodeksi. 
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Tarkistus 310
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

7. Jos 3 kohdan mukaisesti päätetään, ettei 
biosidivalmistetta hyväksytä tai että sen 
käyttöä rajoitetaan, hyväksynnän peruutus 
tai muutos tulee voimaan viiden vuoden 
kuluttua päätöksestä tai silloin, kun 
korvattavan aineen sisällyttäminen päättyy 
sen mukaan, kumpi ajankohta on 
aikaisempi.

7. Jos 3 kohdan mukaisesti päätetään, ettei 
biosidivalmistetta hyväksytä tai että sen 
käyttöä rajoitetaan, hyväksynnän peruutus 
tai muutos tulee voimaan kolmen vuoden 
kuluttua päätöksestä tai silloin, kun 
korvattavan aineen sisällyttäminen päättyy 
sen mukaan, kumpi ajankohta on 
aikaisempi.

Or.en

Perustelu

On kestämätöntä, että biosidivalmistetta voidaan pitää kaupan vielä viisi vuotta, jos parempia 
vaihtoehtoja on tarjolla. Tässä olisi sovellettava samaa määräaikaa kuin kasvinsuojeluaineita 
koskevassa asetuksessa. 

Tarkistus 311
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 7 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

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

Or.de

Perustelu

Vertailevaa arviointia koskevassa hakemuksessa olisi sääntönä eikä poikkeuksena otettava 
huomioon valmisteen käytöstä saadut kokemukset. Vertailevan arvioinnin soveltaminen 
pitäisikin rajoittaa sellaisten biosidivalmisteiden lupien uusimiseen, jotka sisältävät 
tehoaineita, jotka on määritelty 9 artiklan mukaisesti korvattaviksi aineiksi. 
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Tarkistus 312
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.it

Perustelu

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

Tarkistus 313
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or.it

Perustelu

12 kuukautta on sopivampi aika luvan uusimiseen.
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Tarkistus 314
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen on 
hyväksyttävä kyseessä oleva 
biosidivalmiste samoin edellytyksin kuin 
toimivaltainen viiteviranomainen.

5. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen on 
hyväksyttävä kyseessä oleva 
biosidivalmiste samoin edellytyksin kuin 
toimivaltainen viiteviranomainen. Kaikissa 
asianomaisissa jäsenvaltioissa on 
käytettävä yhtä yhteistä lupanumeroa, jos 
kyseessä on vastavuoroinen 
tunnustaminen.
Komissio vahvistaa täytäntöönpanotoimet, 
joilla määritetään kaikissa jäsenvaltioissa 
käytettävään yhteen yhteiseen 
lupanumeroon liittyvät perusteet ja 
menettelyt, jos kyseessä on vastavuoroisen 
tunnustamisen menettely.

Or.it

Perustelu

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

Tarkistus 315
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen on 
hyväksyttävä kyseessä oleva 
biosidivalmiste samoin edellytyksin kuin 

5. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen on 
hyväksyttävä kyseessä oleva 
biosidivalmiste samoin edellytyksin kuin 
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toimivaltainen viiteviranomainen. toimivaltainen viiteviranomainen, elleivät 
erityiset kansalliset olosuhteet oikeuta 
poikkeamista 29 artiklan mukaisesti.

Or.en

Tarkistus 316
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or.it

Perustelu

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

Tarkistus 317
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 8 kohta – 1 a ja 1 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa 
on käytettävä yhtä ja samaa 
lupanumeroa.
Komissio vahvistaa täytäntöönpanotoimet, 
joilla määritetään kaikissa jäsenvaltioissa 
käytettävään yhteen yhteiseen 
lupanumeroon liittyvät perusteet ja 
menettelyt, jos kyseessä on vastavuoroisen 
tunnustamisen menettely.

Or.it

Perustelu

Yksinkertaistamisen vuoksi on hyvä käyttää yhtä ja samaa lupanumeroa kaikissa 
jäsenvaltioissa, jos tuotteeseen sovelletaan vastavuoroista tunnustamista.

Tarkistus 318
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 9 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or.it

Perustelu

Säädöstekstissä on määriteltävä selvästi tehokkaan menettelyn vaatima määräaika 
jäsenvaltioiden välisten kiistojen ratkaisemiseksi. Kolme kuukautta on komissiolle sopiva 
määräaika esittää ehdotus päätökseksi perusteista, joiden pohjalta luvat jätetään 
tunnustamatta tai niitä rajoitetaan. 
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Tarkistus 319
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltainen viranomainen, joka on 
vastaanottanut vastavuoroista 
tunnustamista koskevan hakemuksen 25 ja 
28 artiklan mukaisesti, voi kahden 
kuukauden kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta ehdottaa hakijalle, että 
tietyt 58 artiklan 2 kohdan e, f, h, j ja 
l alakohdissa tarkoitetut edellytykset 
mukautetaan paikallisiin olosuhteisiin, jotta 
16 artiklassa säädetyt luvan myöntämisen 
edellytykset täyttyvät, ja ilmoittaa asiasta 
komissiolle, jos se katsoo, että jokin 
seuraavista edellytyksistä täyttyy sen 
alueella:

1. Toimivaltainen viranomainen, joka on 
vastaanottanut vastavuoroista 
tunnustamista koskevan hakemuksen 25 ja 
28 artiklan mukaisesti, voi kahden 
kuukauden kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta ehdottaa hakijalle, että 
tietyt 58 artiklan 2 kohdan d, e, f, h, j, k ja 
l alakohdissa tarkoitetut edellytykset 
mukautetaan paikallisiin olosuhteisiin, jotta 
16 artiklassa säädetyt luvan myöntämisen 
edellytykset täyttyvät, ja ilmoittaa asiasta 
komissiolle, jos se katsoo, että jokin 
seuraavista edellytyksistä täyttyy sen 
alueella:

Or.en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen tapaan saatava mukauttaa 
biosidien käyttötapoja (58 artiklan 2 kohdan d alakohta) ja käyttäjäluokkia (58 artiklan 
2 kohdan k alakohta).   

Tarkistus 320
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(c) käytön kannalta tärkeät olosuhteet, 
kuten ilmasto tai kohdelajin 
lisääntymiskausi, eroavat merkittävästi sen 
jäsenvaltion oloista, jossa 
biosidivalmisteista on tehty alustava 
arviointi, ja muuttamattomasta 

(c) käytön kannalta tärkeät olosuhteet, 
kuten ilmasto tai kohdelajin 
lisääntymiskausi, eroavat merkittävästi sen 
jäsenvaltion oloista, jossa 
biosidivalmisteista on tehty alustava 
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kansallisesta luvasta voi siksi aiheutua 
ihmisille tai ympäristölle riskejä, joita ei 
voi hyväksyä.

arviointi.

Or.en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava tehdä mukautuksia paikallisiin olosuhteisiin kun ilmasto tai 
kohdelajin lisääntymiskausi on huomattavan erilainen. Tämä on tiukempaa kuin 
kasvinsuojeluaineita koskevassa asetuksessa, sillä siinä sallitaan kansalliset mukautukset 
ehdoitta (ks. kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen 36 artiklan 3 kohta). 

Tarkistus 321
Michèle Rivasi

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) muuttamaton kansallinen lupa 
saattaa haitata ihmisten terveyttä tai 
aiheuttaa ympäristövaikutuksia, joita ei 
voida hyväksyä.

Or.en

Perustelu

Kasvinsuojeluaineita koskevassa asetuksessa ei aseteta ehtoja lupien mukauttamiselle 
paikallisiin olosuhteisiin. Jäsenvaltioiden olisi siis voitava yleisesti ottaen mukauttaa lupia, 
jos ne katsovat, että muuttamaton kansallinen lupa haittaisi ihmisten terveyttä tai aiheuttaisi 
ympäristövaikutuksia, joita ei voida hyväksyä. 

Tarkistus 322
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos ihmisten tai eläinten terveyttä tai 
ympäristöä koskevia jäsenvaltion 
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huolenaiheita ei voida hälventää 
1 kohdassa tarkoitetuilla 
riskinvähentämistoimenpiteillä, 
jäsenvaltio voi evätä biosidin luvan 
alueellaan, jos sillä on erityisistä 
ympäristöolosuhteista tai käyttöä 
koskevista olosuhteista johtuen perusteltu 
syy olettaa, että kyseinen biosidi aiheuttaa 
edelleen ihmisten tai eläinten terveydelle 
tai ympäristölle riskin, jota ei voida 
hyväksyä.  

Or.nl

Perustelu

Jäsenvaltion olisi vastavuoroisen tunnustamisen hakemusta käsitellessään voitava evätä lupa, 
jos sillä on perusteltua syytä epäillä, että biosidi aiheuttaa riskejä ihmisille ja ympäristölle 
erityisten kansallisten olosuhteiden, kuten ilmasto-olosuhteiden tai hydromorfologian, vuoksi.  
Tämä vastaa  kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevan asetuksen säännöstä.

Tarkistus 323
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 b. Yhteisön lainsäädännön mukaisesti 
voidaan erityisten käyttöolosuhteiden 
perusteella asettaa soveltuvia ehtoja 
15 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia ja 
muita riskinvähentämistoimenpiteitä 
varten.

Or.nl

Perustelu

Jäsenvaltion erityisolosuhteisiin perustuvia lisätoimia, joilla vähennetään biosidien käytöstä 
ihmisille ja ympäristölle aiheutuvaa riskiä.



PE439.904v02-00 54/58 AM\811561FI.doc

FI

Tarkistus 324
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten tekemiä paikallisiin olosuhteisiin mukauttamista koskevia 
päätöksiä olisi noudatettava. On vastoin toissijaisuusperiaatetta, että komissiolle annetaan 
valtuudet päättää paikallisiin oloihin mukauttamisesta. 

Tarkistus 325
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 326
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

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

Or.it

Perustelu

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

Tarkistus 327
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Tiettyjä valmisteryhmiä koskeva poikkeus Tiettyjä tehoaineita tai valmisteryhmiä 
koskeva poikkeus

Or.en

(Liittyy 31 artiklaa koskevaan tarkistukseen.)

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava kieltäytyä liitteen ulkopuolelle jäävien aineiden ja korvattavien 
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aineiden vastavuoroisesta tunnustamisesta. 

Tarkistus 328
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 25 ja 28 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat evätä kansallisten 
lupien vastavuoroisen tunnustamisen, jos 
lupa on myönnetty liitteessä V esitettyjä 
valmisteryhmiä 15, 17 tai 23 varten, jos 
epääminen voidaan perustella ihmisten, 
eläinten tai kasvien terveyden suojelulla, 
taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten 
kansallisaarteiden suojelulla taikka 
teollisten ja kaupallisten oikeuksien 
suojaamisella. Jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava viipymättä toisilleen ja 
komissiolle kaikki tästä asiasta tekemänsä 
päätökset sekä niiden perustelut.

Poiketen siitä, mitä 25 ja 28 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat evätä kansallisten 
lupien vastavuoroisen tunnustamisen, jos 
lupa on myönnetty 5 ja 9 artiklassa 
tarkoitettuja tehoaineita ja liitteessä V 
esitettyjä valmisteryhmiä 15, 17 tai 23 
varten, jos epääminen voidaan perustella 
ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden 
suojelulla, taiteellisten, historiallisten tai 
arkeologisten kansallisaarteiden suojelulla 
taikka teollisten ja kaupallisten oikeuksien 
suojaamisella. Jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava viipymättä toisilleen ja 
komissiolle kaikki tästä asiasta tekemänsä 
päätökset sekä niiden perustelut.

Or.en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava kieltäytyä liitteen ulkopuolelle jäävien aineiden ja korvattavien 
aineiden vastavuoroisesta tunnustamisesta. 

Tarkistus 329
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

 Poiketen siitä, mitä 25 ja 28 artiklassa
säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset 

 Poiketen siitä, mitä 25–29 artiklassa
säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
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viranomaiset voivat evätä kansallisten 
lupien vastavuoroisen tunnustamisen, jos 
lupa on myönnetty liitteessä V esitettyjä 
valmisteryhmiä 15, 17 tai 23 varten, jos 
epääminen voidaan perustella ihmisten, 
eläinten tai kasvien terveyden suojelulla, 
taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten 
kansallisaarteiden suojelulla taikka 
teollisten ja kaupallisten oikeuksien 
suojaamisella. Jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava viipymättä toisilleen ja 
komissiolle kaikki tästä asiasta tekemänsä 
päätökset sekä niiden perustelut.

viranomaiset voivat evätä kansallisten 
lupien vastavuoroisen tunnustamisen, jos 
lupa on myönnetty liitteessä V esitettyjä 
valmisteryhmiä 15, 17 tai 23 varten, jos 
epääminen voidaan perustella ihmisten, 
etenkin herkkien väestöryhmien, eläinten 
tai kasvien terveyden ja ympäristön
suojelulla, taiteellisten, historiallisten tai 
arkeologisten kansallisaarteiden suojelulla 
taikka teollisten ja kaupallisten oikeuksien 
suojaamisella. Jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava viipymättä toisilleen ja 
komissiolle kaikki tästä asiasta tekemänsä 
päätökset sekä niiden perustelut.

Or.en

Perustelu

Varmistetaan toissijaisuuden ja ennalta varautumisen periaatteet. Kansallisen ja alueellisen 
tason toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava riittävästi liikkumavaraa etenkin herkkien 
väestöryhmien ja ympäristön suojelemiseksi. On syytä noudattaa äskettäin hyväksytyn 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 193 artiklaa. Lisäksi biosidituotteita 
koskevan direktiivin 98/8/EY nykyisissä säännöksissä mahdollistetaan se, että toimivaltaiset 
viranomaiset voivat mukauttaa vaatimuksia tai lupaehtoja ympäristön suojelemiseksi. 

Tarkistus 330
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 25 ja 28 artiklassa
säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat evätä kansallisten 
lupien vastavuoroisen tunnustamisen, jos 
lupa on myönnetty liitteessä V esitettyjä 
valmisteryhmiä 15, 17 tai 23 varten, jos 
epääminen voidaan perustella ihmisten, 
eläinten tai kasvien terveyden suojelulla, 
taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten 
kansallisaarteiden suojelulla taikka 
teollisten ja kaupallisten oikeuksien 

Poiketen siitä, mitä 25–29 artiklassa
säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat evätä kansallisten 
lupien vastavuoroisen tunnustamisen, jos 
lupa on myönnetty liitteessä V esitettyjä 
valmisteryhmiä 15, 17 tai 23 varten, jos 
epääminen voidaan perustella ihmisten, 
eläinten tai kasvien terveyden ja 
ympäristön suojelulla, taiteellisten, 
historiallisten tai arkeologisten 
kansallisaarteiden suojelulla taikka 
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suojaamisella. Jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava viipymättä toisilleen ja 
komissiolle kaikki tästä asiasta tekemänsä 
päätökset sekä niiden perustelut.

teollisten ja kaupallisten oikeuksien 
suojaamisella. Jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava viipymättä toisilleen ja 
komissiolle kaikki tästä asiasta tekemänsä 
päätökset sekä niiden perustelut.

Or. en


