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Muudatusettepanek 103
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 114, 192 ja 
168,

Or. en

Muudatusettepanek 104
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesoleva määruse eesmärk on 
suurendada biotsiidide vaba liikumist
ühenduses. Selleks et maksimaalselt 
kõrvaldada biotsiididega kauplemisel 
esinevad takistused, mis tulenevad 
liikmesriikide erinevast kaitstuse tasemest, 
tuleks sätestada toimeainete heakskiitmise 
ning biotsiidide turulelaskmise ja 
kasutamise ühtlustatud eeskirjad, 
sealhulgas lubade vastastikuse 
tunnustamise ja paralleelse kaubanduse 
eeskirjad.

(3) Käesoleva määruse eesmärk on esiteks
tagada inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna kaitse kõrge tase mis tahes 
kahjuliku või vastuvõetamatu mõju eest, 
mis on seotud biotsiidide kasutamisega, ja 
teiseks edendada madala riskitasemega 
biotsiidide siseturgu ühenduses. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata vastuvõtlikele 
elanikkonnarühmadele, kuhu kuuluvad 
rasedad, imikud ja lapsed. Kohaldada 
tuleks ettevaatusprintsiipi ning käesolevas 
määruses tuleks tagada, et tootmisharu 
tõestaks, et toodetavad või turule lastavad 
ained ja vahendid ei avalda inimeste või 
loomade tervisele mingit kahjulikku mõju
ega mingit vastuvõetamatut mõju 
keskkonnale.

Or. en
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Selgitus

Tagab inimeste tervise ja keskkonna kõrgetasemelise kaitse kindlustamise ja ennetava 
lähenemisviisi rakendamise. Vaja on kaitsta haavatavaid inimrühmi (rasedad, lapsed). Ka 
biotsiidide direktiiviga 98/8/EÜ on kehtestatud inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
heaks riskijuhtimise lähenemisviis, selle asemel et suurendada mis tahes liiki biotsiidide vaba 
liikumist, toetades tooteinnovatsiooni ja edendades tervisele mittekahjulikke biotsiide. Sellest 
saavad eriti kasu ka VKEd. 

Muudatusettepanek 105
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesoleva määruse eesmärk on 
suurendada biotsiidide vaba liikumist 
ühenduses. Selleks et maksimaalselt 
kõrvaldada biotsiididega kauplemisel 
esinevad takistused, mis tulenevad 
liikmesriikide erinevast kaitstuse tasemest, 
tuleks sätestada toimeainete heakskiitmise 
ning biotsiidide turulelaskmise ja 
kasutamise ühtlustatud eeskirjad, 
sealhulgas lubade vastastikuse 
tunnustamise ja paralleelse kaubanduse 
eeskirjad.

(3) Käesoleva määruse eesmärk on 
suurendada biotsiidide vaba liikumist 
ühenduses ning tagada inimeste ja 
loomade tervise ning keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata vastuvõtlikele 
elanikkonnarühmadele, kuhu kuuluvad 
rasedad, imikud ja lapsed. Käesoleva 
määruse suhtes tuleks kohaldada 
ettevaatusprintsiipi, et tagada, et 
toodetavad või turule lastavad ained ja 
vahendid ei avalda inimeste või loomade 
tervisele mingit kahjulikku mõju ega 
mingit vastuvõetamatut mõju 
keskkonnale. Selleks et maksimaalselt 
kõrvaldada biotsiididega kauplemisel 
esinevad takistused, tuleks sätestada 
toimeainete heakskiitmise ning biotsiidide 
turulelaskmise ja kasutamise eeskirjad, 
sealhulgas lubade vastastikuse 
tunnustamise ja paralleelse kaubanduse 
eeskirjad.

Or. en
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Muudatusettepanek 106
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Keskkonna ja inimeste tervise 
kaitstuse kõrge taseme saavutamiseks ei 
tohiks lubada eriti ohtlike omadustega 
toimeainete kasutamist biotsiidides, välja 
arvatud teatavad konkreetsed olukorrad.
Need peaksid hõlmama olukordi, mille 
puhul heakskiitmine on õigustatud, kuna 
inimeste kokkupuude ainega on 
minimaalne, kuna sellega kaitstakse rahva 
tervist või kui toimeaine lisasse kandmata 
jätmine tooks kaasa liiga raskeid 
tagajärgi, kuna kõnealust ainet ei ole 
millegagi asendada.

(10) Keskkonna ja inimeste tervise 
kaitstuse kõrge taseme saavutamiseks ei 
tohiks lubada eriti ohtlike omadustega 
toimeainete kasutamist biotsiidides, välja 
arvatud erakorralised ja teatavad 
konkreetsed olukorrad. Need peaksid 
hõlmama olukordi, mille puhul 
heakskiitmine on õigustatud, kuna inimeste 
kokkupuude ainega on minimaalne või kui 
see kujutab endast üldsusele tõsist ohtu, 
mida ei ole võimalik kõnealuses 
liikmesriigis ühegi muu vahendiga 
piirata. Selle suhtes tuleks kohaldada 
asjakohaseid riski vähendamise 
meetmeid, et viia kokkupuude 
miinimumini, ja seda peaks hõlmama 
asendamist käsitlev kava.

Or. en

Selgitus

Välistamiskriteeriumidest erandite tegemise võimalusi on vaja rangelt piirata. Siinkohal 
kavandatud tekst on kooskõlas taimekaitsevahendite kohta vastu võetud tekstidega. 

Muudatusettepanek 107
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et vältida eriti ohtlike omadustega 
toimeainete kasutamist, eelkõige juhul, kui 
nende kasutamine ei ole lubatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu …. aasta määruse 
nr XXX/2009 (milles käsitletakse 
taimekaitsevahendite turulelaskmist ning 

(11) Selleks et vältida eriti ohtlike 
omadustega toimeainete kasutamist, 
eelkõige juhul, kui nende kasutamine ei ole 
lubatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
…. aasta määruse nr XXX/2009 (milles 
käsitletakse taimekaitsevahendite 
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millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiivid 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ) 
kohaselt, on asjakohane lubada nende 
ainete kasutamist üksnes olukordades, kus 
inimeste kokkupuude ainega on 
minimaalne või ainet on vaja kasutada 
rahva tervise kaitsmise huvides.

turulelaskmist ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiivid 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ) kohaselt, on 
asjakohane lubada nende ainete kasutamist 
üksnes olukordades, kus inimeste 
kokkupuude ainega on minimaalne või 
ainet on vaja kasutada selleks, et võidelda 
üldsusele avalduva tõsise ohu vastu, mida 
ei ole võimalik kõnealuses liikmesriigis 
ühegi muu vahendiga piirata.

Or. en

Selgitus

Toimeainet, millele pole taimekaitsevahendite jaoks luba antud, tohib kasutada biotsiidina 
üksnes väga erandlikel juhtumitel. 

Muudatusettepanek 108
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Looduslikest taimeekstraktidest 
koosnevate ainete puhul, mille 
toksikoloogilised omadused ei ole 
iseenesest inimtervise jaoks muret 
tekitavad, tuleks luua lihtsustatud 
hindamismenetlus.

Or. fr

Selgitus

Tootjatel, kes toodavad looduslikest taimeekstraktidest koosnevaid tooteid, mis ei kujuta 
endast inimtervisele erilist ohtu, on sageli piiratud rahalised vahendid, mis ei võimalda kanda 
ainete hindamisega kaasnevat halduskoormust. 
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Muudatusettepanek 109
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Toimeainet võib temale omaste 
ohtlike omaduste alusel tähistada kui ainet, 
mis tuleb asendada muude toimeainetega, 
kui nimetatud muud ained, mida loetakse 
kahjulike sihtorganismide tõrjumisel 
tõhusaks, muutuvad kättesaadavaks 
piisavas valikus, et vältida resistentsuse 
teket kahjulikes organismides. Selleks et 
asendamisele kuuluvaid aineid oleks 
võimalik korrapäraselt läbi vaadata, ei 
tohiks kõnealuse aine I lisasse kandmise 
otsuses sätestatud tähtaeg ka otsuse 
uuendamise korral ületada 10 aastat.
Lisaks tuleks asendamisele kuuluva aine 
kindlakstegemist käsitada võrdleva 
hindamise esimese etapina.

(13) Toimeainet võib temale omaste 
ohtlike omaduste alusel tähistada kui ainet, 
mis tuleb asendada muude toimeainetega, 
kui nimetatud muud ained, mida loetakse 
kahjulike sihtorganismide tõrjumisel 
tõhusaks, muutuvad kättesaadavaks 
piisavas valikus, et vältida resistentsuse 
teket kahjulikes organismides. Selleks et 
asendamisele kuuluvaid aineid oleks 
võimalik korrapäraselt läbi vaadata, ei 
tohiks kõnealuse aine I lisasse kandmise 
otsuses sätestatud tähtaeg ületada viit 
aastat ja otsuse uuendamise korral seitse 
aastat. Lisaks tuleks asendamisele kuuluva 
aine kindlakstegemist käsitada võrdleva 
hindamise esimese etapina.

Or. en

Selgitus

Uuendamise periood peaks olema nende ainete puhul, mis kuuluvad asendamisele, sama pikk 
nagu taimekaitsevahendite määruses sätestatud periood. 

Muudatusettepanek 110
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Toimeainet võib temale omaste 
ohtlike omaduste alusel tähistada kui ainet, 
mis tuleb asendada muude toimeainetega, 
kui nimetatud muud ained, mida loetakse 
kahjulike sihtorganismide tõrjumisel 
tõhusaks, muutuvad kättesaadavaks 
piisavas valikus, et vältida resistentsuse 

(13) Toimeainet võib temale omaste 
ohtlike omaduste alusel tähistada kui ainet, 
mis tuleb asendada muude toimeainetega, 
kui nimetatud muud ained, mida loetakse 
kahjulike sihtorganismide tõrjumisel 
tõhusaks, muutuvad kättesaadavaks 
piisavas valikus, et vältida resistentsuse 
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teket kahjulikes organismides. Selleks et 
asendamisele kuuluvaid aineid oleks 
võimalik korrapäraselt läbi vaadata, ei 
tohiks kõnealuse aine I lisasse kandmise 
otsuses sätestatud tähtaeg ka otsuse 
uuendamise korral ületada 10 aastat.
Lisaks tuleks asendamisele kuuluva aine 
kindlakstegemist käsitada võrdleva 
hindamise esimese etapina.

teket kahjulikes organismides. Selleks et 
asendamisele kuuluvaid aineid oleks 
võimalik korrapäraselt läbi vaadata, ei 
tohiks kõnealuse aine I lisasse kandmise 
otsuses sätestatud tähtaeg ka otsuse 
uuendamise korral ületada 5 aastat. Lisaks 
tuleks asendamisele kuuluva aine 
kindlakstegemist käsitada võrdleva 
hindamise esimese etapina.

Or. fr

Selgitus

Tooteid, mis tuleb asendada, ei ole vaja korrapäraselt läbi vaadata. 

Muudatusettepanek 111
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Biotsiidile loa andmise või loa 
uuendamise ajal peaks olema võimalik 
võrrelda kahte või enamat biotsiidi nende 
kasutamisest tulenevate ohtude ja eeliste 
osas. Kõnealuse võrdleva hindamise 
tulemusena võib biotsiidi, millel on luba 
ning mis sisaldab asendamisele kuuluvaks 
aineks nimetatud toimeainet, asendada 
muude tervisele või keskkonnale 
ohutumate toodetega juhul, kui see ei ole 
majanduslikult või praktiliselt oluliselt 
ebasoodsam. Sellisel juhtul tuleks ette näha 
asjakohane ajavahemik toote 
järkjärguliseks kasutuselt kõrvaldamiseks.

(14) Biotsiidile loa andmise või loa 
uuendamise ajal peaks olema võimalik 
võrrelda kahte või enamat biotsiidi nende 
kasutamisest tulenevate ohtude ja eeliste 
osas. Kõnealuse võrdleva hindamise 
tulemusena võib iga biotsiidi asendada 
muude tervisele või keskkonnale 
ohutumate toodetega juhul, kui see ei ole 
majanduslikult või praktiliselt oluliselt 
ebasoodsam. Sellisel juhul tuleks ette näha 
asjakohane ajavahemik toote 
järkjärguliseks kasutuselt kõrvaldamiseks.

Or. en

Selgitus

Ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele põhjustab mitte niivõrd toimeaine, arvestades selle 
väikeseid koguseid, mida igas tootes kasutatakse, vaid pigem toode ise ja selle kasutus. Ainult 
nende toodete võrdlemine, mis sisaldavad ainet, mis on liigitatud asenduskõlbliku ainena, on 
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vähetähtis. Igal aastal avastatakse väga vähe uusi toimeaineid, mis võivad nn vanu aineid 
asendada, ja asendamisele kuuluvad ained jäävad turule loodetust kauemaks ajaks. Et 
ergutada innovatsiooni, on oluline eelistada vaid kõige ohutumaid tooteid turul. 

Muudatusettepanek 112
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kuna tooted, mida kasutatakse 
toiduainete või sööda säilitamiseks ja mis 
on ette nähtud kahjulike organismide 
tõrjeks ning mis varem kuulusid tooteliigi 
20 alla, on hõlmatud nõukogu direktiiviga 
89/107/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1831/2003, 
ei ole kõnealuse tooteliigi säilitamine 
enam asjakohane.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

On vajalik säilitada tooteliik 20, arvestades, et need biotsiidid ei ole konservandid, vaid on 
desinfektsioonivahendid. Näiteks tooted, mida kasutatakse sööda desinfitseerimiseks 
inimpatogeenidest, nagu salmonella, et sööt vastaks sööda lisaainete määrustele. Tõepoolest, 
neil toodetel ei ole söödale n-ö soodne mõju ning need ei paranda selle tulemuslikkust ning 
neil pole säilitavat toimet. Nende eesmärk on vältida munade ja linnu- ning sealiha 
salmonellaga nakatumist ning seetõttu tuleb neid pidada desinfitseerimisvahenditeks, mille 
ainus eesmärk on kaitsta inimeste tervist.

Muudatusettepanek 113
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kuna tooted, mida kasutatakse 
toiduainete või sööda säilitamiseks ja mis 
on ette nähtud kahjulike organismide 
tõrjeks ning mis varem kuulusid tooteliigi 

välja jäetud
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20 alla, on hõlmatud nõukogu direktiiviga 
89/107/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1831/2003, 
ei ole kõnealuse tooteliigi säilitamine 
enam asjakohane.

Or. en

Selgitus

On vajalik säilitada varem kehtinud direktiivi 98/8 biotsiidiliik 20 („Toidu- või 
söödakonservandid”), kuid selle määratlust tuleb muuta, arvestades, et need biotsiidid ei ole 
konservandid, vaid on desinfektsioonivahendid (järelikult tekitab varasem määratlus 
segadust). Näiteks tooted, mida kasutatakse sööda desinfitseerimiseks inimpatogeenidest, 
nagu salmonella, et sööt vastaks sööda lisaainete määrustele. Neil toodetel ei ole tõepoolest 
söödale n-ö soodne mõju ning need ei paranda selle toimet. 

Muudatusettepanek 114
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kuna tooted, mida kasutatakse 
toiduainete või sööda säilitamiseks ja mis 
on ette nähtud kahjulike organismide 
tõrjeks ning mis varem kuulusid tooteliigi 
20 alla, on hõlmatud nõukogu direktiiviga 
89/107/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1831/2003, 
ei ole kõnealuse tooteliigi säilitamine 
enam asjakohane.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

On vajalik säilitada biotsiidiliik 20 („Toidu- või söödakonservandid”), kuid selle määratlust 
tuleb muuta, kuna need biotsiidid ei ole konservandid, vaid on desinfektsioonivahendid.
Näiteks tooted, mida kasutatakse sööda desinfitseerimiseks inimpatogeenidest, nagu 
salmonella, et sööt vastaks sööda lisaainete määrustele. Samuti ei toimi need nagu 
konservandid, et takistada loomasööda riknemist. Seetõttu tuleb neid tooteid pidada 
desinfitseerimisvahendeiks.
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Muudatusettepanek 115
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kuna rahvusvahelise konventsiooniga 
laevade ballastvee ja selle sette kontrolli ja 
käitlemise kohta on ette nähtud ballastvee 
käitlemissüsteemidega kaasnevate ohtude 
põhjalik hindamine, tuleks kõnealuste 
süsteemide lõplikku heakskiitmist ja sellele 
järgnevat tüübikinnitust käsitada 
samaväärsena loaga, mida nõutakse toote 
puhul vastavalt käesolevale määrusele.

(21) Kuna rahvusvahelise konventsiooniga 
laevade ballastvee ja selle sette kontrolli ja 
käitlemise kohta on ette nähtud ballastvee 
käitlemissüsteemidega kaasnevate ohtude 
põhjalik hindamine, tuleks kõnealuste 
süsteemide lõplikku heakskiitmist ja sellele 
järgnevat tüübikinnitust võtta arvesse loa 
andmisel, mida nõutakse toote puhul 
vastavalt käesolevale määrusele.

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelisi lube ei saa pidada automaatselt ELi õigusega kooskõlas olevateks. 

Muudatusettepanek 116
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Selleks et ergutada madala 
riskitasemega biotsiidide kasutamist, mille 
mõju keskkonnale ja inimeste tervisele ei 
ole nii suur kui muudel biotsiididel, tuleks 
võimaldada madala riskitasemega 
biotsiididele lubade andmist ilma selles 
sisalduvate toimeainete eelneva 
heakskiitmiseta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Madala riskitasemega tooted peaksid olema eelkõige tooted, millel on neile omased madala 
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riskitasemega omadused. Et selle üle otsustada, tuleks tootes sisalduv toimeaine kõigil 
juhtudel kasutuseks heaks kiita. 

Muudatusettepanek 117
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Nakatumist kahjulike 
organismidega tuleks vältida sobivate 
tõrjemeetmetega nende organismide 
tõrjumiseks. Lisaks tuleks kasutada teisi 
ettevaatusabinõusid, nt nõuetekohast 
kaupade ladustamist, hügieeninormide 
järgimist ja jäätmete kohest kõrvaldamist.
Täiendavaid samme tuleks astuda üksnes 
siis, kui nimetatud meetmed ei ole 
omanud mingit mõju. Biotsiide, mis 
kujutavad inimestele, loomadele ja 
keskkonnale väiksemat ohtu, tuleks alati 
ohtlikumatele toodetele eelistada, juhul 
kui nad on konkreetses olukorras 
tõhusaks lahenduseks. Biotsiide, mis 
võivad vigastada, tappa või hävitada 
loomi, kes on võimelised tundma valu ja 
stressi, tuleks kasutada viimase abinõuna.

Or. en

Selgitus

Biotsiidide säästev kasutamine saavutatakse sellega, et tunnistatakse vajadust ennetavate 
meetmete kui esimese abivahendi järele. 

Muudatusettepanek 118
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Arvestades kasu, mida saavad siseturg 
ja tarbija, on soovitav kehtestada 
ühtlustatud eeskirjad, milles käsitletakse 
olulisel määral ühesuguste ning erinevates 
liikmesriikides loa saanud biotsiidide 
paralleelset kaubandust.

(45) Arvestades kasu, mida saavad siseturg 
ja tarbija, on soovitav kehtestada 
ühtlustatud eeskirjad, milles käsitletakse 
ühesuguste ning erinevates liikmesriikides 
loa saanud biotsiidide paralleelset 
kaubandust.

Or. en

Selgitus

Selleks et leida asjakohane tasakaal kaupade vabakaubanduse ja turvalise turu vahel, peaks 
kõnealune artikkel paralleelse kaubanduse kohta piirduma ühesuguste toodetega, mis 
põhinevad toimeainete ja muude koostisainete kirjeldusel ja sisaldusel. 

Muudatusettepanek 119
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Arvestades kasu, mida saavad siseturg 
ja tarbija, on soovitav kehtestada 
ühtlustatud eeskirjad, milles käsitletakse 
olulisel määral ühesuguste ning erinevates 
liikmesriikides loa saanud biotsiidide 
paralleelset kaubandust.

(45) Arvestades kasu, mida saavad siseturg 
ja tarbija, on soovitav kehtestada 
ühtlustatud eeskirjad, milles käsitletakse 
ühesuguste ning erinevates liikmesriikides 
loa saanud biotsiidide paralleelset 
kaubandust.

Or. it

Selgitus

Paralleelne kaubandus peab piirduma toodetega, millel on ühesugused tehnilised näitajad 
ning sama toime ja abiaine sisaldus. 

Muudatusettepanek 120
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) On vaja ette näha tõhus viis 
biotsiididest tulenevat ohtu ja 
riskijuhtimismeetmeid käsitleva teabe 
edastamiseks, kuna see on oluline osa 
käesoleva määrusega kehtestatud 
süsteemist. Pädevad asutused, 
kemikaaliamet ja komisjon peaksid teabele 
juurdepääsu lihtsustamisel järgima 
konfidentsiaalsuse põhimõtet ning hoidma 
ära mis tahes teabe avalikustamise, mis
võib kahjustada asjaomase isiku ärihuvisid.

(54) On vaja ette näha tõhus viis 
biotsiididest tulenevat ohtu ja 
riskijuhtimismeetmeid käsitleva teabe 
edastamiseks, kuna see on oluline osa 
käesoleva määrusega kehtestatud 
süsteemist. Pädevad asutused, 
kemikaaliamet ja komisjon peaksid teabele 
juurdepääsu lihtsustamisel järgima 
konfidentsiaalsuse põhimõtet ning hoidma 
ära mis tahes teabe avalikustamise, mis 
võib kahjustada asjaomase isiku ärihuvisid, 
välja arvatud juhul, kui see on vajalik 
inimtervise ja keskkonna kaitsmise 
eesmärgil.

Or. fr

Muudatusettepanek 121
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleb vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused15.

välja jäetud

__________________________________

15 EÜT L 184, 17.07.1999, lk 23.

Or. en

Selgitus

Et komiteemenetlus uue delegeeritud õigusaktide süsteemiga kooskõlla viia vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 290. 
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Muudatusettepanek 122
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused meetmete võtmiseks, mis on 
vajalikud otsuse tegemisel taotluse kohta, 
mis käsitleb toimeaine kandmist I lisasse, 
toimeaine I lisasse kandmise otsuse 
uuendamist või läbivaatamist, toimeaine I 
lisasse kandmise otsuse uuendamise ja 
läbivaatamisega seotud menetluste 
täpsustamist, ühenduse loa andmist 
käsitlevate sätete laiendamist muudele 
biotsiidikategooriatele, loa tühistamise või 
loa tingimuste muutmisega seotud 
kriteeriumide ja menetluste, sealhulgas 
vaidluste lahendamise mehhanismi 
täpsustamist, katsete ajal vabaneda 
võivate toimeaine või biotsiidi üldkoguste 
ülemmäärade ning esitatavate 
miinimumandmete kindlaksmääramist, 
ühtlustatud lõivustruktuuri ja muude 
selliste eeskirjade kehtestamist, milles 
käsitletakse lõivude ja tasude maksmist 
pädevatele asutustele ja kemikaaliametile, 
lisade kohandamist teaduse ja tehnika 
arenguga, tööprogrammi elluviimist ning 
programmis osalevate pädevate asutuste 
ja osalejate asjaomaste õiguste ja 
kohustuste täpsustamist ning 
tööprogrammi pikendamist 
kindlaksmääratud tähtajani. Kuna need 
on üldmeetmed ja nende eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähemolulisi 
sätteid muu hulgas määruse täiendamise 
teel uute vähemoluliste sätetega, tuleb 
need vastu võtta vastavalt otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Et komiteemenetlus uue delegeeritud õigusaktide süsteemiga kooskõlla viia vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 290. 

Muudatusettepanek 123
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61 a) Teadlased ei ole kindlad, kas 
nanomaterjalid on inimeste tervisele ja 
keskkonnale ohutud; näiteks ELi hiljuti 
avastatud terviseriskide teaduskomitee 
(SCENIHR) tuvastas mõne nanomaterjali 
puhul mõned konkreetsed terviseriskid ja 
ka toksilise mõju keskkonnale. Lisaks 
leidis hiljuti avastatud terviseriskide 
teaduskomitee üldise puuduse 
kvaliteetsetest andmetest kokkupuute 
kohta nii seoses inimeste kui ka 
keskkonnaga, järeldades, et täiendavalt 
tuleb arendada teadmisi nii hinnanguliste 
kokkupuuteviiside kui ka ohu tuvastamise 
kohta, neid teadmisi valideerida ja 
standardida. Üha rohkem biotsiide 
sisaldab nanohõbedat.

Or. en

Selgitus

Nanohõbe on praegu nanomaterjalide peamine kasutusvorm. Tegelda tuleb teadmiste 
vajakajäämisega nanomaterjalide kohta. 

Muudatusettepanek 124
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Kui tungiva kiireloomulisuse tõttu ei 
ole võimalik kinni pidada kontrolliga 
regulatiivmenetluse tavapärastest 
tähtaegadest, peaks komisjonil olema 
võimalik kohaldada toimeaine I lisasse 
kandmise otsuse muutmist või toimeaine 
kõnealusest lisast väljajätmist käsitlevate 
otsuste vastuvõtmiseks artikli 13 alusel 
otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 
ettenähtud kiirmenetlust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Et komiteemenetlus uue delegeeritud õigusaktide süsteemiga kooskõlla viia vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 290. 

Muudatusettepanek 125
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62 a) Vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 291 tuleb komisjoni 
rakendusvolituste teostamise 
liikmesriikidepoolse 
kontrollimehhanismidega seotud 
eeskirjad ja üldpõhimõtted sätestada 
eelnevalt seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt vastu võetud määrusega. Kuni 
selle uue määruse vastuvõtmiseni ja 
arvestades vajadust võtta nimetatud 
määrus vastu niipea kui võimalik, tuleks 
liikmesriikidepoolset kontrolli teostada 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused, kuivõrd 
nimetatud sätted jäävad muudetud 
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aluslepingutega kooskõlla. Viiteid 
nimetatud sätetele tuleks sellest hoolimata 
asendada viidetega uues määruses 
sätestatud eeskirjadele ja põhimõtetele 
niipea, kui määrus jõustub.

Or. en

Selgitus

Et sätestada üleminekumeetmed, kuni uued rakendusakte käsitlevad eeskirjad vastu võetakse. 

Muudatusettepanek 126
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66) Arvestades seda, et mõne toote suhtes 
varem ei kehtinud biotsiide käsitlevad 
ühenduse õigusaktid, on asjakohane näha 
ettevõtjatele ette üleminekuperiood 
kohapeal tekkinud toimeaineid, töödeldud 
tooteid ja materjale ning toiduga 
kokkupuutuvaid materjale käsitlevate 
eeskirjade kohaldamise ettevalmistamiseks.

(66) Arvestades seda, et mõne toote suhtes 
varem ei kehtinud biotsiide käsitlevad 
ühenduse õigusaktid, on asjakohane näha 
ettevõtjatele ette üleminekuperiood 
kohapeal tekkinud toimeaineid ja 
töödeldud tooteid ja materjale käsitlevate 
eeskirjade kohaldamise ettevalmistamiseks.

Or. en

Selgitus

Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalid ei tohiks olla hõlmatud ettepaneku 
kohaldamisalas, kuna see tooks kaasa topeltreguleerimise ja -hindamise. Toiduga 
kokkupuutuvaid materjale reguleerib toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitlev 
raammäärus (EÜ) nr 1935/2004. Kui toiduga kokkupuutuvaid materjale hõlmavaid eeskirju 
muudetakse, tuleks neid käsitleda toiduga kokkupuutumist käsitlevate õigusaktide 
läbivaatamise teel, mitte biotsiide käsitleva määruse kohaldamisala laiendamise teel. 

Muudatusettepanek 127
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66



AM\812192ET.doc 19/71 PE439.902v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66) Arvestades seda, et mõne toote suhtes 
varem ei kehtinud biotsiide käsitlevad 
ühenduse õigusaktid, on asjakohane näha 
ettevõtjatele ette üleminekuperiood 
kohapeal tekkinud toimeaineid, töödeldud 
tooteid ja materjale ning toiduga 
kokkupuutuvaid materjale käsitlevate 
eeskirjade kohaldamise ettevalmistamiseks.

(66) Arvestades seda, et mõne toote suhtes 
varem ei kehtinud biotsiide käsitlevad 
ühenduse õigusaktid, on asjakohane näha 
ettevõtjatele ette üleminekuperiood 
kohapeal tekkinud toimeaineid ning
töödeldud tooteid ja materjale käsitlevate 
eeskirjade kohaldamise ettevalmistamiseks.

Or. fr

Selgitus

Toiduga kokkupuutuvaid materjale reguleeritakse juba määrusega (EÜ) nr 1935/2004. See 
määrus ei hõlma võib-olla kõiki niisuguste materjalide hindamise ja kasutamise aspekte, kuid 
nende osas tuleb kehtestada uued piirid toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate 
õigusaktide läbivaatamise teel ja biotsiidide määruses, et vältida reguleerimise ja hindamise 
kattumist.

Muudatusettepanek 128
Dan Jørgensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna kõrgetasemeline kaitse.
Käesoleva määruse sätted põhinevad 
ettevaatusprintsiibil tagamaks, et turule 
lastavad toimeained ja vahendid ei avalda 
inimeste või loomade tervisele ega 
keskkonnale kahjulikku mõju.
Liikmesriike ei takistata 
ettevaatusprintsiipi kohaldamast, kui 
teaduses esineb ebakindlust seoses selliste 
biotsiidide tekitatud ohuga inimeste või 
loomade tervisele või keskkonnale, mille 
kasutamiseks nende territooriumil luba 
antakse.
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Or. en

Muudatusettepanek 129
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 
1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks 
ettenähtud materjalide ja esemete kohta1;
1ELT L 338, 13.11.2004, lk 4.

Or. fr

Selgitus

Toiduga kokkupuutuvaid materjale reguleeritakse juba määrusega (EÜ) nr 1935/2004. See 
määrus ei hõlma võib-olla kõiki niisuguste materjalide hindamise ja kasutamise aspekte, kuid 
nende osas tuleb kehtestada uued piirid toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate 
õigusaktide läbivaatamise teel ja biotsiidide määruses, et vältida reguleerimise ja hindamise 
kattumist. 

Muudatusettepanek 130
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. oktoobri 2004. aasta määrus 
nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks 
ettenähtud materjalide ja esemete kohta, 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ.

Or. en
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Selgitus

Toiduga kokkupuutuvad materjalid ei tohiks olla hõlmatud ettepaneku kohaldamisalas, kuna 
see tooks kaasa topeltreguleerimise ja -hindamise. Toiduga kokkupuutuvaid materjale 
reguleerib toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitlev raammäärus (EÜ) nr 
1935/2004. Kui toiduga kokkupuutuvaid materjale hõlmavaid eeskirju muudetakse, tuleks 
neid käsitleda toiduga kokkupuutumist käsitlevate õigusaktide läbivaatamise teel, mitte 
biotsiide käsitleva määruse kohaldamisala laiendamise teel. 

Muudatusettepanek 131
Dan Jørgensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p a) nõukogu 3. novembri 1998. aasta 
direktiiv 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 132
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Biotsiide, mis on laevade ballastvee ja 
selle sette kontrolli ja käitlemist käsitleva 
rahvusvahelise konventsiooni kohaselt 
lõplikult heaks kiidetud, käsitatakse 
käesoleva määruse VII peatüki kohast
luba omavate biotsiididena. Artikleid 38 ja 
57 kohaldatakse vastavalt.

8. Andmeid biotsiidide kohta, mis on 
laevade ballastvee ja selle sette kontrolli ja 
käitlemist käsitleva rahvusvahelise 
konventsiooni kohaselt lõplikult heaks 
kiidetud, võetakse arvesse sellistele 
toodetele loa andmisel vastavalt 
käesolevale määrusele. Artikleid 38 ja 57 
kohaldatakse vastavalt.

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelisi lube ei tohiks automaatselt ELis kasutada. 
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Muudatusettepanek 133
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „probleemne aine” – f) „probleemne aine” –

mis tahes aine, välja arvatud toimeaine, 
millel on olemuslik võime inimestele, 
loomadele või keskkonnale kahjulikku 
mõju avaldada ja mida biotsiidides sellise 
mõju tekitamiseks piisavas 
kontsentratsioonis leidub või tekib;

mis tahes aine, välja arvatud toimeaine, 
millel on olemuslik võime inimestele, ja 
eriti lastele, loomadele või keskkonnale 
vahetult või teatud aja jooksul kahjulikku 
mõju avaldada ja mida biotsiidides sellise 
mõju tekitamiseks piisavas 
kontsentratsioonis leidub või tekib;

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 nende tervisele 
avalduvad otseselt või kaudselt kahjulikest ainetest tingitud tagajärjed vahetult või aja 
möödudes. 

Muudatusettepanek 134
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „kahjulik organism” – g) „kahjulik organism” –

organismid, sealhulgas patogeensed 
mõjurid, mille olemasolu on soovimatu või 
millel on inimestele, nende tegevusele, 
toodetele, mida nad kasutavad või 
toodavad, loomadele või keskkonnale 
kahjustav mõju;

organismid, sealhulgas patogeensed 
mõjurid, mille olemasolu on soovimatu või 
millel on inimestele ja eelkõige lastele,
inimtegevusele, toodetele, mida inimesed
kasutavad või toodavad, loomadele või 
keskkonnale vahetult või aja möödudes
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kahjustav mõju;

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 nende tervisele 
avalduvad otseselt või kaudselt kahjulikest ainetest tingitud tagajärjed vahetult või aja 
möödudes. 

Muudatusettepanek 135
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) „jäägid” – (h) „jäägid” –
ained, mida esineb taimedes ja taimse 

päritoluga toodetes või nende pinnal, 
loomses toidus, joogivees või mujal 
keskkonnas ja mis tulenevad biotsiidi 
kasutamisest, kaasa arvatud kõnealuste 
ainete metaboliidid ja nende lagunemisel 
või reageerimisel tekkivad saadused;

ained, mida esineb taimedes ja taimse 
päritoluga toodetes või nende pinnal, 
loomses toidus, veevarude joogivees või 
mujal keskkonnas ja mis tulenevad 
biotsiidi kasutamisest, kaasa arvatud 
kõnealuste ainete metaboliidid ja nende 
lagunemisel või reageerimisel tekkivad 
saadused;

Or. en

Muudatusettepanek 136
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „turulelaskmine” – i) „turulelaskmine” –

biotsiidi esmakordne äritegevuslik
tarnimine ühenduse turule toote 

biotsiidi kolmandatele isikutele tasu eest
või tasuta tarnimine või kättesaadavaks 
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turustamiseks või kasutamiseks, kas tasu 
eest või tasuta;

tegemine. Importi käsitatakse 
turulelaskmisena. Kolmandatele isikutele 
tarnimisega ei ole tegemist näiteks juhul, 
kui töödeldud materjalid või tooted 
valmistatakse äritegevuse käigus eraldi ja 
tootja need seejärel paigaldab.

Or. de

Selgitus

Turulelaskmisena tuleks käsitada mitte ainult esmakordset tarnimist, vaid kooskõlas muude 
kemikaale käsitlevate õigusaktidega mis tahes tarnimist (vt REACH). Erandeid tohiks teha 
ainult juhul, kui töömees töötleb näiteks kliendi ülesandel fassaadi lubatud biotsiidiga. 
Selgitamine on vajalik. 

Muudatusettepanek 137
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „turulelaskmine” – i) „turulelaskmine” –

biotsiidi esmakordne äritegevuslik 
tarnimine ühenduse turule toote 
turustamiseks või kasutamiseks, kas tasu 
eest või tasuta;

biotsiidide kolmandatele isikutele kas tasu 
eest või tasuta tarnimist või
kättesaadavaks tegemist ja importi 
käsitatakse turulelaskmisena;

Or. en

Selgitus

Komisjoni määratlus „turulelaskmine“ on palju kitsam kui praegune biotsiidide direktiivis 
esitatud määratlus. Kavandatud muudatus viiks uue biotsiidide määruse kooskõlla REACHi 
määrusega, mistõttu oleks piiratud ka müük tarneahelas järgmistel astmetel. 

Muudatusettepanek 138
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt k
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „töödeldud materjal või toode” – k) „töödeldud materjal või toode” –

mis tahes aine, segu, materjal või toode, 
mida on töödeldud või mis sisaldab üht või 
mitut biotsiidi, et kaitsta ainet, segu, 
materjali või toodet kahjulike organismide 
põhjustatud kahjustuste eest;

i) mis tahes aine, segu, materjal või toode, 
mida on töödeldud või mis sisaldab üht või 
mitut biotsiidi, et kaitsta ainet, segu, 
materjali või toodet kahjulike organismide 
põhjustatud kahjustuste eest, või

ii) mis tahes aine, segu, materjal või 
toode, mida on töödeldud või mis sisaldab 
üht või mitut biotsiidi, et aine hävitada, 
tõrjuda, see ohutuks muuta, vältida selle 
toimet või muul viisil avaldada 
kontrollivat mõju mis tahes kahjulikule 
organismile tingimusel, et ainel, segul, 
materjalil või tootel on oma funktsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 139
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) „väline biotsiidne toime” –
selliste kasutusviiside toime, mille puhul 
koostisesse kuuluv biotsiid peab 
tavapärastel ja prognoositavatel 
kasutustingimustel eralduma.

Or. de

Selgitus

Välise toime mõiste ei ole määratletud biotsiidide määruses, vaid ainult otsuste juhendis. 



PE439.902v02-00 26/71 AM\812192ET.doc

ET

Muudatusettepanek 140
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p) „tüüpkoostisega toode” – p) „tüüpkoostisega toode” –

rühm biotsiide, millel on sarnane 
kasutusala ning mille koostis ei erine 
olulisel määral samasse rühma kuuluva 
võrdlustoote koostisest, mis sisaldavad 
samu ja samasugustele nõuetele vastavaid 
toimeaineid, kui lubatud erinevused ei 
mõjuta negatiivselt kõnealuste toodete 
ohtlikkuse taset ega tõhusust;

rühm madala riskitasemega biotsiide, 
millel on sarnane kasutusala ning mille 
koostis ei erine olulisel määral samasse 
rühma kuuluva võrdlustoote koostisest, mis 
sisaldavad samu ja samasugustele nõuetele 
vastavaid toimeaineid, kui lubatud 
erinevused ei mõjuta negatiivselt 
kõnealuste toodete ohtlikkuse taset ega 
tõhusust, kui erinevus seisneb toimeainete 
osakaalu vähendamises ja/või ühe või 
mitme muu aine kui toimeaine koostise 
osakaalu muutmises;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse tüüpkoostisega toode kooskõlla direktiiviga 98/8/EÜ. 
Rõhutamine, et tüüpkoostisega tooteid kohaldatakse üksnes madala riskitasemega toodete 
suhtes, julgustab säästvat tooteinnovatsiooni ja asjakohast riskijuhtimist. 

Muudatusettepanek 141
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt s

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s) „toiduga kokkupuutuvad materjalid” välja jäetud
määrusega (EÜ) nr 1935/200443 hõlmatud 
mis tahes materjal või ese, mis on ette 
nähtud toiduga kokkupuutumiseks;
_________________________________

43 ELT L 338, 13.11.2004, lk 4.
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Or. fr

Selgitus

Toiduga kokkupuutuvaid materjale reguleeritakse juba määrusega (EÜ) nr 1935/2004. See 
määrus ei hõlma võib-olla kõiki niisuguste materjalide hindamise ja kasutamise aspekte, kuid 
nende osas tuleb kehtestada uued piirid toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate 
õigusaktide läbivaatamise teel ja biotsiidide määruses, et vältida reguleerimise ja hindamise 
kattumist. 

Muudatusettepanek 142
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt s

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s) „toiduga kokkupuutuvad materjalid” – välja jäetud
määrusega (EÜ) nr 1935/200443 
hõlmatud mis tahes materjal või ese, mis 
on ette nähtud toiduga 
kokkupuutumiseks43;
________________________________

43 ELT L 338, 13.11.2004, lk 4.

Or. en

Selgitus

Toiduga kokkupuutuvad materjalid ei tohiks olla hõlmatud ettepaneku kohaldamisalas, kuna 
see tooks kaasa topeltreguleerimise ja -hindamise. Toiduga kokkupuutuvaid materjale 
reguleerib toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitlev raammäärus (EÜ) nr 
1935/2004. Kui toiduga kokkupuutuvaid materjale hõlmavaid eeskirju muudetakse, tuleks 
neid käsitleda toiduga kokkupuutumist käsitlevate õigusaktide läbivaatamise teel, mitte 
biotsiide käsitleva määruse kohaldamisala laiendamise teel. 

Muudatusettepanek 143
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt u a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

u a) „haavatavad inimrühmad” –

inimesed, keda on biotsiidide akuutsete ja 
krooniliste tervisemõjude hindamisel vaja 
eelkõige arvesse võtta. Nende hulka 
kuuluvad rasedad ja rinnaga toitvad
naised, sündimata lapsed, imikud ja 
lapsed, eakad, haiged inimesed ja 
inimesed, kes võtavad ravimeid, töötajad 
ja elanikud, kellel on pikaajaline suur 
kokkupuude pestitsiididega;

Or. en

Selgitus

Määrus peaks sisaldama haavatavate inimrühmade määratlust kooskõlas määrusega 
1107/2009/EMÜ ja REACHi õigusaktidega. 

Muudatusettepanek 144
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt u a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

u a) „haavatavad elanikkonnarühmad” –
inimesed, keda on biotsiidide akuutsete ja 
krooniliste tervisemõjude hindamisel vaja 
eelkõige arvesse võtta. Nende hulka 
kuuluvad muu hulgas rasedad ja rinnaga 
toitvad naised, väikelapsed ja lapsed ning 
eakad inimesed.

Or. en

Selgitus

Käesolev määrus peaks sisaldama haavatavate elanikkonnarühmade määratlust kooskõlas 
määrusega 1107/2009 fütofarmatseutiliste ainete kohta ja REACHi määrusega nr 1907/2006. 
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Muudatusettepanek 145
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt u a – u c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

u a) „halduslik muudatus” –
muudatus kehtivas loa andmises, mis on 
üksnes halduslikku laadi, mis ei hõlma 
rahvatervise riski või keskkonnaohu või 
toote tõhususe ümberhindamist.
u b) „väike muudatus” –
muudatus kehtivas loa andmises, mida ei 
saa käsitada haldusliku muudatusena, 
kuna nõuab rahvatervise riski või 
keskkonnaohu ja/või toote tõhususe 
piiratud ümberhindamist. Muudatus ei 
tohiks avaldada kahjulikku mõju 
rahvatervise riski või keskkonnaohu 
tasemele või toote tõhususele.
u c) „suur muudatus” –
muudatus kehtivas loa andmises, mida ei 
saa käsitada haldusliku erinevusena, 
kuna nõuab rahvatervise riski või 
keskkonnaohu ja/või toote tõhususe 
piiratud ümberhindamist.

Or. en

Selgitus

On vajalik määratleda, mis tüüpi on muudatus, mis olemasolevale loa saanud biotsiidile 
tehakse. 

Muudatusettepanek 146
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt u a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

u a) nanomaterjalid – tahtlikult 
valmistatud tahked, osakeste vormis 
ained, mis esinevad kas pulbri kujul või 
pihustite või aerosoolidena ning mis 
sisaldavad nanoobjekte ja nende 
täiteaineid või aglomeraate,
i) mis sisaldavad, mõõdetuna standard-
või tunnustatud meetoditega, vähemalt 10 
massiprotsenti nanoobjekte
ii) või mille mahuspetsiifiline pindala, 
mõõdetuna asjakohaste meetoditega, on 
suurem kui 6 x 1/100 nm.
Nanoobjektid on diskreetsed osakesed, 
millel on üks või kaks välismõõdet 
suurusjärgus ligikaudu 1–100 nm;

Or. en

Selgitus

Komisjon töötab praegu tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee 
(SCENIHR) toetusel välja uut horisontaalset nanomaterjalide määratlust. Hiljuti avastatud 
terviseriskide teaduskomitee on ühes oma 2009. aasta arvamuses teinud juba ettepaneku 
laiendada praegust füüsilisel suurusel põhinevat määratlust konkreetse pindala piirmäära 
lisamisega. See uus nanomaterjalide määratlus peaks ettepanekus kajastuma.

Muudatusettepanek 147
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt u a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

u a) „halduslik muudatus” –
muudatus kehtivas loa andmises, mis on 
üksnes halduslikku laadi, mis ei hõlma 
rahvatervise riski või keskkonnaohu või 
toote tõhususe ümberhindamist.

Or. en
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Selgitus

On vajalik määratleda, mis tüüpi on muudatus, mis olemasolevale loa saanud biotsiidile 
tehakse. 

Muudatusettepanek 148
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt u b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

u b) „väike muudatus” –
muudatus kehtivas loa andmises, mida ei 
saa käsitada haldusliku muudatusena, 
kuna nõuab rahvatervise riski või 
keskkonnaohu ja/või toote tõhususe 
piiratud ümberhindamist. Muudatus ei 
tohiks avaldada kahjulikku mõju 
rahvatervise riski või keskkonnaohu 
tasemele või toote tõhususele.

Or. en

Selgitus

On vajalik määratleda, mis tüüpi on muudatus, mis olemasolevale loa saanud biotsiidile 
tehakse. 

Muudatusettepanek 149
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt u c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

u c) „suur muudatus” –
muudatus olemasolevas loa andmises, 
mida ei saa käsitada haldusliku 
muudatuse või väikese muudatusena.

Or. en
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Selgitus

On vajalik määratleda, mis tüüpi on muudatus, mis olemasolevale loa saanud biotsiidile 
tehakse. 

Muudatusettepanek 150
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toimeaine kantakse I lisasse esialgu 
kuni 10 aastaks, kui kõnealust toimeainet 
sisaldav biotsiid vastab artikli 16 lõike 1 
punktis b sätestatud tingimustele.

1. Toimeaine kantakse I lisasse esialgu 
kuni 10 aastaks, kui kõnealust toimeainet 
sisaldav biotsiid vastab artikli 16 lõike 1 
punktis b sätestatud tingimustele. Artiklis 5 
nimetatud toimeaine võidakse kanda I 
lisasse üksnes esialgseks viie aasta 
pikkuseks ajavahemikuks.

Or. en

Selgitus

Ained, mis kuuluvad välistamiskriteeriumide alla, tuleks kanda I lisasse üksnes maksimaalselt 
viieks aastaks. See on kooskõlas taimekaitsevahendite määrusega. 

Muudatusettepanek 151
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toimeaine kantakse I lisasse esialgu 
kuni 10 aastaks, kui kõnealust toimeainet 
sisaldav biotsiid vastab artikli 16 lõike 1 
punktis b sätestatud tingimustele.

1. Toimeaine kantakse I lisasse esialgu 
kuni 10 aastaks, kui vähemalt üks
kõnealust toimeainet sisaldav biotsiid 
vastab artikli 16 lõike 1 punktis b 
sätestatud tingimustele.

Or. it
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Selgitus

I lisasse kandmiseks piisab sellest, kui toimeainet sisaldab ainult üks biotsiid. 

Muudatusettepanek 152
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Toimeaineid eraldi või biotsiidide 
koostises võib ELis biotsiidides 
kasutamiseks turule lasta ainult juhul, kui 
need on vastavalt käesolevale määrusele 
kantud I lisasse.

Or. de

Muudatusettepanek 153
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kui käesolevas määruses ei ole 
sätestatud teisiti, esitavad toimeaine kõik 
tootjad kemikaaliametile taotluse I lisasse 
kandmiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 154
Corinne Lepage

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

4. Vajaduse korral kehtestatakse I lisasse 
kantud toimeainete puhul jääkide 
piirnormid kooskõlas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 396/2005 
[ja nõukogu määrusega (EMÜ) nr 
2377/90].

4. I lisasse kantud toimeainete puhul 
kehtestatakse jääkide piirnormid kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 396/2005 [ja nõukogu määrusega 
(EMÜ) nr 2377/90].

Or. fr

Selgitus

On vaja tugevdada ja selgitada I lisasse kandmise tingimusi.

Muudatusettepanek 155
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toimeaineid eraldi või biotsiidide 
koostises võib ELis biotsiidides 
kasutamiseks turule lasta ainult juhul, kui 
need on vastavalt käesolevale määrusele 
kantud I lisasse.
2. Kui käesolevas määruses ei ole 
sätestatud teisiti, esitavad toimeaine või 
biotsiidis sisalduva toimeaine kõik tootjad 
kemikaaliametile taotluse I lisasse 
kandmiseks.

Or. de

Selgitus

Õiglane kohtlemine on võimalik ainult juhul, kui tootjad on kohustatud järgima andmete 
suhtes II lisas kehtestatud ühesuguseid nõudeid. 
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Muudatusettepanek 156
Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Olenemata artikli 4 lõikest 1, kantakse 
lõikes 2 osutatud toimeained I lisasse 
üksnes juhul, kui on täidetud vähemalt 
üks järgmistest tingimustest:

välja jäetud

a) inimeste kokkupuude biotsiidis 
sisalduva kõnealuse toimeainega on 
tavalistes kasutustingimustes minimaalne, 
eelkõige seal, kus toodet kasutatakse 
suletud süsteemides või rangelt 
kontrollitavates tingimustes;
b) on tõendatud, et toimeaine on vajalik 
rahva tervist ähvardava tõsise ohu 
kõrvaldamiseks;
c) on tõendatud, et toimeaine I lisasse 
kandmata jätmine avaldaks liiga suurt 
negatiivset mõju võrreldes aine 
kasutamisest tuleneva ohuga inimeste 
tervisele või keskkonnale, ning et 
puuduvad sobivad alternatiivsed ained või 
tehnika.
Punkti c ei kohaldata tooteliikide 4 ja 14–
19 alla kuuluvate toimeainete suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Olenemata artikli 4 lõikest 1, kantakse 
lõikes 2 osutatud toimeained I lisasse 
üksnes juhul, kui on täidetud vähemalt üks

1. Olenemata artikli 4 lõikest 1, kantakse 
lõikes 2 osutatud toimeained I lisasse 
üksnes juhul, kui on täidetud kõik
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järgmistest tingimustest: järgmised tingimused:

Or. en

Selgitus

On vaja vältida eriti ohtlike omadustega toimeainete kasutamist, millel on kahjulik mõju 
tervisele ja keskkonnale, eriti haavatavatele elanikkonnarühmadele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele. Erandite kohaldamine peaks piirduma selgelt määratletud tingimustega. 

Muudatusettepanek 158
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1– punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) inimeste kokkupuude biotsiidis 
sisalduva kõnealuse toimeainega on 
tavalistes kasutustingimustes minimaalne, 
eelkõige seal, kus toodet kasutatakse 
suletud süsteemides või rangelt 
kontrollitavates tingimustes;

a) inimeste kokkupuude biotsiidis 
sisalduva kõnealuse toimeainega on 
tegelikes ja kõigis kõige halvemates
kasutustingimustes minimaalne, eelkõige 
seal, kus toodet kasutatakse suletud 
süsteemides või rangelt kontrollitavates 
tingimustes;

Or. en

Selgitus

On vaja vältida eriti ohtlike omadustega toimeainete kasutamist, millel on kahjulik mõju 
tervisele ja keskkonnale, eriti haavatavatele elanikkonnarühmadele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele. Erandite kohaldamine peaks piirduma selgelt määratletud tingimustega. 

Muudatusettepanek 159
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) inimeste kokkupuude biotsiidis 
sisalduva kõnealuse toimeainega on 
tavalistes kasutustingimustes minimaalne, 

a) inimeste kokkupuude biotsiidis 
sisalduva kõnealuse toimeainega on 
tavalistes kasutustingimustes minimaalne 
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eelkõige seal, kus toodet kasutatakse 
suletud süsteemides või rangelt 
kontrollitavates tingimustes;

või nõuetekohaselt juhitud säästva 
kasutuse meetmete kaudu ning võttes 
arvesse toimeainele omaseid omadusi, 
eelkõige seal, kus toodet kasutatakse 
suletud süsteemides või rangelt 
kontrollitavates tingimustes;

Or. en

Selgitus

Tõsine riskijuhtimine võib vähendada kasutajate, olgu siis professionaalsete või 
mitteprofessionaalsete kasutajate kokkupuudet ja lõppude lõpuks kaitsta keskkonda ja 
kasutajate tervist. Näiteks väike toimeaine kogus, mis on isegi liigitatud kantserogeensete, 
mutageensete või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete kategooriasse 1 (CMR1), ei 
kujutaks endast mingit ohtu inimese tervisele, tingimusel, et toode on kujundatud piisavalt 
hästi, takistamaks igasugust väärkasutust. Seepärast määrab toode ja selle kasutusviis selle, 
kas oht on olemas, arvestades, et sel juhul esineb toimeaine väga väikeses koguses. 

Muudatusettepanek 160
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1– punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) inimeste kokkupuude biotsiidis 
sisalduva kõnealuse toimeainega on 
tavalistes kasutustingimustes minimaalne, 
eelkõige seal, kus toodet kasutatakse 
suletud süsteemides või rangelt 
kontrollitavates tingimustes;

a) inimeste kokkupuude biotsiidis 
sisalduva kõnealuse toimeainega on 
tavalistes kasutustingimustes minimaalne, 
see tähendab, et toodet kasutatakse suletud 
süsteemides või muudes tingimustes, kus 
on välistatud kokkupuude inimestega ja 
kus toimeainete jäägid ei ületa avastamise 
piirväärtust;

Or. en

Selgitus

Sõnastus on kooskõlas taimekaitsevahendite määrusega. Minimaalne kokkupuude tuleks 
selgelt määratleda. Seda ei tehta komisjoni ettepanekus, kus antakse vaid võimalik näide 
minimaalse kokkupuute kohta. Minimaalne kokkupuude tuleks määratleda kui midagi, mis 
kujutab endast üksnes kasutusviise, mille puhul on välistatud kokkupuude inimestega ja mille 
puhul ei ole jääke. 
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Muudatusettepanek 161
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on tõendatud, et toimeaine on vajalik 
rahva tervist ähvardava tõsise ohu 
kõrvaldamiseks;

b) toimeaine taotlusele lisatud 
dokumenteeritud tõendite alusel on 
tõendatud, et toimeaine on vajalik 
rahvatervist või keskkonda sellise 
ähvardava tõsise ohu kõrvaldamiseks, mida 
teiste kättesaadavate vahendite, 
sealhulgas mittekeemiliste vahenditega 
tõrjuda ei saa;

Or. en

Selgitus

Sõnastus, mis on kooskõlas taimekaitsevahendite määrusega. Tuleb tõestada, et tõsist ohtu 
üldsusele ei ole võimalik kontrollida mingite muude vahenditega, sealhulgas mittekeemiliste 
meetoditega, ja tuleb võtta asjakohased riski vähendamise meetmed. 

Muudatusettepanek 162
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on tõendatud, et toimeaine on vajalik 
rahva tervist ähvardava tõsise ohu 
kõrvaldamiseks;

b) taotleja tõendab dokumenteeritud 
tõendite alusel, et toimeaine on vajalik 
rahvatervist või keskkonda sellise 
ähvardava tõsise ohu kõrvaldamiseks, mida 
ühegi teise kättesaadava vahendi, 
sealhulgas mittekeemiliste vahenditega 
tõrjuda ei saa;

Or. en
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Selgitus

On vaja vältida eriti ohtlike omadustega toimeainete kasutamist, millel on kahjulik mõju 
tervisele ja keskkonnale, eriti haavatavatele elanikkonnarühmadele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele. Erandite kohaldamine peaks piirduma selgelt määratletud tingimustega. 

Muudatusettepanek 163
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) on tõendatud, et toimeaine I lisasse 
kandmata jätmine avaldaks liiga suurt 
negatiivset mõju võrreldes aine 
kasutamisest tuleneva ohuga inimeste 
tervisele või keskkonnale, ning et 
puuduvad sobivad alternatiivsed ained või 
tehnika.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Negatiivne mõju, mis võib olla ebaproportsionaalne, on määratlemata – seega tekitab see 
lünga seoses igasuguste eranditega, nt majandushuvidest motiveeritud erandid. Analoogilise 
taimekaitsevahendite määruse puhul sellist erandit ei ole. Sobivate alternatiivide või 
tehnoloogiate puudumise sätet käsitletakse paremini eelmise punkti muudatuses. 

Muudatusettepanek 164
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) on tõendatud, et toimeaine I lisasse 
kandmata jätmine avaldaks liiga suurt 
negatiivset mõju võrreldes aine 
kasutamisest tuleneva ohuga inimeste 
tervisele või keskkonnale, ning et 
puuduvad sobivad alternatiivsed ained või 

c) võrdleva hindamisega on tõendatud, et 
puuduvad keemilised või mittekeemilised 
alternatiivsed ained või tehnoloogiad 
kõnealusel eesmärgil või mis on inimeste 
või loomade tervisele või keskkonnale 
tunduvalt ohutumad või vähem 
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tehnika. kahjulikud;

Or. en

Selgitus

On vaja vältida eriti ohtlike omadustega toimeainete kasutamist, millel on kahjulik mõju 
tervisele ja keskkonnale, eriti haavatavatele elanikkonnarühmadele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele. Erandite kohaldamine peaks piirduma selgelt määratletud tingimustega. 

Muudatusettepanek 165
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) ainele omase ohtlikkuse hindamine 
ettenähtud kasutustingimustes tõendab 
vastuvõetavaid riske kooskõlas IV lisas 
osutatud hindamistoimikutes sätestatud 
kriteeriumidega.

Or. en

Selgitus

Biotsiidide kasutamise sätestamine ainult nende toimeainete omaduste alusel, jättes arvesse 
võtmata nende tegelikud kasutusviisid ja kokkupuute, kahjustab teaduspõhise 
otsustamisprotsessi põhimõtet. 

Muudatusettepanek 166
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) toimeaine kasutamise suhtes 
kohaldatakse riski vähendamise 
meetmeid, et tagada, et kokkupuude 
inimeste ja keskkonnaga oleks viidud 
miinimumini ja et seda korrapäraselt 
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jälgitakse;

Or. en

Selgitus

On vaja vältida eriti ohtlike omadustega toimeainete kasutamist, millel on kahjulik mõju 
tervisele ja keskkonnale, eriti haavatavatele elanikkonnarühmadele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele. Erandite kohaldamine peaks piirduma selgelt määratletud tingimustega. 

Muudatusettepanek 167
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) taotleja esitab asendamist käsitleva 
kava selle kohta, kuidas teiste vahendite, 
sealhulgas mittekeemiliste meetoditega 
tõsist ohtu ohjata.

Or. en

Selgitus

On vaja vältida eriti ohtlike omadustega toimeainete kasutamist, millel on kahjulik mõju 
tervisele ja keskkonnale, eriti haavatavatele elanikkonnarühmadele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele. Erandite kohaldamine peaks piirduma selgelt määratletud tingimustega. 

Muudatusettepanek 168
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti c ei kohaldata tooteliikide 4 ja 14–
19 alla kuuluvate toimeainete suhtes.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Tooteliigi 4 ja tooteliikide 14–19 erandite hulgast väljajätmiseks ei ole ühtegi teaduslikku ega 
keskkonna või tervisega seotud põhjust. Tõepoolest, oht inimeste tervisele võib olla väga 
ebaproportsionaalne, kui mõnda toimeainet ei lisata üksnes sellepärast, et need kuuluvad 
teatavatesse tooteliikide kategooriatesse. Komisjoni 2009. aasta valges raamatus 
kliimamuutustega kohanemise kohta teatati selliste uute raskete inimeste ja loomade 
transmissiivsete nakkushaiguste levikust kliimamuutuste tõttu, nagu malaaria. Insektitsiidid 
on nende haiguste vastu võitlemisel äärmiselt olulised. 

Muudatusettepanek 169
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti c ei kohaldata tooteliikide 4 ja 14–
19 alla kuuluvate toimeainete suhtes.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Puuduvad teaduslikud tõendid, et eristada tooteliike (nt punktid 4 ja 14-19). Need tooted on 
rodentitsiidid, akaritsiidid, molluskitsiidi ning desinfektsioonivahendid ja need on mõeldud 
närilise- ja putukatõrjeks. Toodete väljajätmine tuleb otsustada riski alusel (oht ja 
kokkupuutumine). Kui on teaduslikult tõestatud, et riskid on hästi kontrolli all, siis tuleb 
toimeained lubada. 

Muudatusettepanek 170
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti c ei kohaldata tooteliikide 4 ja 14–
19 alla kuuluvate toimeainete suhtes.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Tooteliikide 4 ja 14–19 väljajätmiseks artikli 5 lõike 1 punkti c erandite hulgast puuduvad 
teaduslikud põhjendused. See erandite hulgast väljajätmine lõpeks oluliste toodete 
eemaldamisega toidu ja sööda desinfitseerimise ning kahjuritõrje valdkonnas. 

Muudatusettepanek 171
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti c ei kohaldata tooteliikide 4 ja 14–
19 alla kuuluvate toimeainete suhtes.

Kõnealuse toimeainega biotsiidi 
kasutamine piirdub nende 
liikmesriikidega, kus esineb asjaomaseid 
kahjulikke organisme või tõsine oht.
Selliseid tooteid võivad kasutada üksnes 
professionaalsed kasutajad.

Or. en

Selgitus

On vaja vältida eriti ohtlike omadustega toimeainete kasutamist, millel on kahjulik mõju 
tervisele ja keskkonnale, eriti haavatavatele elanikkonnarühmadele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele. Erandite kohaldamine peaks piirduma selgelt määratletud tingimustega. 

Muudatusettepanek 172
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toimeaine lisatakse I lisasse vaid üks 
kord kuni viieks aastaks.

Or. en

Selgitus

On vaja vältida eriti ohtlike omadustega toimeainete kasutamist, millel on kahjulik mõju 
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tervisele ja keskkonnale, eriti haavatavatele elanikkonnarühmadele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele. Erandite kohaldamine peaks piirduma selgelt määratletud tingimustega. 

Muudatusettepanek 173
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuseid erandeid ei kohaldata 
toimeainete suhtes, mis on 
klassifitseeritud vastavalt määrusele (EÜ) 
nr 1272/2008 1A kategooria 
kantserogeense ainena, 1B kategooria 
piirnormita kantserogeense ainena või 1A 
kategooria reproduktiivtoksilise ainena.

Or. en

Selgitus

See on identne taimekaitsevahendite määruse sätetega. Erandeid ei tohiks lubada 
teadaolevate kantserogeenide või võimalike kantserogeenide puhul ilma võrdlusaluseta ega 
teadaolevate reproduktiivtoksiliste ainete puhul. 

Muudatusettepanek 174
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mis tahes biotsiidi kasutamise suhtes, mis 
sisaldab I lisas sisalduvat toimeainet 
vastavalt käesolevale lõikele, 
kohaldatakse asjakohaseid riski 
vähendamise meetmeid, et tagada, et 
kokkupuude inimeste ja keskkonnaga 
oleks viidud miinimumini. Igal juhul 
võivad selliseid tooteid kasutada üksnes 
professionaalsed kasutajad.
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Liikmesriik, kes annab loa biotsiidile, mis 
sisaldab I lisas sisalduvat toimeainet 
vastavalt käesolevale lõikele, töötab välja 
järkjärgulise üleminekukava, milles 
näidatakse, kuidas hoida tõsist ohtu 
kontrolli all teiste vahenditega, sealhulgas 
mittekeemiliste meetoditega, ning edastab 
kõnealuse kava viivitamata komisjonile.

Or. en

Selgitus

Sätted, mis on kooskõlas taimekaitsevahendite määrusega, ja täiendav täpsustus, et selliseid 
tooteid, mis sisaldavad aineid, mis kuuluvad välistamiskriteeriumide alla, võivad kasutada 
vaid professionaalsed kasutajad. 

Muudatusettepanek 175
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) toimeained, mis on määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artikli 57 punkti f kohaselt 
ained, millel on endokriinseid häireid 
põhjustavad omadused.

d) toimeained, mis on ühenduse või 
rahvusvaheliselt kokku lepitud 
katsejuhenditel või muudel 
kättesaadavatel kemikaaliameti läbi 
vaadatud andmetel või teabel, sealhulgas 
teadusliku kirjanduse läbivaatamine, 
põhineva hindamise alusel ained, millel 
on endokriinseid häireid põhjustavaid 
omadusi, mis võivad avaldada inimesele 
kahjulikku mõju või mis on määruse (EÜ) 
nr 1907/2006 artikli 57 punkti f kohaselt 
ained, millel on endokriinseid häireid 
põhjustavad omadused.

Komisjon võtab 13. detsembriks 2013 
delegeeritud õigusaktide kaudu vastu 
artiklile 72 vastavad meetmed seoses 
konkreetsete teaduslike kriteeriumidega, 
et määratleda endokriinseid häireid 
põhjustavad omadused. Kuni nimetatud 
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kriteeriumide vastuvõtmiseni loetakse 
aineid, mis on või peaksid olema vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1272/2008 sätetele 
liigitatud 2. kategooria kantserogeeniks ja 
2. kategooria reproduktiivtoksiliseks 
aineks, endokriinseid häireid põhjustavate 
omadustega aineteks. Lisaks võib lugeda 
aineid, mis on liigitatud või mida tuleks 
liigitada vastavalt määruse (EÜ) nr 
1272/2008 sätetele 2. kategooria 
reproduktiivtoksiliseks aineks ja millel on 
toksiline mõju endokriinsetele 
näärmetele, endokriinseid häireid 
põhjustavate omadustega aineteks.

Or. en

Selgitus

Endokriinsete häirete tekitajate kindlaksmääramiseks ei piisa viitamisest REACHi määruse 
artikli 57 punktile 7. Väga probleemsete ainete kindlaksmääramine REACHi määruse alusel 
on väga aeglane. Ühegi aine kindlaksmääramiseks artikli 57 punkti f alusel ei ole veel 
ettepanekut tehtud. Ja takistus on väga suur: teaduslikud tõendid „võimaliku [!] tõsise mõju“ 
kohta. Endokriinsete häirete tekitajaid tuleks samuti määratleda kooskõlastatud katsesuuniste 
või muu kättesaadava teabe alusel (nagu taimekaitsevahendite määruses). Endokriinseid 
häireid põhjustavate kemikaalide kohta tuleks samal ajal, nagu taimekaitsevahendite 
määruses, välja töötada konkreetsed kriteeriumid. 

Muudatusettepanek 176
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) toimeained, mis on määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artikli 57 punkti f kohaselt 
ained, millel on endokriinseid häireid 
põhjustavad omadused.

d) toimeained, mis on määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artikli 57 punkti f kohaselt 
ained, millel on endokriinseid häireid 
põhjustavad omadused.

Arvestades praegust ebakindlust teaduses 
seoses endokriinseid häireid tekitavate 
omaduste kindlaksmääramiseks vajalike 
kriteeriumidega, teeb Euroopa Komisjon 
hiljemalt 14. detsembriks 2013 ettepaneku 
õigusakti eelnõu vastuvõtmiseks, milles 
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seda küsimust käsitletakse.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni tellitud konsultant annab 2011. aasta aprillis välja lõpliku aruande selle 
kohta, kuidas endokriinsete häirete tekitajaid käsitleda. Oleks ennatlik teha juba praegu 
järeldusi selle kohta, millised toimeaineid tuleks pidada endokriinsete häirete põhjustajaks. 
Väga väheseid toimeaineid on hinnatud ja väga vähe töötatakse välja uusi toimeaineid, mis 
on omased näiteks kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete klassile 2 (CMR2), kuna endokriinsete häirete põhjustajal oleksid 
märkimisväärsed tagajärjed ja need takistaksid ametiasutustel rahvatervise ohtude vastu 
tulemuslikult võidelda. 

Muudatusettepanek 177
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) toimeained, mis on määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artikli 57 punkti f kohaselt 
ained, millel on endokriinseid häireid 
põhjustavad omadused.

d) toimeained, mis on määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artikli 57 punkti f kohaselt 
ained, millel on endokriinseid häireid 
põhjustavad omadused. Komisjon võtab 
30. juuniks 2015 delegeeritud õigusaktide 
kaudu vastu artiklitele XY vastavad 
meetmed seoses konkreetsete teaduslike 
kriteeriumidega, et määratleda 
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused.

Or. en

Selgitus

Seni ei ole välja töötatud ühtegi kriteeriumit endokriinseid häireid põhjustavate ainete 
kindlaksmääramiseks. Komisjon töötab praegu horisontaalse määratlusega, mida 
kohaldatakse paljude ELi õigustekstide suhtes, milles viidatakse endokriinsetele häiretele, nt 
REACHi määrus ja taimekaitsevahendite määrus. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on 
viia biotsiide käsitlevad õigusaktid kooskõlla selle käimasoleva protsessiga. Komisjoni 
lähenemisviis peaks olema kooskõlas rahvusvaheliste arengutega, eelkõige OECD 
raamistikuga. 
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Muudatusettepanek 178
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) ained, mis kuuluvad direktiivile 
2000/60/EÜ lisatud veepoliitika 
prioriteetsete ohtlike ainete nimistusse;

Or. en

Selgitus

Selleks et olla kooskõlas veepoliitika raamdirektiiviga, nagu kavandas Euroopa Parlamendi 
raportöör oma muudatusettepanekus 11. 

Muudatusettepanek 179
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) neurotoksilise või immunotoksilise 
toimega, arenguhäireid põhjustavad 
toimeained.

Or. en

Selgitus

Teadusuuringud on näidanud neurotoksiliste ainete kahjulikku mõju laste närvisüsteemi 
arengule. Kooskõlas ettevaatusprintsiibi ja eesmärgiga tagada inimeste tervise ja keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse, ei tohiks anda luba ainetele, millel on arenguhäireid põhjustav 
neurotoksiline või immunotoksiline mõju. 
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Muudatusettepanek 180
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) nanomaterjale sisaldavad toimeained.

Or. en

Selgitus

Inimeste tervise ja keskkonna kõrgetasemelise kaitse tagamiseks ei tohiks nanomaterjali 
sisaldavatele toimeainetele luba anda. 

Muudatusettepanek 181
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1– punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toimik toimeaine kohta, mis vastab II 
lisas sätestatud nõuetele;

a) toimik toimeaine ja selle jääkide kohta, 
mis vastab II lisas sätestatud nõuetele;

Or. en

Selgitus

Toimeainete jäägid võivad olla kahjulikumad kui toimeaine ise ja seepärast tuleks neid 
taotluses selgesõnaliselt käsitleda. 

Muudatusettepanek 182
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) toimik biotsiidide heite kavade kohta 
vastavalt II lisa punktile 1 ja III lisa 
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punktile 1.

Or. en

Selgitus

Biotsiide kasutatakse väga laialdaselt ehitustoodetes ja -materjalides. Et integreerida 
keskkonna- ja terviseaspekte, peaks olema kättesaadaval teave biotsiidide heite kohta 
eritingimustes, nagu realistlikud heitekavad, milles kirjeldatakse biotsiidide 
leostumisomadusi. See muutub eriti asjakohaseks kehtiva ehitustoodete direktiivi 
läbivaatamise kontekstis. 

Muudatusettepanek 183
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teave ei ole vajalik, arvestades 
kavandatud kasutusviisidega seotud 
kokkupuudet biotsiidiga;

a) teave ei ole vajalik, kuna asjaomase 
kokkupuute biotsiidiga võib kavandatud 
kasutusviisidest välja arvata;

Or. en

Selgitus

Sellisest teabest tuleks loobuda üksnes juhul, kui puudub vastav kokkupuude. 

Muudatusettepanek 184
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teabe esitamine ei ole teaduse 
seisukohast vajalik;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

See on väga selgusetu ja kujutab endast võimalikku lünka, mis ei ole põhjendatud. 

Muudatusettepanek 185
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teabe esitamine ei ole tehniliselt 
võimalik.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 186
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teabe esitamine ei ole tehniliselt 
võimalik.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See on selgusetu ja seega kujutab endast võimalikku lünka, mis ei ole põhjendatud. 

Muudatusettepanek 187
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab meetmed selliste 4. Et määratleda, milline põhjendus on 
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kriteeriumide kehtestamiseks, mille alusel 
määratletakse, milline põhjendus on piisav 
lõike 1 kohaste andmenõuete 
kohandamiseks lõike 2 punktis a osutatud 
põhjustel.

piisav lõike 1 kohaste andmenõuete 
kohandamiseks lõike 2 punktis a osutatud 
põhjustel, kohandab komisjon 
kriteeriumeid delegeeritud õigusaktide 
kaudu kooskõlas artikliga 71 a ja 
vastavalt artiklite 71 b ja 71 c 
tingimustele.

Or. en

Selgitus

Et komiteemenetlus uue delegeeritud õigusaktide süsteemiga kooskõlla viia vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 290. 

Muudatusettepanek 188
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab meetmed selliste 
kriteeriumide kehtestamiseks, mille alusel 
määratletakse, milline põhjendus on piisav 
lõike 1 kohaste andmenõuete 
kohandamiseks lõike 2 punktis a osutatud 
põhjustel.

4. Komisjon võtab vastu ja avaldab 
läbipaistvad kriteeriumid ja suunised, 
mille alusel määratletakse, milline 
põhjendus on piisav lõike 1 kohaste 
andmenõuete kohandamiseks lõike 2 
punktis a osutatud põhjustel, samuti 
kooskõlas eesmärgiga, et selgroogsete 
loomadega katsete tegemine käesoleva 
määruse tähenduses viiakse läbi üksnes 
viimase abinõuna.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 72 lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Et komiteemenetlus uue delegeeritud õigusaktide süsteemiga kooskõlla viia vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 290. 

Muudatusettepanek 190
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Taotleja lisab toimikule viimase 
kümne aasta jooksul enne toimiku 
esitamist avaldatud teaduslikud 
materjalid, mille kohta on koostatud 
võrdlevad teaduslikud eksperdihinnangud 
toimeaine ja selle oluliste metaboliitide 
kõrvaltoimete kohta tervisele, 
keskkonnale ja mittesihtliikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui toimikute hindamisel selgub, et 
hindamiseks on vaja täiendavat teavet, 

2. Kui toimikute hindamisel selgub, et 
hindamiseks on vaja täiendavat teavet, 
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palub taotlust hindav pädev asutus taotlejal 
esitada kõnealune teave kindlaksmääratud 
aja jooksul ning teavitab sellest 
kemikaaliametit.

palub taotlust hindav pädev asutus taotlejal 
esitada kõnealune teave kindlaksmääratud 
aja jooksul ning teavitab sellest 
kemikaaliametit. Kui lisateave sisaldab 
loomkatseid, soovitavad ameti või pädeva 
asutuse eksperdid taotlejal seoses sobivate 
alternatiivsete meetodite ja 
katsestrateegiatega selgroogsete loomade 
kasutamine asendada, seda vähendada või 
täpsustada.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui taotlust hindav pädev asutus leiab, et 
sama toimeainet sisaldavate biotsiidide
kasutamine võib avaldada kumulatiivset 
mõju, dokumenteerib ta oma seisukohad 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 XV 
lisa II jao punkti 3 asjakohastes osades 
esitatud nõuetega ning lisab need 
hindamistulemustele.

3. Kui taotlust hindav pädev asutus leiab, et 
selliste biotsiidide kasutamine, mis 
sisaldavad sama toimeainet või toimeainet, 
millel on samadele lõpp-punktidele kas 
sama või erineva mehhanismi või toime 
kaudu sarnane või ühesugune mõju, võib 
avaldada kumulatiivset mõju, 
dokumenteerib ta oma seisukohad 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 XV 
lisa II jao punkti 3 asjakohastes osades 
esitatud nõuetega ning lisab need 
hindamistulemustele.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kemikaaliamet koostab ja esitab 
komisjonile üheksa kuu jooksul pärast 
hindamistulemuste kättesaamist arvamuse 
toimeaine I lisasse kandmise kohta.

4. Kemikaaliamet koostab ja esitab 
komisjonile üheksa kuu jooksul pärast 
hindamistulemuste kättesaamist arvamuse 
toimeaine I lisasse kandmise kohta, võttes 
arvesse hindava pädeva asutuse järeldusi.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et kemikaaliameti arvamus koostatakse võttes arvesse hindava pädeva 
asutuse järeldusi. 

Muudatusettepanek 194
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab pärast kemikaaliametilt 
arvamuse kättesaamist vastu otsuse 
toimeaine I lisasse kandmist käsitleva
taotluse kohta. Kõnealune otsus käesoleva 
määruse vähemoluliste sätete muutmiseks 
määruse täiendamise teel võetakse vastu 
artikli 72 lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

5. Komisjon võtab selleks, et hoida 
lubatud toimeainete loend ajakohastatud, 
pärast kemikaaliametilt arvamuse 
kättesaamist delegeeritud õigusaktide 
kaudu kooskõlas artikliga 71 a ja 
vastavalt artikli 71 b ja artikli 71 c 
tingimustele vastu otsuse toimeaine I 
lisasse kandmise kohta. Kui komisjon 
otsustab aine I lisasse kanda, esitatakse 
taotleja nimi.

Or. en

Selgitus

Et komiteemenetlus uue delegeeritud õigusaktide süsteemiga kooskõlla viia vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 290. 
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Muudatusettepanek 195
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) aine lubatav päevadoos, akuutne 
standarddoos või ainega kokkupuute 
lubatav ulatus on märkimisväärselt 
väiksem, kui enamikul I lisasse kantud 
sama tooteliigi toimeainetel;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 196
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) aine lubatav päevadoos, akuutne 
standarddoos või ainega kokkupuute 
lubatav ulatus on märkimisväärselt 
väiksem, kui enamikul I lisasse kantud 
sama tooteliigi toimeainetel;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

 Seda saab alati vähendada toote kasutuse muutmise või isikukaitsevahendite ja tehniliste 
kontrollide kasutamisega. 

Muudatusettepanek 197
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b



AM\812192ET.doc 57/71 PE439.902v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) aine vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 
XIII lisas sätestatud kahele kriteeriumile, 
mille alusel on aine püsiv, 
bioakumuleeruv ja toksiline;

b) aine on püsiv, bioakumuleeruv ja 
toksiline, kui see vastab määruse (EÜ) nr 
1907/2006 XIII lisas sätestatud 
kriteeriumidele;

(Allpool esitatud selgitus kehtib ka artikli 9 
lõike 1 punkte c, d, ja f ning lõiget 2 
käsitlevate muudatusettepanekute puhul)

Or. fr

Selgitus

Kriteeriumid, mille alusel teha kindlaks, kas aine tuleks asendada, peaksid olema kohandatud 
REACHi määruses sätestatud heakskiitmiseks vajalike kriteeriumidega. Et Euroopa 
Kemikaaliameti ülesanne on teha kindlaks, kas toimeaine täidab kõik kriteeriumid, on 
soovitav, et kaks määrust oleksid ühtsed. Aineid, mille ettenähtud kasutamine ei kujuta endast 
ohtu inimeste tervisele ega keskkonnale, ei tohiks pidada aineteks, mis tuleb asendada. 

Muudatusettepanek 198
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) aine vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 
XIII lisas sätestatud kahele kriteeriumile, 
mille alusel on aine püsiv, 
bioakumuleeruv ja toksiline;

d) ained, mis vastavalt määruse (EÜ) nr 
1907/2006 XIII lisas sätestatud 
kriteeriumitele on püsivad, 
bioakumuleeruvad ja toksilised;

Or. en

Selgitus

Sidususe huvides kahe määruse vahel on asendamisele kuuluvate ainete määratlemise 
kriteeriumid viidud kooskõlla määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) (artikkel 57) alusel
lubatavate ainete kriteeriumitega. Kemikaaliametil (ECHA) on ülesanne uurida, kas 
toimeaine vastab nendele kriteeriumitele; soovitav on nende kahe määruse vaheline sidusus. 
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Muudatusettepanek 199
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) aine vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 
XIII lisas sätestatud kahele kriteeriumile, 
mille alusel on aine püsiv, bioakumuleeruv 
ja toksiline;

b) aine vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 
XIII lisas sätestatud ühele kriteeriumile, 
mille alusel on aine püsiv, bioakumuleeruv 
ja toksiline;

Or. en

Muudatusettepanek 200
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ainel on murettekitavaid kriitilisi 
mõjusid (nt neurotoksiline või 
immunotoksiline mõju), mis koos 
kasutusviisiga võivad tekitada olukordi, 
mis võivad kujuneda probleemseteks isegi 
juhul, kui rakendatakse väga rangeid 
riskijuhtimismeetmeid;

c) aine on väga püsiv ja väga 
bioakumuleeruv, kui see vastab määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 XIII lisas sätestatud 
kriteeriumidele;

Or. fr

Muudatusettepanek 201
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ainel on murettekitavaid kriitilisi 
mõjusid (nt neurotoksiline või 
immunotoksiline mõju), mis koos 
kasutusviisiga võivad tekitada olukordi, 

c) ained, mis vastavalt määruse (EÜ) nr 
1907/2006 XIII lisas sätestatud 
kriteeriumitele on väga püsivad ja väga 
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mis võivad kujuneda probleemseteks isegi 
juhul, kui rakendatakse väga rangeid 
riskijuhtimismeetmeid.

bioakumuleeruvad;

Or. en

Selgitus

Sidususe huvides kahe määruse vahel on asendamisele kuuluvate ainete määratlemise 
kriteeriumid viidud kooskõlla määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) (artikkel 57) alusel 
lubatavate ainete kriteeriumitega. Kemikaaliametil (ECHA) on ülesanne uurida, kas 
toimeaine vastab nendele kriteeriumitele; soovitav on nende kahe määruse vaheline sidusus. 

Muudatusettepanek 202
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ainel on murettekitavaid kriitilisi 
mõjusid (nt neurotoksiline või 
immunotoksiline mõju), mis koos 
kasutusviisiga võivad tekitada olukordi, 
mis võivad kujuneda probleemseteks isegi 
juhul, kui rakendatakse väga rangeid 
riskijuhtimismeetmeid.

c) ainel on murettekitavaid kriitilisi 
mõjusid (nt neurotoksiline või 
immunotoksiline mõju), mis koos 
kasutusviisiga võivad tekitada olukordi, 
mis võivad kujuneda probleemseteks, nt 
suur võimalik oht põhjaveele, isegi juhul, 
kui rakendatakse väga rangeid 
riskijuhtimismeetmeid.

Or. en

Selgitus

Arvestades veevarude kaitset analoogselt määruse (milles käsitletakse taimekaitsevahendite 
turuleviimist) (1107/2009) II lisa punkti 4 teisele taandele. 

Muudatusettepanek 203
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) aine sisaldab suurel määral 
mitteaktiivseid isomeere;

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Mitteaktiivsed isomeerid on ained, mis ei ole ei tervisele ega keskkonnale ohtlikud. Seega ei 
ole vaja neid lisada selliste ainete hulka, mida saab asendada. 

Muudatusettepanek 204
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) aine sisaldab suurel määral 
mitteaktiivseid isomeere;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sidususe huvides kahe määruse vahel on asendamisele kuuluvate ainete määratlemise 
kriteeriumid viidud kooskõlla määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) (artikkel 57) alusel 
lubatavate ainete kriteeriumitega. Kemikaaliametil (ECHA) on ülesanne uurida, kas 
toimeaine vastab nendele kriteeriumitele; soovitav on nende kahe määruse vaheline sidusus. 

Muudatusettepanek 205
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) aine sisaldab suurel määral 
mitteaktiivseid isomeere;

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 206
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) aine on klassifitseeritud või vastab 
kriteeriumidele, mille alusel võib aine 
klassifitseerida kooskõlas määrusega (EÜ) 
nr 1272/2008 1A või 1B kategooria 
kantserogeeniks, mutageeniks või 
reproduktiivtoksiliseks aineks;

e) aine on klassifitseeritud või vastab 
kriteeriumidele, mille alusel võib aine 
klassifitseerida kooskõlas määrusega (EÜ) 
nr 1272/2008 hingamisteede 
sensibiliseerijaks, 1A või 1B kategooria 
kantserogeeniks, mutageeniks või 
reproduktiivtoksiliseks aineks;

Or. en

Muudatusettepanek 207
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ühenduse või rahvusvaheliselt 
kokkulepitud katsejuhenditel või muudel 
kättesaadavatel andmetel põhineva 
hindamise alusel on leitud, et ainel on 
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused, mis võivad avaldada inimeste 
tervisele kahjulikku mõju.

f) ained, millel on endokriinseid häireid 
põhjustavad omadused või millel on 
püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised 
omadused või väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad omadused ning mis ei 
vasta punktide b või c kriteeriumitele, 
mille kohta on olemas teaduslikud 
andmed, et nad võivad avaldada inimeste 
tervisele või keskkonnale tõsist mõju, mis 
põhjustab samaväärset ohtu kui punktides 
b, c või e loetletud ainete poolt avaldatav 
mõju, ning mis määratakse kindlaks 
üksikjuhtumipõhiselt määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artiklis 59 sätestatud korras.

Or. en
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Selgitus

Sidususe huvides kahe määruse vahel on asendamisele kuuluvate ainete määratlemise 
kriteeriumid viidud kooskõlla määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) (artikkel 57) alusel 
lubatavate ainete kriteeriumitega. Kemikaaliametil (ECHA) on ülesanne uurida, kas 
toimeaine vastab nendele kriteeriumitele; soovitav on nende kahe määruse vaheline sidusus. 

Muudatusettepanek 208
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ühenduse või rahvusvaheliselt 
kokkulepitud katsejuhenditel või muudel 
kättesaadavatel andmetel põhineva 
hindamise alusel on leitud, et ainel on
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused, mis võivad avaldada inimeste 
tervisele kahjulikku mõju.

f) teaduslikult on tõestatud, et aine – mille 
omadused põhjustavad endokriinseid 
häireid või mille omadused on püsivad, 
bioakumulatiivsed ja toksilised või väga 
püsivad ja väga bioakumulatiivsed ning 
mis ei vasta punktides b ja c sätestatud 
kriteeriumidele – võib avaldada inimeste 
tervisele või keskkonnale väga kahjulikku 
mõju, mis on sama murettekitav kui 
punktides b ja c osutatud ainete avaldatav 
mõju.

Or. fr

Muudatusettepanek 209
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ühenduse või rahvusvaheliselt 
kokkulepitud katsejuhenditel või muudel 
kättesaadavatel andmetel põhineva 
hindamise alusel on leitud, et ainel on 
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused, mis võivad avaldada inimeste 
tervisele kahjulikku mõju.

f) ühenduse või rahvusvaheliselt 
kokkulepitud katsejuhenditel või muudel 
kättesaadavatel andmetel põhineva 
hindamise alusel on leitud, et ainel on 
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused, mis võivad avaldada inimeste 
tervisele või keskkonnale kahjulikku mõju.
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Or. en

Muudatusettepanek 210
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Kooskõlas asendamise põhimõttega tuleks artikli 9 lõikele 1 uus lõik g. See kehtiks ka selliste 
biotsiidide käsitlemise puhul, mis on juba lubatud, ja uute toimeainete puhul. 

Muudatusettepanek 211
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kemikaaliamet uurib toimeaine I lisasse 
kandmise otsuse või selle otsuse 
uuendamise kohta arvamuse koostamisel, 
kas toimeaine vastab mõnele lõikes 1 
nimetatud kriteeriumile ning käsitleb seda 
küsimust oma arvamuses.

2. Kemikaaliamet uurib toimeaine I lisasse 
kandmise otsuse või selle otsuse 
uuendamise kohta arvamuse koostamisel, 
kas toimeaine vastab mõnele lõikes 1 
nimetatud kriteeriumile ja kas ainega 
kokkupuutumist ei kontrollita piisavalt, 
võttes arvesse ainega kaasnevaid ohte, 
ning käsitleb seda küsimust oma 
arvamuses.

Or. fr
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Muudatusettepanek 212
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina artikli 10 lõikest 3 uuendatakse 
asendamisele kuuluva toimeaine I lisasse 
kandmise otsust mitte rohkem kui 
kümneks aastaks.

4. Erandina artikli 10 lõikest 3 uuendatakse 
asendamisele kuuluva toimeaine I lisasse 
kandmise otsust mitte rohkem kui viieks 
aastaks.

Liikmesriigid kehtestavad ja rakendavad 
asenduskava, et tagada, et kõnealuse 
toimeaine kasutamine loa andmise 
perioodi jooksul järkjärgult kaotataks ja 
et toimeainet oleks võimalik asendada 
usaldusväärsete keemiliste ja 
mittekeemiliste alternatiividega.

Or. en

Selgitus

Asenduskavad tuleks viia ellu, et toetada toodete säästvat tootmist ja turustamist, mille puhul 
probleemne aine on asendatud vähem ohtliku ainega. Lisaks edendab asendamist käsitlevate 
kavade loomine tooteinnovatsiooni. 

Muudatusettepanek 213
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina artikli 10 lõikest 3 uuendatakse 
asendamisele kuuluva toimeaine I lisasse 
kandmise otsust mitte rohkem kui 
kümneks aastaks.

4. Erandina artikli 10 lõikest 3 uuendatakse 
asendamisele kuuluva toimeaine I lisasse 
kandmise otsust mitte rohkem kui viieks 
aastaks.

Or. fr

Selgitus

Toimeaineid, mille puhul nähakse ette nende asendamine, peaks saama lisada 1. lisasse ainult 
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5 aastaks. 

Muudatusettepanek 214
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina artikli 10 lõikest 3 uuendatakse 
asendamisele kuuluva toimeaine I lisasse 
kandmise otsust mitte rohkem kui 
kümneks aastaks.

4. Erandina artikli 10 lõikest 3 lubatakse 
asendamisele kuuluv toimeaine lisasse 
kanda või uuendatakse asendamisele 
kuuluva toimeaine I lisasse kandmise 
otsust mitte rohkem kui seitsmeks aastaks.

Or. en

Selgitus

Kaasamise periood peaks olema nende ainete puhul, mis kuuluvad asendamisele, sama pikk 
nagu taimekaitsevahendite määruses sätestatud periood. 

Muudatusettepanek 215
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina artikli 10 lõikest 3 uuendatakse 
asendamisele kuuluva toimeaine I lisasse 
kandmise otsust mitte rohkem kui 
kümneks aastaks.

4. Erandina artikli 10 lõikest 3 uuendatakse 
asendamisele kuuluva toimeaine I lisasse 
kandmise otsust mitte rohkem kui kümne 
aasta pikkusteks perioodideks.

Or. en

Selgitus

Nii kaua kui eksisteerivad hädavajalikud ja elujõulised biotsiidid, mis põhinevad toimeainetel, 
mis kuuluvad asendamisele, tuleks lubada kõnealuste toimeainete I lisasse kandmise 
uuendamist ning see ei peaks piirduma ühekordse, maksimaalselt 10 aasta pikkuse 
uuendamisperioodiga. 
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Muudatusettepanek 216
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon uuendab toimeaine I lisasse 
kandmise otsust, kui toimeaine vastab 
endiselt artiklis 4 osutatud nõuetele.

1. Komisjon uuendab toimeaine I lisasse 
kandmise otsust, kui toimeaine vastab 
endiselt artiklis 4 ja artiklis 5 osutatud 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui uuendatud otsuses toimeaine I 
lisasse kandmise kohta ei ole ette nähtud 
teisiti, on uuendamine tähtajatu.

3. Kui uuendatud otsuses toimeaine I 
lisasse kandmise kohta ei ole ette nähtud 
teisiti, toimub uuendamine kõige rohkem 
15 aasta pikkuseks perioodiks. Artikliga 5 
hõlmatud ainete heakskiitu pikendatakse 
kuni viieks aastaks.

Or. en

Selgitus

Uuendamised ei tohiks jääda kehtima piiramatuks ajaks. Samad sätted võeti vastu 
taimekaitsevahendite määruses. 
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Muudatusettepanek 218
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui uuendatud otsuses toimeaine I 
lisasse kandmise kohta ei ole ette nähtud 
teisiti, on uuendamine tähtajatu.

3. Kui uuendatud otsuses toimeaine I 
lisasse kandmise kohta ei ole ette nähtud 
rangemaid tingimusi, võib uuendamine 
toimuda kõige rohkem 10 aasta pikkuseks 
perioodiks.

Or. en

Selgitus

Uute toimeainete tähtajatud load vähendavad stiimulit uute teadusuuringute läbiviimiseks ja 
uute teaduslike andmete esitamiseks. Kooskõlas kehtiva direktiiviga biotsiidide kohta ja ka 
pestitsiide/taimekaitsevahendeid käsitlevate õigusaktidega on vajalik toimeainete 
korrapärane läbivaatamine. 

Muudatusettepanek 219
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui uuendatud otsuses toimeaine I 
lisasse kandmise kohta ei ole ette nähtud 
teisiti, on uuendamine tähtajatu.

3. Kui uuendatud otsuses toimeaine I 
lisasse kandmise kohta ei ole ette nähtud 
teisiti, toimub uuendamine kõige rohkem 5 
aasta pikkuseks perioodiks.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada tarbijate ja keskkonna asjakohane kaitse, vaadatakse toimeaine 
heakskiitmine korrapäraselt läbi. Sätted, mis pooldavad tähtajatut heakskiitu, toovad kaasa 
toimeainetele loa andmist käsitlevate kehtivate ühenduse standardite leebemaks muutumise ja 
on vastuolus teiste kemikaale käsitlevate õigusaktidega, näiteks taimekaitsevahendeid käsitlev 
määrus. 
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Muudatusettepanek 220
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon otsustab pärast lõikes 3 
osutatud ajavahemiku lõppemist või 
kemikaaliametilt arvamuse kättesaamist 
uuendada toimeaine I lisasse kandmise 
otsust. Kõnealune otsus käesoleva 
määruse vähemoluliste sätete muutmiseks 
määruse täiendamise teel võetakse vastu 
artikli 72 lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

5. Komisjon otsustab selleks, et hoida 
lubatud toimeainete loend ajakohastatud, 
pärast lõikes 3 osutatud ajavahemiku 
lõppemist või kemikaaliametilt arvamuse 
kättesaamist delegeeritud õigusaktide abil 
ning kooskõlas artikliga 71 a ja vastavalt 
artikli 71 b ja artikli 71 c tingimustele 
uuendada toimeaine I lisasse kandmise 
otsust. Kui komisjon otsustab toimeaine I 
lisasse kandmist uuendada, nimetatakse 
taotleja nimi.

Or. en

Selgitus

Et komiteemenetlus uue delegeeritud õigusaktide süsteemiga kooskõlla viia vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 290. 

Muudatusettepanek 221
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib toimeaine I lisasse 
kandmise otsuse läbi vaadata alati, kui on 
kindlaid tõendeid, et artiklis 4 osutatud 
nõuded ei ole enam täidetud. Kui 
kõnealused asjaolud leiavad kinnitust, 
võtab komisjon vastu otsuse, millega 
muudetakse toimeaine I lisasse kandmise 
otsust või jäetakse toimeaine kõnealusest 
lisast välja.

1. Komisjon võib selleks, et hoida lubatud 
toimeainete loend ajakohastatud,
toimeaine I lisasse kandmise otsuse läbi 
vaadata alati, kui on kindlaid tõendeid, et 
artiklis 4 osutatud nõuded ei ole enam 
täidetud. Kui kõnealused asjaolud leiavad 
kinnitust, võtab komisjon delegeeritud 
õigusaktide abil, kooskõlas artikliga 71 a 
ja vastavalt artikli 71 b ja artikli 71 c 
tingimustele vastu otsuse, millega 
muudetakse toimeaine I lisasse kandmise 
otsust või jäetakse toimeaine kõnealusest 
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lisast välja.

Or. en

Selgitus

Et komiteemenetlus uue delegeeritud õigusaktide süsteemiga kooskõlla viia vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 290. 

Muudatusettepanek 222
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib toimeaine I lisasse 
kandmise otsuse läbi vaadata alati, kui on 
kindlaid tõendeid, et artiklis 4 osutatud
nõuded ei ole enam täidetud. Kui 
kõnealused asjaolud leiavad kinnitust, 
võtab komisjon vastu otsuse, millega 
muudetakse toimeaine I lisasse kandmise 
otsust või jäetakse toimeaine kõnealusest 
lisast välja.

1. Komisjon võib toimeaine I lisasse 
kandmise otsuse läbi vaadata alati, kui on 
tõendeid, et artiklis 4 ja artiklis 5 
sisalduvad mis tahes nõuded ei ole enam 
täidetud. Kui kõnealused asjaolud leiavad 
kinnitust, võtab komisjon vastu otsuse, 
millega muudetakse toimeaine I lisasse 
kandmise otsust või jäetakse toimeaine 
kõnealusest lisast välja.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune otsus käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu vastavalt artikli 72 lõikes 4 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.
Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse 
tõttu kohaldada artikli 72 lõikes 5 
osutatud kiirmenetlust.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Et komiteemenetlus uue delegeeritud õigusaktide süsteemiga kooskõlla viia vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 290. 

Muudatusettepanek 224
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusmeetmed Uuendamise ja läbivaatamise 
üksikasjalik kord

Or. en

Selgitus

Et komiteemenetlus uue delegeeritud õigusaktide süsteemiga kooskõlla viia vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 290. 

Muudatusettepanek 225
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib käesoleva määruse 
artiklite 10–13 rakendamiseks vastu võtta
üksikasjalikud meetmed ja määrata 
kindlaks menetlused, mis on seotud 
toimeaine I lisasse kandmise otsuse 
uuendamise ja läbivaatamisega.

Et tagada uuendamis- ja 
läbivaatamismenetluse tõrgeteta 
toimimine, võib komisjon võtta vastu 
üksikasjalikud meetmed delegeeritud 
õigusaktide kaudu kooskõlas artikliga 
71 a ja vastavalt artiklite 71 b ja 71 c 
tingimustele.

Or. en
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Selgitus

Et komiteemenetlus uue delegeeritud õigusaktide süsteemiga kooskõlla viia vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 290. 

Muudatusettepanek 226
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta määruse vähem olulisi sätteid 
määruse täiendamise teel, võetakse vastu 
vastavalt artikli 72 lõikes 4 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Et komiteemenetlus uue delegeeritud õigusaktide süsteemiga kooskõlla viia vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 290. 


