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Tarkistus 103
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen
95 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114, 192 ja 168 artiklan,

Or.en

Tarkistus 104
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
lisätä biosidivalmisteiden vapaata 
liikkuvuutta yhteisössä. Jotta voitaisiin 
poistaa niin pitkälti kuin mahdollista
biosidivalmisteiden kaupan esteet, jotka 
johtuvat suojelun erilaisista tasoista 
jäsenvaltioissa, tässä asetuksessa olisi 
annettava yhdenmukaistetut säännöt 
tehoaineiden hyväksymiselle ja
biosidivalmisteiden markkinoille 
saattamiselle ja käytölle, mukaan lukien 
säännöt lupien vastavuoroisesta 
tunnustamisesta ja 
rinnakkaisvalmisteiden kaupasta.

(3) Tämän asetuksen tavoitteena on 
ensinnäkin taata ihmisten ja eläinten 
terveyden sekä ympäristön suojelun 
korkea taso torjumalla biosidien käyttöön 
liittyviä haitallisia tai kohtuuttomia 
vaikutuksia ja toisekseen edistää 
vähäriskisten biosidivalmisteiden 
sisämarkkinoita yhteisössä. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä herkkien 
väestöryhmien, kuten raskaana olevien 
naisten, imeväisten ja lasten suojeluun.
Olisi sovellettava varovaisuusperiaatetta, 
ja tällä asetuksella olisi varmistettava, että 
yritykset osoittavat, ettei valmistetuilla tai 
markkinoille saatetuilla aineilla tai 
tuotteilla ole haitallisia vaikutuksia 
ihmisten tai eläinten terveyteen tai 
kohtuuttomia haittavaikutuksia 
ympäristöön.

Or.en
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Perustelu

Tarkistuksella taataan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso ja 
ennaltaehkäisevän näkökannan toteuttaminen. On suojeltava herkkiä väestöryhmiä (raskaana 
olevat naiset, imeväiset). Myös biosidituotteita koskevalla direktiivillä 98/8/EY otettiin 
käyttöön riskin hallintaan pyrkivä lähestymistapa ihmisten ja eläinten terveyden sekä 
ympäristön suojelemiseksi kaikenlaisten biosidivalmisteiden vapaan liikkumisen lisäämisen 
painottamisen sijaan tukemalla tuoteinnovointia ja terveellisiä biosidivalmisteita. Tämä on 
eduksi myös pk-yrityksille.

Tarkistus 105
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
lisätä biosidivalmisteiden vapaata 
liikkuvuutta yhteisössä. Jotta voitaisiin 
poistaa niin pitkälti kuin mahdollista 
biosidivalmisteiden kaupan esteet, jotka 
johtuvat suojelun erilaisista tasoista 
jäsenvaltioissa, tässä asetuksessa olisi 
annettava yhdenmukaistetut säännöt 
tehoaineiden hyväksymiselle ja 
biosidivalmisteiden markkinoille 
saattamiselle ja käytölle, mukaan lukien 
säännöt lupien vastavuoroisesta 
tunnustamisesta ja rinnakkaisvalmisteiden 
kaupasta.

(3) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
lisätä biosidivalmisteiden vapaata 
liikkuvuutta yhteisössä ja varmistaa sekä 
ihmisten ja eläinten terveyden että 
ympäristön suojelun korkea taso. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä herkkien 
väestöryhmien, kuten raskaana olevien 
naisten, imeväisten ja lasten suojeluun.
Tässä asetuksessa olisi sovellettava 
varovaisuusperiaatetta, jotta 
varmistetaan, että valmistetuilla tai 
markkinoille saatetuilla aineilla tai 
tuotteilla ei ole haitallisia vaikutuksia 
ihmisten tai eläinten terveyteen tai 
kohtuuttomia haittavaikutuksia 
ympäristöön. Jotta voitaisiin poistaa niin 
pitkälti kuin mahdollista 
biosidivalmisteiden kaupan esteet, tässä 
asetuksessa olisi annettava 
yhdenmukaistetut säännöt tehoaineiden 
hyväksymiselle ja biosidivalmisteiden 
markkinoille saattamiselle ja käytölle, 
mukaan lukien säännöt lupien 
vastavuoroisesta tunnustamisesta ja 
rinnakkaisvalmisteiden kaupasta.

Or.en
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Tarkistus 106
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun korkean tason varmistamiseksi 
tehoaineita, joihin liittyy eniten vaaroja, ei 
tulisi hyväksyä käytettäväksi 
biosidivalmisteissa muulloin kuin 
erityistilanteissa. Näihin tulisi kuulua 
tilanteet, joissa hyväksyntä on perusteltua, 
koska ihmisten altistuminen aineelle on 
merkityksetön, käyttö on perusteltua 
kansanterveydellisistä syistä tai aineen 
jättämisestä luettelon ulkopuolelle aiheutuu 
suhteetonta haittaa, koska vaihtoehtoja ei 
ole.

(10) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun korkean tason varmistamiseksi 
tehoaineita, joihin liittyy eniten vaaroja, ei 
tulisi hyväksyä käytettäväksi 
biosidivalmisteissa muulloin kuin 
poikkeuksellisissa ja hyvin erityisissä 
tilanteissa. Näihin tulisi kuulua tilanteet, 
joissa hyväksyntä on perusteltua, koska 
ihmisten altistuminen aineelle on 
merkityksetön tai suurelle yleisölle 
aiheutuu vakava vaara, jota ei voida 
torjua millään muulla keinolla kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Tällöin olisi sovellettava 
tarvittavia riskinhallintatoimia, jotta 
minimoidaan altistuminen, ja esitettävä 
korvaamissuunnitelma.

Or.en

Perustelu

Mahdollisuuksia poiketa liitteen ulkopuolelle jättämisen perusteista olisi rajoitettava tiukasti.
Tässä ehdotettu teksti vastaa sitä, mitä kasvinsuojeluaineita koskien hyväksyttiin.

Tarkistus 107
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voidaan estää sellaisten 
tehoaineiden käyttö, joihin liittyvät vaarat 
ovat suurimmat, erityisesti silloin, kun 
niiden käyttö ei ole sallittu 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 

(11) Jotta voidaan estää sellaisten 
tehoaineiden käyttö, joihin liittyvät vaarat 
ovat suurimmat, erityisesti silloin, kun 
niiden käyttö ei ole sallittu 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
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saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 
annetun asetuksen (EY) N:o XXX/2009 
nojalla, on asianmukaista rajoittaa niiden 
hyväksyminen tilanteisiin, jossa ihmisten 
altistuminen aineelle on merkityksetöntä 
tai aine on tarpeen kansanterveydellisistä 
syistä.

saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 
annetun asetuksen (EY) N:o XXX/2009 
nojalla, on asianmukaista rajoittaa niiden 
hyväksyminen tilanteisiin, jossa ihmisten 
altistuminen aineelle on merkityksetöntä 
tai aine on tarpeen sellaisen suurelle 
yleisölle aiheutuvan vakavan vaaran 
torjumiseksi, jota ei voida estää millään 
muulla keinolla kyseisessä jäsenvaltiossa..

Or.en

Perustelu

Tehoainetta, jota ei ole sallittu kasvinsuojeluaineissa, olisi käytettävä biosidina ainoastaan 
hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa.

Tarkistus 108
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Sellaisia aineita varten, jotka 
koostuvat luonnonkasvien uutteista ja 
joiden toksikologiset ominaisuudet eivät 
aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle, olisi 
otettava käyttöön yksinkertaistettu 
arviointimenettely.

Or.fr

Perustelu

Valmistajilla, jotka valmistavat luonnonkasvien uutteista tuotteita, jotka eivät aiheuta 
erityistä vaaraa ihmisten terveydelle, on usein rajoitetut taloudelliset resurssit, minkä vuoksi 
he eivät pysty hoitamaan aineiden arviointimenettelystä koituvaa hallinnollista taakkaa.
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Tarkistus 109
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tehoaineet voidaan niiden sisäisten 
vaarallisten ominaisuuksien vuoksi nimetä 
muilla tehoaineilla korvattaviksi aineiksi, 
jos erilaisia aineita, jotka katsotaan 
tehokkaiksi haitallisen organismin 
torjumiseksi, on käytettävissä niin paljon, 
että vältetään resistenssin kehittyminen 
haitallisissa organismeissa. Jotta voidaan 
mahdollistaa korvattaviksi aineiksi 
katsottavien aineiden säännöllinen 
tarkastelu, jakso, joksi nämä aineet 
sisällytetään luetteloon, ei saisi 
uusimisenkaan jälkeen ylittää kymmentä 
vuotta. Lisäksi korvattavaksi katsottavien 
aineiden tunnistaminen olisi katsottava 
vertailevan arvioinnin ensimmäiseksi 
vaiheeksi.

(13) Tehoaineet voidaan niiden sisäisten 
vaarallisten ominaisuuksien vuoksi nimetä 
muilla tehoaineilla korvattaviksi aineiksi, 
jos erilaisia aineita, jotka katsotaan
tehokkaiksi haitallisen organismin 
torjumiseksi, on käytettävissä niin paljon, 
että vältetään resistenssin kehittyminen 
haitallisissa organismeissa. Jotta voidaan 
mahdollistaa korvattaviksi aineiksi 
katsottavien aineiden säännöllinen 
tarkastelu, jakso, joksi nämä aineet 
sisällytetään luetteloon, ei saisi ylittää 
viittä vuotta eikä uusimisenkaan jälkeen 
seitsemää vuotta. Lisäksi korvattavaksi 
katsottavien aineiden tunnistaminen olisi 
katsottava vertailevan arvioinnin 
ensimmäiseksi vaiheeksi.

Or.en

Perustelu

Korvattaviksi aineiksi katsottavien aineiden uusintakauden olisi oltava sama kuin 
kasvinsuojeluaineasetuksessa.

Tarkistus 110
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tehoaineet voidaan niiden sisäisten 
vaarallisten ominaisuuksien vuoksi nimetä 
muilla tehoaineilla korvattaviksi aineiksi, 
jos erilaisia aineita, jotka katsotaan 
tehokkaiksi haitallisen organismin 
torjumiseksi, on käytettävissä niin paljon, 

(13) Tehoaineet voidaan niiden sisäisten 
vaarallisten ominaisuuksien vuoksi nimetä 
muilla tehoaineilla korvattaviksi aineiksi, 
jos erilaisia aineita, jotka katsotaan 
tehokkaiksi haitallisen organismin 
torjumiseksi, on käytettävissä niin paljon, 
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että vältetään resistenssin kehittyminen 
haitallisissa organismeissa. Jotta voidaan 
mahdollistaa korvattaviksi aineiksi 
katsottavien aineiden säännöllinen 
tarkastelu, jakso, joksi nämä aineet 
sisällytetään luetteloon, ei saisi 
uusimisenkaan jälkeen ylittää kymmentä
vuotta. Lisäksi korvattavaksi katsottavien 
aineiden tunnistaminen olisi katsottava 
vertailevan arvioinnin ensimmäiseksi 
vaiheeksi.

että vältetään resistenssin kehittyminen 
haitallisissa organismeissa. Jotta voidaan 
mahdollistaa korvattaviksi aineiksi 
katsottavien aineiden säännöllinen 
tarkastelu, jakso, joksi nämä aineet 
sisällytetään luetteloon, ei saisi 
uusimisenkaan jälkeen ylittää viittä vuotta.
Lisäksi korvattavaksi katsottavien aineiden 
tunnistaminen olisi katsottava vertailevan 
arvioinnin ensimmäiseksi vaiheeksi.

Or.fr

Perustelu

Korvattavaksi katsottavia aineita on tarkasteltava säännöllisesti.

Tarkistus 111
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Biosidivalmisteiden lupien 
myöntämis- tai uusimisprosessin aikana 
olisi voitava vertailla kahta tai useampaa 
biosidivalmistetta sekä niiden aiheuttamia 
riskejä ja niiden käytön avulla 
saavutettavia etuja. Tällaisen vertailevan 
arvioinnin jälkeen tehoaineita sisältävät, 
korvattaviksi aineiksi nimetyt hyväksytyt
biosidivalmisteet voitaisiin korvata muilla 
aineilla, joista aiheutuu huomattavasti 
vähemmän vaaroja terveydelle tai 
ympäristölle, jos tällä ei ole merkittäviä 
haitallisia taloudellisia tai käytännön 
vaikutuksia. Tällaisissa tapauksissa olisi 
säädettävä sopivista kausista, joiden aikana 
aineista luovutaan vähitellen.

(14) Biosidivalmisteiden lupien 
myöntämis- tai uusimisprosessin aikana 
olisi voitava vertailla kahta tai useampaa 
biosidivalmistetta sekä niiden aiheuttamia 
riskejä ja niiden käytön avulla 
saavutettavia etuja. Tällaisen vertailevan 
arvioinnin jälkeen kaikki biosidivalmisteet 
voitaisiin korvata muilla aineilla, joista 
aiheutuu huomattavasti vähemmän vaaroja 
terveydelle tai ympäristölle, jos tällä ei ole 
merkittäviä haitallisia taloudellisia tai 
käytännön vaikutuksia. Tällaisissa 
tapauksissa olisi säädettävä sopivista 
kausista, joiden aikana aineista luovutaan 
vähitellen.

Or.en
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Perustelu

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

Tarkistus 112
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska valmisteisiin, joita käytetään 
elintarvikkeiden tai rehujen säilyvyyden 
takaamiseen torjumalla haitallisia eliöitä 
varastotiloissa ja jotka aiemmin kuuluivat 
valmisteryhmään 20, sovelletaan 
neuvoston direktiiviä 89/107/ETY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 1831/2003, kyseistä 
valmisteryhmää ei ole syytä säilyttää.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

On säilytettävä biosidivalmisteiden ryhmä 20, sillä nämä biosidivalmisteet eivät ole 
säilytysaineita vaan desinfiointiaineita. Esimerkiksi valmisteet, joita käytetään rehun 
desinfioimiseksi ihmisen patogeeneistä, kuten salmonellasta, eivät täytä rehujen lisäaineita 
koskevien asetusten vaatimuksia. Näillä valmisteilla ei ole suotuisaa vaikutusta rehuihin, ne 
eivät tehosta sen ominaisuuksia eikä niillä ole säilöntäominaisuutta. Niillä pyritään estämään 
munien, siipikarjanlihan sekä possunlihan salmonella-tartunnat, ja sen vuoksi niitä on 
pidettävä desinfioivina aineina, joiden ainut tarkoitus on suojella ihmisten terveyttä.

Tarkistus 113
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(20) Koska valmisteisiin, joita käytetään 
elintarvikkeiden tai rehujen säilyvyyden 
takaamiseen torjumalla haitallisia eliöitä 
varastotiloissa ja jotka aiemmin kuuluivat 
valmisteryhmään 20, sovelletaan 
neuvoston direktiiviä 89/107/ETY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 1831/2003, kyseistä 
valmisteryhmää ei ole syytä säilyttää.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

On säilytettävä aiemman direktiivin 98/8/EY biosidivalmisteiden ryhmä 20 (Elintarvikkeiden 
ja rehujen säilytysaineet) mutta sen määritelmää on muutettava, sillä nämä biosidivalmisteet 
eivät ole säilytysaineita vaan desinfiointiaineita (entinen määritelmä aiheutti sekaannusta).
Esimerkiksi valmisteet, joita käytetään rehun desinfioimiseksi ihmisen patogeeneistä, kuten 
salmonellasta, eivät täytä rehujen lisäaineita koskevien asetusten vaatimuksia. Näillä 
valmisteilla ei ole suotuisaa vaikutusta rehuihin eivätkä ne tehosta sen ominaisuuksia.

Tarkistus 114
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska valmisteisiin, joita käytetään 
elintarvikkeiden tai rehujen säilyvyyden 
takaamiseen torjumalla haitallisia eliöitä 
varastotiloissa ja jotka aiemmin kuuluivat 
valmisteryhmään 20, sovelletaan 
neuvoston direktiiviä 89/107/ETY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 1831/2003, kyseistä 
valmisteryhmää ei ole syytä säilyttää.

Poistetaan.

Or.en
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Perustelu

On säilytettävä biosidivalmisteiden ryhmä 20 (Elintarvikkeiden ja rehujen säilytysaineet) 
mutta sen määritelmää on muutettava, sillä nämä biosidivalmisteet eivät ole säilytysaineita 
vaan desinfiointiaineita. Esimerkiksi valmisteet, joita käytetään rehun desinfioimiseksi 
ihmisen patogeeneistä, kuten salmonellasta, eivät täytä rehujen lisäaineita koskevien 
asetusten vaatimuksia. Ne eivät myöskään toimi säilytysaineina ja estä rehuja pilaantumasta.
Niinpä näitä tuotteita on pidettävä desinfioivina aineina.

Tarkistus 115
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Koska alusten painolastivesien ja 
sedimenttien valvontaa ja käsittelyä 
koskevassa kansainvälisessä 
yleissopimuksessa määrätään 
painolastivesien käsittelyjärjestelmien 
tehokkaasta arvioinnista, kyseisten 
järjestelmien lopullisen hyväksymisen ja 
sen jälkeisen tyyppihyväksynnän olisi
katsottava vastaavan tämän asetuksen 
mukaista tuotteen hyväksyntää.

(21) Koska alusten painolastivesien ja 
sedimenttien valvontaa ja käsittelyä 
koskevassa kansainvälisessä 
yleissopimuksessa määrätään 
painolastivesien käsittelyjärjestelmien 
tehokkaasta arvioinnista, kyseisten 
järjestelmien lopullinen hyväksyminen ja 
sen jälkeinen tyyppihyväksyntä olisi
otettava huomioon myönnettäessä tämän 
asetuksen mukaista tuotteen hyväksyntää.

Or.en

Perustelu

Kansainvälisten hyväksyntien ei voida katsoa automaattisesti vastaavan EU:n lainsäädännön 
vaatimuksia.

Tarkistus 116
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jotta voitaisiin edistää sellaisten
vähäriskisten biosidivalmisteiden käyttöä, 
joiden vaikutukset ympäristöön tai 

Poistetaan.
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ihmisten terveyteen ovat muita 
biosidivalmisteita suotuisammat, olisi 
oltava mahdollista sallia vähäriskiset 
biosidivalmisteet ilman niiden sisältämien 
tehoaineiden aiempaa hyväksyntää.

Or.en

Perustelu

Vähäriskisten valmisteiden olisi oltava etupäässä ominaisuuksiensa perusteella vähäriskisiä 
valmisteita. Tämän arvioimiseksi niiden sisältämien tehoaineiden tulisi kaikissa tapauksissa 
olla käyttöön hyväksyttyjä.

Tarkistus 117
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or.en

Perustelu

Biosidien kestävä käyttö saavutetaan tunnustamalla tarve käyttää ensin ehkäiseviä 
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toimenpiteitä.

Tarkistus 118
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Kun otetaan huomioon 
sisämarkkinoille ja kuluttajille koituvat 
hyödyt, on syytä laatia yhdenmukaiset 
säännöt eri jäsenvaltioissa sallittujen
olennaisilta osiltaan samanlaisten 
biosidivalmisteiden rinnakkaiskaupalle.

(45) Kun otetaan huomioon 
sisämarkkinoille ja kuluttajille koituvat 
hyödyt, on syytä laatia yhdenmukaiset 
säännöt eri jäsenvaltioissa sallittujen 
samanlaisten biosidivalmisteiden 
rinnakkaiskaupalle.

Or.en

Perustelu

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

Tarkistus 119
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Kun otetaan huomioon 
sisämarkkinoille ja kuluttajille koituvat 
hyödyt, on syytä laatia yhdenmukaiset 
säännöt eri jäsenvaltioissa sallittujen 
olennaisilta osiltaan samanlaisten 
biosidivalmisteiden rinnakkaiskaupalle.

(45) Kun otetaan huomioon 
sisämarkkinoille ja kuluttajille koituvat 
hyödyt, on syytä laatia yhdenmukaiset 
säännöt eri jäsenvaltioissa sallittujen 
samanlaisten biosidivalmisteiden 
rinnakkaiskaupalle.

Or.it

Perustelu

Rinnakkaiskauppa on rajoitettava valmisteisiin, joilla on samat määritelmät ja jotka 
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sisältävät samoja tehoaineita ja muita aineita.

Tarkistus 120
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) On tarpeen säätää toimivasta tavasta 
toimittaa tietoja biosidivalmisteista 
aiheutuvista riskeistä ja 
riskinhallintatoimenpiteistä, koska tämä on 
olennainen osa tässä asetuksessa säädettyä 
järjestelmää. Kun toimivaltaiset 
viranomaiset, kemikaalivirasto ja komissio 
helpottavat tietojen saantia, niiden olisi 
noudatettava luottamuksellisuusperiaatetta 
ja vältettävä sellaisten tietojen 
paljastamista, joiden luovuttaminen 
vaarantaisi asianosaisten liiketaloudelliset 
edut.

(54) On tarpeen säätää toimivasta tavasta 
toimittaa tietoja biosidivalmisteista 
aiheutuvista riskeistä ja 
riskinhallintatoimenpiteistä, koska tämä on 
olennainen osa tässä asetuksessa säädettyä 
järjestelmää. Kun toimivaltaiset 
viranomaiset, kemikaalivirasto ja komissio 
helpottavat tietojen saantia, niiden olisi 
noudatettava luottamuksellisuusperiaatetta 
ja vältettävä sellaisten tietojen 
paljastamista, joiden luovuttaminen 
vaarantaisi asianosaisten liiketaloudelliset 
edut, paitsi jos se on tarpeen ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelemiseksi.

Or.fr

Tarkistus 121
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

Poistetaan.

__________________________________
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15 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Or.en

Perustelu

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

Tarkistus 122
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Komissiolla olisi erityisesti oltava 
valtuudet hyväksyä toimenpiteitä, joilla 
päätetään tehoaineen sisällyttämistä 
liitteeseen I koskevasta hakemuksesta, 
uusitaan sisällyttäminen tai tarkastellaan 
sitä uudestaan, vahvistetaan menettelyt, 
jotka liittyvät tehoaineen liitteeseen I 
sisällyttämisen uusimiseen tai 
uudelleentarkasteluun, laajennetaan 
yhteisön lupaa koskevat säännökset 
biosidivalmisteiden muihin luokkiin, 
vahvistetaan kriteerit ja menettelyt, jotka 
liittyvät luvan peruuttamiseen tai luvan 
ehtojen ja edellytysten muuttamiseen, 
mukaan luettuna riidanratkaisumenettely, 
vahvistetaan kokeissa mahdollisesti 
vapautuvien tehoaineiden tai 
biosidivalmisteiden enimmäismäärät ja 
edellytettävät vähimmäistiedot, 
vahvistetaan maksujen yhdenmukainen 
rakenne sekä muut toimivaltaisille 
viranomaisille ja kemikaalivirastolle 
maksettavia maksuja koskevat säännöt, 
mukautetaan liitteet tieteen ja tekniikan 
edistymiseen, toteutetaan työohjelma sekä 
vahvistetaan tähän liittyvät toimivaltaisten 
viranomaisten ja ohjelmaan osallistujien 
oikeudet ja velvollisuudet sekä 
laajennetaan työohjelman kesto 

Poistetaan.
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määritetyksi ajaksi. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niillä 
muutetaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia myös täydentämällä tätä 
asetusta uusilla muilla kuin keskeisillä 
osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or.en

Perustelu

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

Tarkistus 123
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(61 a) Nanomateriaalien turvallisuudesta 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle ei ole 
tieteellistä varmuutta. Esimerkiksi EU:n 
kehittymässä olevia ja vastikään 
havaittuja terveysriskejä käsittelevä 
tiedekomitea (SCENIHR) on identifioinut 
joidenkin nanomateriaalien erityisiä 
terveysriskejä ja myrkyllisiä 
ympäristövaikutuksia. Lisäksi SCENIHR 
totesi, ettei käytettävissä ylipäänsä ole 
korkealaatuisia altistustietoja ihmisistä 
eikä ympäristöstä ja että on kehitettävä 
edelleen sekä altistumisen arviointia että 
riskien tunnistamista ja vahvistettava ja 
standardoitava niissä käytettävät 
menetelmät. Yhä useammat 
biosidivalmisteet sisältävät nanohopeaa.

Or.en
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Perustelu

Nanomateriaaleista käytetään tällä hetkellä pääasiassa nanohopeaa. Nanomateriaaleja 
koskevan tiedon puutteelle on tehtävä jotain.

Tarkistus 124
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti Tarkistus

(62) Kun valvonnan käsittävään 
sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia 
määräaikoja ei erittäin kiireellisissä 
tapauksissa voida noudattaa, komission 
olisi voitava soveltaa päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa 
säädettyä kiireellistä menettelyä 
tehdessään päätöksiä tehoaineen 
sisällyttämisestä liitteeseen I tai 
tehoaineen poistamisesta kyseisestä 
liitteestä tämän asetuksen 13 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

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

Tarkistus 125
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(62 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaan 
yleiset säännöt ja periaatteet, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
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täytäntöönpanovallan käyttöä, on 
vahvistettava etukäteen tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
annetulla asetuksella. Ennen kyseisen 
uuden asetuksen antamista ja ottaen 
huomioon, että tämä asetus on tarpeen 
hyväksyä mahdollisimman pikaisesti, 
jäsenvaltioiden olisi harjoitettava 
valvontaa menettelystä komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
säännösten mukaisesti niiltä osin kuin 
kyseiset säännökset ovat edelleen 
yhteensopivia muutettujen 
perussopimusten kanssa. Viittaukset 
kyseisiin säännöksiin olisi kuitenkin 
korvattava viittauksilla uudessa 
asetuksessa vahvistettuihin sääntöihin ja 
periaatteisiin heti kyseisen asetuksen 
tultua voimaan.

Or.en

Perustelu

Tarkistuksella säädetään väliaikaisista toimista siihen saakka kunnes uudet säännöt 
täytäntöönpanotoimista hyväksytään.

Tarkistus 126
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti Tarkistus

(66) Kun otetaan huomioon, että jotkin 
valmisteet eivät aiemmin kuuluneet 
biosidivalmisteita koskevan yhteisön 
lainsäädännön soveltamisalaan, on syytä 
sallia yrityksille siirtymäkausi, jotta ne 
voivat valmistautua paikalla valmistettuja 
tehoaineita, käsiteltyjä esineitä ja 
materiaaleja sekä elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksiin joutuvia materiaaleja

(66) Kun otetaan huomioon, että jotkin 
valmisteet eivät aiemmin kuuluneet 
biosidivalmisteita koskevan yhteisön 
lainsäädännön soveltamisalaan, on syytä 
sallia yrityksille siirtymäkausi, jotta ne 
voivat valmistautua paikalla valmistettuja 
tehoaineita ja käsiteltyjä esineitä ja 
materiaaleja koskevien sääntöjen 
soveltamiseen.
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koskevien sääntöjen soveltamiseen.

Or.en

Perustelu

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

Tarkistus 127
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti Tarkistus

(66) Kun otetaan huomioon, että jotkin 
valmisteet eivät aiemmin kuuluneet 
biosidivalmisteita koskevan yhteisön 
lainsäädännön soveltamisalaan, on syytä 
sallia yrityksille siirtymäkausi, jotta ne 
voivat valmistautua paikalla valmistettuja 
tehoaineita, käsiteltyjä esineitä ja 
materiaaleja sekä elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksiin joutuvia materiaaleja
koskevien sääntöjen soveltamiseen.

(66) Kun otetaan huomioon, että jotkin 
valmisteet eivät aiemmin kuuluneet 
biosidivalmisteita koskevan yhteisön 
lainsäädännön soveltamisalaan, on syytä 
sallia yrityksille siirtymäkausi, jotta ne 
voivat valmistautua paikalla valmistettuja 
tehoaineita, käsiteltyjä esineitä ja 
materiaaleja koskevien sääntöjen 
soveltamiseen.

Or.fr

Perustelu

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja säädellään jo asetuksella (EY) N:o 
1935/2004. Tämä asetus ei ehkä kata kaikkia näiden materiaalien ja niiden käytön arvioinnin 
näkökulmia mutta uudet rajoitukset on asetettava elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvia 
materiaaleja koskevaa lainsäädäntöä ja biosidituotteita koskevaa asetusta tarkistamalla, jotta 
vältetään sääntelyn ja arviointien päällekkäisyys.
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Tarkistus 128
Dan Jørgensen

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

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa sekä ihmisten ja eläinten 
terveyden että ympäristön korkeatasoinen 
suojelu. Tämän asetuksen säännökset 
perustuvat varovaisuusperiaatteeseen sen 
varmistamiseksi, että markkinoille 
saatetuilla tehoaineilla tai tuotteilla ei ole 
haitallisia vaikutuksia ihmisten tai 
eläinten terveyteen tai ympäristöön.
Jäsenvaltiot voivat soveltaa 
varovaisuusperiaatetta, jos niiden alueelle 
päästettäviksi tarkoitettujen 
biosidivalmisteiden aiheuttamista riskeistä 
ihmisten tai eläinten terveydelle tai 
ympäristölle vallitsee tieteellinen 
epävarmuus.

Or.en

Tarkistus 129
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

(p a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 
27 päivänä lokakuuta 2004 , 
elintarvikkeen kanssa kosketukseen 
joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja 
direktiivien 80/509/ETY ja 89/109/ETY 
kumoamisesta1;
1EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4.

Or.fr
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Perustelu

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja säädellään jo asetuksella (EY) N:o 
1935/2004. Tämä asetus ei ehkä kata kaikkia näiden materiaalien ja niiden käytön arvioinnin 
näkökulmia mutta uudet rajoitukset on asetettava elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvia 
materiaaleja koskevaa lainsäädäntöä ja biosidituotteita koskevaa asetusta tarkistamalla, jotta 
vältetään sääntelyn ja arviointien päällekkäisyys.

Tarkistus 130
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

(p a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 
27 päivänä lokakuuta 2004, 
elintarvikkeen kanssa kosketukseen 
joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja 
direktiivien 80/509/ETY ja 89/109/ETY 
kumoamisesta.

Or.en

Perustelu

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

Tarkistus 131
Dan Jørgensen

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

Komission teksti Tarkistus

(p a) neuvoston direktiivi 98/83/EY, 
annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, 
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ihmisten käyttöön tarkoitetun veden 
laadusta.

Or.en

Tarkistus 132
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Biosidivalmisteet, jotka on lopullisesti 
hyväksytty alusten painolastivesien ja 
sedimenttien valvontaa ja käsittelyä 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
nojalla, katsotaan hyväksytyksi tämän 
asetuksen luvun VII mukaisesti. Tällöin 
sovelletaan 38 ja 57 artiklaa.

8. Sellaisista biosidivalmisteista 
toimitettuja tietoja, jotka on lopullisesti 
hyväksytty alusten painolastivesien ja 
sedimenttien valvontaa ja käsittelyä 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
nojalla, tarkastellaan päätettäessä tämän 
asetuksen mukaisesti niille myönnettävistä 
luvista. Tällöin sovelletaan 38 ja 
57 artiklaa.

Or.en

Perustelu

Kansainvälisiä hyväksyntiä ei pitäisi automaattisesti soveltaa EU:ssa.

Tarkistus 133
Tiziano Motti

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) 'huolta aiheuttavalla aineella' (f) 'huolta aiheuttavalla aineella'

kaikkia aineita, lukuun ottamatta 
tehoaineita, joille on ominaista haitallinen 
vaikutus ihmisiin, eläimiin tai ympäristöön 
ja joita sisältyy biosidivalmisteeseen tai 
joita syntyy biosidivalmisteessa niin 
paljon, että kyseinen haitallinen vaikutus 

kaikkia aineita, lukuun ottamatta 
tehoaineita, joille on ominaista välitön tai 
myöhemmin ilmenevä haitallinen vaikutus 
ihmisiin, erityisesti lapsiin, sekä eläimiin 
tai ympäristöön ja joita sisältyy 
biosidivalmisteeseen tai joita syntyy 
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syntyy; biosidivalmisteessa niin paljon, että 
kyseinen haitallinen vaikutus syntyy;

Or.it

Perustelu

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

Tarkistus 134
Tiziano Motti

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) 'haitallisella organismilla' (g) 'haitallisella organismilla'

kaikkia eliöitä, myös taudinaiheuttajia, 
joiden esiintyminen ei ole toivottavaa tai 
joilla on haitallinen vaikutus ihmisiin, 
heidän toimintoihinsa tai heidän
käyttämiinsä tai valmistamiinsa tuotteisiin, 
tai eläimiin tai ympäristöön;

kaikkia eliöitä, myös taudinaiheuttajia, 
joiden esiintyminen ei ole toivottavaa tai 
joilla on välitön tai myöhemmin ilmenevä 
haitallinen vaikutus ihmisiin ja erityisesti 
lapsiin, heidän toimintoihinsa tai heidän 
käyttämiinsä tai valmistamiinsa tuotteisiin, 
tai eläimiin tai ympäristöön;

Or.it

Perustelu

Tämä on hyödyllinen täsmennys, jolla korostetaan, että lasten sietokyky haitallisten aineiden 
osalta on matalampi kuin aikuisten, joiden perusteella asetusehdotuksessa aiotaan asettaa 
haittavaikutusten rajat. Lapset liikkuvat usein – tietämättään – paikoissa, joihin biosidejä ja 
torjunta-aineita on ruiskutettu, ja heillä on usein suoraan tai epäsuorasti haitallisista aineista 
johtuvia seurauksia joko välittömästi tai myöhemmin.
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Tarkistus 135
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) ’jäämillä’ (h) ’jäämillä’
kasveissa tai kasviperäisissä tuotteissa tai 
niiden pinnalla, syötävissä eläinperäisissä 
tuotteissa, juomavedessä tai muualla 
ympäristössä olevia aineita, joiden 
esiintyminen on seurausta 
biosidivalmisteen käytöstä, myös niiden 
aineenvaihduntatuotteita sekä hajoamis- tai 
reaktiotuotteita;

kasveissa tai kasviperäisissä tuotteissa tai 
niiden pinnalla, syötävissä eläinperäisissä 
tuotteissa, vesivaroissa, juomavedessä tai 
muualla ympäristössä olevia aineita, joiden 
esiintyminen on seurausta 
biosidivalmisteen käytöstä, myös niiden 
aineenvaihduntatuotteita sekä hajoamis- tai 
reaktiotuotteita;

Or.en

Tarkistus 136
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) 'markkinoille saattamisella' (i) 'markkinoille saattamisella'

biosidivalmisteen toimittamista 
ensimmäisen kerran yhteisön 
markkinoille liiketoiminnan yhteydessä 
jakelua tai käyttöä varten joko maksua 
vastaan tai maksutta;

biosidivalmisteen toimittamista tai 
tarjoamista kolmansille osapuolille joko 
maksua vastaan tai maksutta;
maahantuontia pidetään markkinoille 
saattamisena; kolmansille osapuolille 
toimittamisena ei pidetä esimerkiksi sitä, 
että käsiteltyjä materiaaleja tai esineitä 
valmistetaan liiketoiminnan yhteydessä 
yksilöllisesti ja valmistaja asentaa ne 
paikalleen;

Or.de

Perustelu

Samoin kuin muussa kemikaalilainsäädännössä markkinoille saattamisena olisi pidettävä 
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jokaista markkinoille toimittamista ensimmäisen markkinoille toimittamisen lisäksi (ks. 
REACH-asetus). Poikkeuksia olisi sovellettava vain, jos esimerkiksi rakennusalan työntekijä 
maalaa rakennuksen julkisivun hyväksytyllä biosidivalmisteella asiakkaan toimeksiannosta.
Asian selventäminen on tarpeen.

Tarkistus 137
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) 'markkinoille saattamisella' (i) 'markkinoille saattamisella'

biosidivalmisteen toimittamista 
ensimmäisen kerran yhteisön 
markkinoille liiketoiminnan yhteydessä 
jakelua tai käyttöä varten joko maksua 
vastaan tai maksutta;

biosidivalmisteiden toimittamista tai 
tarjoamista kolmannelle osapuolelle joko 
maksua vastaan tai maksutta;
maahantuontia pidetään markkinoille 
saattamisena;

Or.en

Perustelu

Komission määritelmä markkinoille saattamisesta on paljon kapeampi kuin nykyisen 
biosididirektiivin määritelmä. Ehdotetulla muutoksella biosididirektiivistä tulisi REACHin 
mukainen, jolloin jatkomyyntiä rajoitetaan myös.

Tarkistus 138
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

(k) 'käsitellyllä materiaalilla tai esineellä' (k) 'käsitellyllä materiaalilla tai esineellä'

kaikkia aineita, seoksia, materiaaleja tai 
esineitä, jotka on käsitelty tai jotka 
sisältävät yhtä tai useaa biosidivalmistetta, 
jonka tarkoituksena on suojella ainetta, 
seosta, materiaalia tai esinettä haitallisten 
organismien aiheuttamalta pilaantumiselta;

i) kaikkia aineita, seoksia, materiaaleja tai 
esineitä, jotka on käsitelty tai jotka 
sisältävät yhtä tai useaa biosidivalmistetta, 
jonka tarkoituksena on suojella ainetta, 
seosta, materiaalia tai esinettä haitallisten 
organismien aiheuttamalta pilaantumiselta, 
tai



PE439.902v02-00 26/74 AM\812192FI.doc

FI

ii) kaikkia aineita, seoksia, materiaaleja 
tai esineitä, jotka on käsitelty tai jotka 
sisältävät yhtä tai useampaa 
biosidivalmistetta, jonka tarkoituksena on 
tuhota, torjua tai tehdä haitattomaksi 
haitallisia eliöitä, estää niiden vaikutusta 
tai rajoittaa muulla tavoin niiden 
esiintymistä, edellyttäen että kyseisillä 
aineilla, seoksilla, materiaaleilla ja 
esineillä on oma käyttötarkoitus;

Or.en

Tarkistus 139
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(k a)"ulkoisella biosidivaikutuksella"
sellaisen käytön vaikutusta, jossa 
biosidivalmistetta on tarkoitus vapautua 
tavanomaisissa ja loogisesti 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa;

Or.de

Perustelu

Ulkoisen vaikutuksen käsitettä ei määritellä itse biosidiasetuksessa vaan ainoastaan 
päätöskäsikirjassa.

Tarkistus 140
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) 'kehysvalmisteella' (p) 'kehysvalmisteella'
ryhmää biosidivalmisteita, joita käytetään ryhmää vähäriskisiä biosidivalmisteita, 
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samalla tavalla ja joiden koostumus 
poikkeaa vain vähän ryhmään kuuluvasta 
viitebiosidivalmisteesta, joka sisältää 
samojen määritelmien mukaiset samat 
tehoaineet; poikkeamat eivät saa vaikuttaa 
haitallisesti valmisteisiin liittyviin riskeihin 
eivätkä niiden tehoon;

joita käytetään samalla tavalla ja joiden 
koostumus poikkeaa vain vähän ryhmään 
kuuluvasta viitebiosidivalmisteesta, joka 
sisältää samojen määritelmien mukaiset 
samat tehoaineet; poikkeamat eivät saa 
vaikuttaa haitallisesti valmisteisiin 
liittyviin riskeihin eivätkä niiden tehoon;
poikkeamalla tarkoitetaan tehoaineen 
prosenttiosuuden pienentämistä ja/tai 
yhden tai useamman muun kuin 
tehoaineen prosenttiosuuden muutosta;

Or.en

Perustelu

Tarkistuksella yhdenmukaistetaan kehysvalmisteen määritelmä direktiivin 98/8/EY kanssa.
Jos korostetaan, että kehysvalmisteita sovelletaan vain vähäriskisiin tuotteisiin, kannustetaan 
kestävään tuoteinnovointiin ja asianmukaiseen riskinhallintaan.

Tarkistus 141
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

s) 'elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvilla materiaaleilla'

Poistetaan.

kaikkia materiaaleja ja esineitä, jotka 
joutuvat kosketukseen asetuksen (EY) 
N:o 1935/200443 soveltamisalaan 
kuuluvien elintarvikkeiden kanssa;
_________________________________

43 EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4.

Or.fr

Perustelu

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja säädellään jo asetuksella (EY) 
N:o 1935/2004. Tämä asetus ei ehkä kata kaikkia näiden materiaalien ja niiden käytön 
arvioinnin näkökulmia mutta uudet rajoitukset on asetettava elintarvikkeen kanssa 
kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevaa lainsäädäntöä ja biosidituotteita koskevaa 
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asetusta tarkistamalla, jotta vältetään sääntelyn ja arviointien päällekkäisyys.

Tarkistus 142
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

(s) 'elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvilla materiaaleilla'

Poistetaan.

kaikkia materiaaleja ja esineitä, jotka 
joutuvat kosketukseen asetuksen (EY) 
N:o 1935/200443 soveltamisalaan 
kuuluvien elintarvikkeiden kanssa;
________________________________

43 EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4

Or.en

Perustelu

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

Tarkistus 143
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – u a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(u a) 'herkillä väestöryhmillä'

henkilöitä, jotka on otettava erityisesti 
huomioon arvioitaessa 
biosidivalmisteiden akuutteja ja kroonisia 
terveysvaikutuksia; herkkiä väestöryhmiä 
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ovat raskaana olevat ja imettävät naiset, 
sikiöt, imeväiset ja lapset, vanhukset sekä 
henkilöt, jotka työnsä tai asuinpaikkansa 
vuoksi altistuvat pitkällä aikavälillä 
korkeille biosidipitoisuuksille;

Or.en

Perustelu

Asetuksen olisi sisällettävä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 ja REACH-lainsäädännön 
mukainen määritelmä herkistä väestöryhmistä.

Tarkistus 144
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – u a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(u a) 'herkillä väestöryhmillä'
henkilöitä, jotka on otettava erityisesti 
huomioon arvioitaessa 
biosidivalmisteiden akuutteja ja kroonisia 
terveysvaikutuksia; herkkiä väestöryhmiä 
ovat muun muassa raskaana olevat ja 
imettävät naiset, imeväiset ja lapset sekä 
vanhukset;

Or.en

Perustelu

Asetuksen olisi sisällettävä kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 ja 
REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen määritelmä herkistä väestöryhmistä.

Tarkistus 145
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – u a–u c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(u a) 'hallinnollisella muutoksella'
olemassa olevan luvan puhtaasti 
hallinnollisluontoisia muutoksia, joihin ei 
sisälly kansanterveyteen tai ympäristöön 
kohdistuvien riskien tai valmisteiden 
tehon uudelleenarviointia;
(u b) 'vähäisellä muutoksella'
olemassa olevan luvan muutoksia, joiden 
ei voida katsoa olevan hallinnollisia 
muutoksia, koska ne edellyttävät 
kansanterveyteen tai ympäristöön 
kohdistuvien riskien ja/tai valmisteen 
tehon rajoitettua uudelleenarviointia;
muutos ei saa vaikuttaa kielteisesti 
kansanterveydelle tai ympäristölle 
koituvien riskien tasoon tai valmisteen 
tehoon;
(u c) 'merkittävällä muutoksella'
olemassa olevan luvan muutoksia, joiden 
ei voida katsoa olevan hallinnollisia 
muutoksia tai vähäisiä muutoksia ja jotka 
edellyttävät kansanterveyteen tai 
ympäristöön kohdistuvien riskien ja/tai 
valmisteen tehon kattavaa 
uudelleenarviointia;

Or.en

Perustelu

On tarpeen määritellä, minkälaisia muutoksia olemassa oleviin, luvan saaneisiin 
biosidivalmisteisiin voidaan tehdä.

Tarkistus 146
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – u a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(u a) 'nanomateriaaleilla' 
tarkoituksellisesti valmistettuja, kiinteitä 
hiukkasmaisia aineita joko jauhemaisessa 
muodossa tai dispersioina tai aerosoleina, 
jotka koostuvat nano-objekteista ja niiden 
aggregaateista tai agglomeraateista,
(i) ja jotka sisältävät standardoiduilla ja 
tunnustetuilla menetelmillä mitattuna 
vähintään 10 painoprosenttia nano-
objekteja
(ii) tai joiden pinta-ala suhteessa 
tilavuuteen asianmukaisilla menetelmillä 
mitattuna on suurempi kuin 
6 x 1/100 nm;
nano-objektit ovat erillisiä hiukkasia, 
joiden ulkomitoista yksi, kaksi tai kolme 
on noin 1 nm:n ja 100 nm:n välillä;

Or.en

Perustelu

Komissio laatii parhaillaan uutta laaja-alaista määritelmää nanomateriaaleille kehittymässä 
olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevän tiedekomitean (SCENIHR) 
kanssaSCENIHR on jo ehdottanut vuonna 2009 antamassa lausunnossaan nykyisen fyysiseen 
kokoon perustuvan määritelmän laajentamista lisäämällä raja ominaispinta-alalleTämän 
olisi heijastuttava ehdotuksessa uudeksi nanomateriaalin määritelmäksi.

Tarkistus 147
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – u a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(u a) 'hallinnollisella muutoksella'
olemassa olevan luvan puhtaasti 
hallinnollisluontoisia muutoksia, joihin ei 
sisälly kansanterveyteen tai ympäristöön 
kohdistuvien riskien tai valmisteiden 
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tehon uudelleenarviointia;

Or.en

Perustelu

On tarpeen määritellä, minkälaisia muutoksia olemassa oleviin, luvan saaneisiin 
biosidivalmisteisiin voidaan tehdä.

Tarkistus 148
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – u b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(u b) 'vähäisellä muutoksella'
olemassa olevan luvan muutoksia, joiden 
ei voida katsoa olevan hallinnollisia 
muutoksia, koska ne edellyttävät 
kansanterveyteen tai ympäristöön 
kohdistuvien riskien ja/tai valmisteen 
tehon rajoitettua uudelleenarviointia;
muutos ei saa vaikuttaa kielteisesti 
kansanterveydelle tai ympäristölle 
koituvien riskien tasoon tai valmisteen 
tehoon;

Or.en

Perustelu

On tarpeen määritellä, minkälaisia muutoksia olemassa oleviin, luvan saaneisiin 
biosidivalmisteisiin voidaan tehdä.

Tarkistus 149
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – u c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(u c) 'merkittävällä muutoksella'
olemassa olevan luvan muutoksia, joiden 
ei voida katsoa olevan hallinnollisia 
muutoksia tai vähäisiä muutoksia.

Or.en

Perustelu

On tarpeen määritellä, minkälaisia muutoksia olemassa oleviin, luvan saaneisiin 
biosidivalmisteisiin voidaan tehdä.

Tarkistus 150
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tehoaine sisällytetään liitteeseen I 
enintään 10 vuoden pituiseksi alkujaksoksi, 
jos kyseistä tehoainetta sisältävät 
biosidivalmisteet täyttävät 16 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa säädetyt 
edellytykset.

1. Tehoaine sisällytetään liitteeseen I 
enintään 10 vuoden pituiseksi alkujaksoksi, 
jos kyseistä tehoainetta sisältävät
biosidivalmisteet täyttävät 16 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa säädetyt 
edellytykset. Jäljempänä olevassa 
5 artiklassa tarkoitettu tehoaine voidaan 
sisällyttää liitteeseen I enintään 5 vuoden 
pituiseksi alkujaksoksi.

Or.en

Perustelu

Tehoaineet, jotka täyttävät liitteen ulkopuolelle jättämisen perusteet, voidaan sisällyttää 
liitteeseen I enintään 5 vuoden pituiseksi jaksoksi. Tämä on kasvinsuojeluaineasetuksen 
mukaista.
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Tarkistus 151
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tehoaine sisällytetään liitteeseen I 
enintään 10 vuoden pituiseksi alkujaksoksi, 
jos kyseistä tehoainetta sisältävät 
biosidivalmisteet täyttävät 16 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa säädetyt 
edellytykset.

1. Tehoaine sisällytetään liitteeseen I 
enintään 10 vuoden pituiseksi alkujaksoksi, 
jos vähintään yksi kyseistä tehoainetta 
sisältävistä biosidivalmisteista täyttää
16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
säädetyt edellytykset.

Or.it

Perustelu

Tehoaineen sisällyttämiseksi liitteeseen I, riittää, että se sisältyy yhteen ainoaan biosidiin.

Tarkistus 152
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tehoaineita sellaisenaan tai 
biosidivalmisteisiin sisältyviä tehoaineita 
saa saattaa markkinoille unionissa 
käytettäväksi biosidivalmisteissa vain, jos 
ne on sisällytetty liitteeseen I tämän 
asetuksen mukaisesti.

Or.de
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Tarkistus 153
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tehoaineen kaikkien valmistajien on 
jätettävä kemikaalivirastolle hakemus 
tehoaineen sisällyttämiseksi liitteeseen I, 
mikäli tässä asetuksessa ei toisin säädetä.

Or. de

Tarkistus 154
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tarvittaessa vahvistetaan liitteeseen I 
sisältyvien tehoaineiden jäämien 
enimmäismäärät Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen(EY) N:o 396/2005 [ja 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90] 
mukaisesti.

4. Vahvistetaan liitteeseen I sisältyvien 
tehoaineiden jäämien enimmäismäärät 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen(EY) N:o 396/2005 [ja neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2377/90] mukaisesti.

Or.fr

Perustelu

Liitteeseen I sisällyttämistä koskevia ehtoja on vahvistettava ja selkeytettävä.

Tarkistus 155
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1. Tehoaineita sellaisenaan tai 
biosidivalmisteisiin sisältyviä tehoaineita 
saa saattaa markkinoille unionissa 
käytettäväksi biosidivalmisteissa vain, jos 
ne on sisällytetty liitteeseen I tämän 
asetuksen mukaisesti.
2. Sellaisenaan tai biosidivalmisteessa 
käytettävän tehoaineen kaikkien
valmistajien on jätettävä 
kemikaalivirastolle hakemus tehoaineen 
sisällyttämiseksi liitteeseen I, mikäli tässä 
asetuksessa ei toisin säädetä.

Or.de

Perustelu

Tilanne on oikeudenmukainen vain, jos valmistajien on noudatettava liitteessä II olevia 
samoja tietovaatimuksia.

Tarkistus 156
Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sen estämättä, mitä 4 artiklan 
1 kohdassa säädetään, jäljempänä 
2 kohdassa tarkoitetut tehoaineet voidaan 
lisätä liitteeseen I ainoastaan, jos 
vähintään yksi seuraavista edellytyksistä 
täyttyy:

Poistetaan.

(a) ihmisten altistuminen kyseiselle 
biosidivalmisteessa olevalle tehoaineelle 
on tavanomaisissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön, erityisesti, jos valmistetta 
käytetään suljetuissa järjestelmissä tai 
tiukasti valvotuissa olosuhteissa;
(b) on osoitettu, että tehoaine on tarpeen 
vakavan kansanterveydellisen riskin 
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hallitsemiseksi;
(c) on osoitettu, että siitä, että ainetta ei 
sisällytetä luetteloon I, aiheutuu 
suhteetonta haittaa verrattuna aineen 
käytöstä ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuviin riskeihin ja että 
käytettävissä ei ole sopivia vaihtoehtoja tai 
sopivaa vaihtoehtoista tekniikkaa.
Edellä olevaa c alakohtaa ei sovelleta 
valmisteryhmään 4 tai 14–19 kuuluviin 
tehoaineisiin.

Or.en

Tarkistus 157
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Sen estämättä, mitä 4 artiklan 
1 kohdassa säädetään, jäljempänä 
2 kohdassa tarkoitetut tehoaineet voidaan 
lisätä liitteeseen I ainoastaan, jos
vähintään yksi seuraavista edellytyksistä
täyttyy:

1. Sen estämättä, mitä 4 artiklan 
1 kohdassa säädetään, jäljempänä 
2 kohdassa tarkoitetut tehoaineet voidaan 
lisätä liitteeseen I ainoastaan, jos kaikki
seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

Or.en

Perustelu

On estettävä sellaisten tehoaineiden käyttö, joihin liittyvät vaarat ovat suurimmat ja joilla on 
haitallisia vaikutuksia terveydelle ja ympäristölle, eritoten herkille väestöryhmille ja luonnon 
monimuotoisuudelle. Poikkeusten soveltaminen olisi rajoitettava selkeästi määriteltyihin 
olosuhteisiin.

Tarkistus 158
Sabine Wils

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

a) ihmisten altistuminen kyseiselle 
biosidivalmisteessa olevalle tehoaineelle 
on tavanomaisissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön, erityisesti, jos valmistetta 
käytetään suljetuissa järjestelmissä tai 
tiukasti valvotuissa olosuhteissa;

a) ihmisten altistuminen kyseiselle 
biosidivalmisteessa olevalle tehoaineelle 
on realistisissa ja pahimmissa 
mahdollisissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön, erityisesti, jos valmistetta 
käytetään suljetuissa järjestelmissä tai 
tiukasti valvotuissa olosuhteissa;

Or.en

Perustelu

On estettävä sellaisten tehoaineiden käyttö, joihin liittyvät vaarat ovat suurimmat ja joilla on 
haitallisia vaikutuksia terveydelle ja ympäristölle, eritoten herkille väestöryhmille ja luonnon 
monimuotoisuudelle. Poikkeusten soveltaminen olisi rajoitettava selkeästi määriteltyihin 
olosuhteisiin.

Tarkistus 159
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ihmisten altistuminen kyseiselle 
biosidivalmisteessa olevalle tehoaineelle 
on tavanomaisissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön, erityisesti, jos valmistetta 
käytetään suljetuissa järjestelmissä tai 
tiukasti valvotuissa olosuhteissa;

(a) ihmisten altistuminen kyseiselle 
biosidivalmisteessa olevalle tehoaineelle 
on tavanomaisissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön tai asianmukaisesti 
hallinnassa kestävän käytön toimien 
avulla ja ottaen huomioon tehoaineen 
luontaiset ominaisuudet, erityisesti, jos 
valmistetta käytetään suljetuissa 
järjestelmissä tai tiukasti valvotuissa 
olosuhteissa;

Or.en

Perustelu

Huolellinen riskinhallinta voi vähentää sekä ammattikäyttäjien että muiden kuin 
ammattikäyttäjien altistumista ja siten suojella ympäristöä ja käyttäjien terveyttä. Hyvin 
vähäinen määrä tehoainetta, joka on luokiteltu jopa syöpää aiheuttavien, perimää 
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vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden kategoriaan 1, esimerkiksi 
syöttiasemalla, ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle, jos valmiste on suunniteltu 
asianmukaisesti väärinkäytön ehkäisemiseksi. Niinpä riskin olemassaolo riippuu valmisteesta 
ja sen käytöstä, kun tehoainetta on hyvin vähäinen määrä.

Tarkistus 160
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ihmisten altistuminen kyseiselle 
biosidivalmisteessa olevalle tehoaineelle 
on tavanomaisissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön, erityisesti, jos valmistetta 
käytetään suljetuissa järjestelmissä tai 
tiukasti valvotuissa olosuhteissa;

(a) ihmisten altistuminen kyseiselle 
biosidivalmisteessa olevalle tehoaineelle 
on tavanomaisissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön, eli valmistetta käytetään 
suljetuissa järjestelmissä tai muissa
olosuhteissa, joissa ihmiset eivät ole 
kosketuksissa valmisteen kanssa ja 
tehoaineen jäämät eivät ylitä 
havaintorajaa;

Or.en

Perustelu

Sanamuoto on kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen mukainen. Merkityksetön altistuminen 
olisi määriteltävä selkeästi. Näin ei ole komission ehdotuksessa, joka antaa ainoastaan 
mahdollisen esimerkin merkityksettömästä altistumisesta. Merkityksetön altistuminen olisi 
määriteltävä käytöksi, jossa ihmiset eivät ole kosketuksissa valmisteen kanssa ja jossa ei ole 
jäämiä.

Tarkistus 161
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) on osoitettu, että tehoaine on tarpeen 
vakavan kansanterveydellisen riskin 
hallitsemiseksi;

(b) tehoainetta koskevaan hakemukseen 
sisältyvän todennetun näytön perusteella
on osoitettu, että tehoaine on tarpeen 
sellaisen vakavan kansanterveydellisen 
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riskin hallitsemiseksi, jota ei voida torjua 
muilla käytettävissä olevilla keinoilla, 
muut kuin kemialliset toimet mukaan 
lukien;

Or.en

Perustelu

Sanamuoto on kasvinsuojeluaineasetuksen mukainen. On todistettava, että suurelle yleisölle 
aiheutuvaa vakavaa vaaraa ei voida torjua millään muulla keinolla, muut kuin kemialliset 
toimet mukaan lukien, ja on ryhdyttävä tarvittaviin riskinhallintotoimiin.

Tarkistus 162
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) on osoitettu, että tehoaine on tarpeen 
vakavan kansanterveydellisen riskin 
hallitsemiseksi;

(b) hakija osoittaa todennetun näytön 
perusteella, että tehoaine on tarpeen 
sellaisen vakavan kansanterveydellisen 
riskin hallitsemiseksi, jota ei voida torjua 
muilla käytettävissä olevilla keinoilla, 
muut kuin kemialliset toimet mukaan 
lukien;

Or.en

Perustelu

On estettävä sellaisten tehoaineiden käyttö, joihin liittyvät vaarat ovat suurimmat ja joilla on 
haitallisia vaikutuksia terveydelle ja ympäristölle, eritoten herkille väestöryhmille ja luonnon 
monimuotoisuudelle. Poikkeusten soveltaminen olisi rajoitettava selkeästi määriteltyihin 
olosuhteisiin.

Tarkistus 163
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) on osoitettu, että siitä, että ainetta ei 
sisällytetä luetteloon I, aiheutuu 
suhteetonta haittaa verrattuna aineen 
käytöstä ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuviin riskeihin ja että 
käytettävissä ei ole sopivia vaihtoehtoja tai 
sopivaa vaihtoehtoista tekniikkaa.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Suhteetonta haittaa ei määritellä, mikä luo porsaanreiän kaikenlaisille poikkeuksille, myös 
taloudellisten etujen toivossa tehtäville. Tällaista poikkeusta ei ole samankaltaisessa 
kasvinsuojeluaineasetuksessa. Lauseketta sopivien vaihtoehtojen tai sopivan vaihtoehtoisen 
tekniikan puutteesta on käsitelty paremmin edellä tarkistetussa kohdassa.

Tarkistus 164
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) on osoitettu, että siitä, että ainetta ei 
sisällytetä luetteloon I, aiheutuu 
suhteetonta haittaa verrattuna aineen 
käytöstä ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuviin riskeihin ja että 
käytettävissä ei ole sopivia vaihtoehtoja tai 
sopivaa vaihtoehtoista tekniikkaa.

(c) vertailevan arvioinnin avulla on 
osoitettu, että kyseiseen 
käyttötarkoitukseen ei ole käytettävissä 
vaihtoehtoisia kemiallisia tai muita kuin 
kemiallisia valmisteita tai vaihtoehtoista 
tekniikkaa, joiden ihmisten ja eläinten 
terveydelle tai ympäristölle aiheuttamat 
riskit ja haitat ovat huomattavasti 
pienemmät.

Or.en

Perustelu

On estettävä sellaisten tehoaineiden käyttö, joihin liittyvät vaarat ovat suurimmat ja joilla on 
haitallisia vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön, eritoten herkille väestöryhmille ja luonnon 
monimuotoisuudelle. Poikkeusten soveltaminen olisi rajoitettava selkeästi määriteltyihin 
olosuhteisiin.
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Tarkistus 165
Esther De Lange

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) aineen ominaisuuksiensa perusteella 
aiheuttamien vaarojen arviointi 
säädetyissä käyttöolosuhteissa osoittaa, 
että riskit ovat hyväksyttävissä liitteessä 
IV tarkoitetussa biosidivalmisteiden 
testausta koskevassa asiakirja-aineistossa 
asetettujen kriteereiden mukaisesti.

Or.en

Perustelu

Biosidivalmisteiden sääntely niiden tehoaineiden perusteella ottamatta huomioon niiden 
todellisia käyttöolosuhteita ja altistusta heikentää periaatetta, jonka mukaan päätökset 
tehdään tieteellisen tiedon perusteella.

Tarkistus 166
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) tehoaineen käyttöön sovelletaan 
riskinhallintatoimia, jotta voidaan 
minimoida ihmisten ja ympäristön 
altistuminen ja seurata sitä säännöllisesti;

Or.en

Perustelu

On estettävä sellaisten tehoaineiden käyttö, joihin liittyvät vaarat ovat suurimmat ja joilla on 
haitallisia vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön, eritoten herkille väestöryhmille ja luonnon 
monimuotoisuudelle. Poikkeusten soveltaminen olisi rajoitettava selkeästi määriteltyihin 
olosuhteisiin.
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Tarkistus 167
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

(c b) hakija on esittänyt korvaamista 
koskevan suunnitelman vakavan riskin 
hallitsemiseksi toisin keinoin, muut kuin 
kemialliset toimet mukaan lukien.

Or.en

Perustelu

On estettävä sellaisten tehoaineiden käyttö, joihin liittyvät vaarat ovat suurimmat ja joilla on 
haitallisia vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön, eritoten herkille väestöryhmille ja luonnon 
monimuotoisuudelle. Poikkeusten soveltaminen olisi rajoitettava selkeästi määriteltyihin 
olosuhteisiin.

Tarkistus 168
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa c alakohtaa ei sovelleta 
valmisteryhmään 4 tai 14–19 kuuluviin 
tehoaineisiin.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Valmisteryhmien 4 ja 14–19 jättämiseksi poikkeuksen ulkopuolelle ei ole tieteellistä, 
ekologista eikä terveyteen liittyvää näyttöä. Ihmisten terveydelle aiheutuva riski voi olla 
suhteettoman suuri, jos jotkut tehoaineet jätetään sisällyttämättä liitteeseen vain sen vuoksi, 
että ne kuuluvat tiettyihin valmisteryhmiin. Komission vuonna 2009 antamassa valkoisessa 
kirjassa sopeutumisesta ilmastonmuutokseen varoitettiin uusien vakavien, ihmisten ja eläinten 
vektorivälitteisten tartuntatautien, kuten malarian, leviämisestä ilmastonmuutoksen vuoksi.
Hyönteismyrkyt ovat erittäin tärkeitä tällaisen tautien torjunnassa.
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Tarkistus 169
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa c alakohtaa ei sovelleta 
valmisteryhmään 4 tai 14–19 kuuluviin 
tehoaineisiin.

Poistetaan.

Or.it

Perustelu

Ei ole olemassa tieteellisiä perusteita tiettyjen valmisteryhmien (esim. PT4 ja 14–19) 
syrjimiseksi. Tällaisia aineita ovat jyrsijämyrkyt, punkkimyrkyt, molluskisidit ja 
desinfiointiaineet, ja niitä käytetään rottien tai hyönteisten tuhoamiseen. Poikkeuksesta olisi 
päätettävä riskin perusteella (vaarallisuuden ja altistumisen yhdistelmä). Jos on tieteellisesti 
näytetty toteen, että kaikkia näiden tuotteiden käyttöön liittyviä vaaroja valvotaan 
asianmukaisesti, tehoaineet pitää hyväksyä.

Tarkistus 170
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa c alakohtaa ei sovelleta
valmisteryhmään 4 tai 14–19 kuuluviin 
tehoaineisiin.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Valmisteryhmien 4 ja 14–19 jättämiseksi 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun 
poikkeuksen ulkopuolelle ei ole tieteellisiä perusteluja. Niiden jättäminen poikkeuksen 
ulkopuolelle johtaisi siihen, että elintarvikkeiden ja rehujen desinfioinnissa ja tuholaisten 
torjunnassa tärkeitä tuotteita jäisi pois käytöstä.
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Tarkistus 171
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa c alakohtaa ei sovelleta 
valmisteryhmään 4 tai 14–19 kuuluviin 
tehoaineisiin.

Kyseistä tehoainetta sisältävän 
biosidivalmisteen käyttö on rajoitettava 
jäsenvaltioihin, joissa kyseisiä haitallisia 
organismeja tai asiaan liittyviä vakavia 
riskejä esiintyy. Vain ammattimaiset 
käyttäjät saavat käyttää tällaisia tuotteita.

Or.en

Perustelu

On estettävä sellaisten tehoaineiden käyttö, joihin liittyvät vaarat ovat suurimmat ja joilla on 
haitallisia vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön, eritoten herkille väestöryhmille ja luonnon 
monimuotoisuudelle. Poikkeusten soveltaminen olisi rajoitettava selkeästi määriteltyihin 
olosuhteisiin.

Tarkistus 172
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

Tehoaine voidaan sisällyttää liitteeseen I 
vain kerran enintään viiden vuoden 
ajaksi.

Or.en

Perustelu

On estettävä sellaisten tehoaineiden käyttö, joihin liittyvät vaarat ovat suurimmat ja joilla on 
haitallisia vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön, eritoten herkille väestöryhmille ja luonnon 
monimuotoisuudelle. Poikkeusten soveltaminen olisi rajoitettava selkeästi määriteltyihin 
olosuhteisiin.
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Tarkistus 173
Michèle Rivasi

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

Komission teksti Tarkistus

Poikkeuksia ei sovelleta tehoaineisiin, 
jotka on luokiteltu tai jotka on 
luokiteltava asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 mukaisesti syöpää 
aiheuttavien aineiden kategoriaan 1A, 
syöpää aiheuttavien aineiden kategoriaan 
1B ilman kynnysarvoa tai lisääntymiselle 
vaarallisten aineiden kategoriaan 1A.

Or.en

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen kasvinsuojeluaineasetuksen säännösten kanssa. Tunnetuille ja 
mahdollisille karsinogeeneille ilman kynnysarvoa ja lisääntymiselle vaarallisille aineille ei 
saisi tehdä poikkeusta.

Tarkistus 174
Michèle Rivasi

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

Komission teksti Tarkistus

Tämän kohdan mukaisesti liitteeseen I 
sisällytettyä tehoainetta sisältävien 
biosidivalmisteiden käytössä on 
toteutettava tarvittavia 
riskinhallintatoimia, jotta voidaan 
minimoida ihmisten ja ympäristön 
altistuminen. Joka tapauksessa vain 
ammattimaiset käyttäjät saavat käyttää 
tällaisia tuotteita.
Jäsenvaltion, joka hyväksyy tämän 
kohdan mukaisesti liitteeseen I 
sisällytettyä tehoainetta sisältävää 
biosidivalmistetta koskevan 
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lupahakemuksen, on laadittava käytöstä 
poistamista koskeva suunnitelma vakavan 
riskin hallitsemiseksi toisin keinoin, muut 
kuin kemialliset toimet mukaan lukien, ja 
toimitettava se viipymättä komissiolle.

Or.en

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen kasvinsuojeluaineasetuksen säännösten kanssa, ja tekstissä 
tarkennetaan, että vain ammattimaiset käyttäjät saavat käyttää sellaisia tehoaineita 
sisältävää biosidivalmistetta, jotka kuuluvat liitteen ulkopuolelle jättämistä koskevien 
perusteiden piiriin.

Tarkistus 175
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tehoaineet, joilla on asetuksen (EY) 
N:o 1907/2000 57 artiklan f kohdan 
mukaisesti todettu olevan 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia.

(d) tehoaineet, joilla voi olla haitallisia 
vaikutuksia ihmisiin sen perusteella, että 
kemikaalivirasto katsoo yhteisön tai 
kansainvälisesti hyväksyttyjen testausta 
koskevien yleisohjeiden tai muun 
käytettävissä olevan aineiston tai tiedon 
arvioinnin, kuten tieteellisen 
kirjallisuuskatsauksen, perusteella niillä 
olevan hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia, tai joilla on asetuksen 
(EY) N:o 1907/2000 57 artiklan f kohdan 
mukaisesti todettu olevan 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia

Komissio vahvistaa 
13 päivään joulukuuta 2013 saakka 
delegoiduilla säädöksillä 72 artiklan 
mukaisesti toimenpiteitä, jotka koskevat 
tiettyjä tieteellisiä perusteita 
hormonitoimintaa häiritsevien 
ominaisuuksien määrittämiseksi. Ennen 
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näiden perusteiden vahvistamista 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
säännösten mukaisesti syöpää 
aiheuttavien aineiden kategoriaan 2 ja 
lisääntymiselle vaarallisten aineiden 
kategoriaan 2 luokiteltuja tai luokiteltavia 
aineita on pidettävä hormonitoimintaa 
häiritsevinä. Lisäksi asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 säännösten mukaisesti 
lisääntymiselle vaarallisten aineiden 
kategoriaan 2 luokiteltuja tai luokiteltavia 
aineita, jotka ovat myrkyllisiä 
umpirauhasille, voidaan pitää 
hormonitoimintaa häiritsevinä.

Or.en

Perustelu

Viittaus REACH-asetuksen 57 artiklan f kohtaan ei riitä hormonitoimintaa häiritsevien 
aineiden määrittelemiseksi. Erityistä huolta aiheuttavien aineiden yksilöiminen REACH-
asetuksen mukaisesti on erittäin hidasta. Vielä ei ole ehdotettu yksilöitävän yhtäkään ainetta 
57 artiklan f kohdan mukaisesti. Rima onkin korkealla: on oltava tieteellisiä todisteita 
"todennäköisistä (!) vakavista vaikutuksista". Hormonitoimintaa häiritsevät aineet olisi 
yksilöitävä myös hyväksyttyjen testausta koskevien yleisohjeiden tai muun käytettävissä 
olevan tiedon perusteella (kuten kasvinsuojeluaineasetuksessa). Hormonitoimintaa häiritseviä 
kemikaaleja varten olisi laadittava erityiset kriteerit samaan aikaan kuin 
kasvinsuojeluaineasetuksessa.

Tarkistus 176
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tehoaineet, joilla on asetuksen (EY) 
N:o 1907/2000 57 artiklan f kohdan 
mukaisesti todettu olevan 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia.

(d) tehoaineet, joilla on asetuksen (EY) 
N:o 1907/2000 57 artiklan f kohdan 
mukaisesti todettu olevan 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia.

Koska tällä hetkellä ei ole tieteellistä 
varmuutta kriteereistä, joiden mukaisesti 
hormonitoimintaa häiritsevät 
ominaisuudet määriteltäisiin, komissio 
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antaa 14 päivään joulukuuta 2013 
mennessä niitä koskevan ehdotuksen.

Or.en

Perustelu

Komission tilaama konsultti antaa huhtikuussa 2011 loppuraporttinsa siitä, kuinka 
hormonitoimintaa häiritseviä aineita tulisi käsitellä. Nyt on ennenaikaista tehdä 
johtopäätöksiä siitä, mitkä tehoaineet rinnastettaisiin hormonitoimintaa häiritseviin aineisiin.
Parhaillaan arvioidaan vain harvoja tehoaineita ja harvoja uusia tehoaineita on kehitteillä.
Esimerkiksi kategoriaan 2 kuuluvien CMR-aineiden (karsinogeeniset, mutageeniset ja 
lisääntymiselle vaaralliset aineet) rinnastamisella hormonitoimintaa häiritseviin aineisiin 
olisi dramaattisia vaikutuksia, ja se estäisi viranomaisia torjumasta tehokkaasti 
kansanterveydelle aiheutuvia uhkia.

Tarkistus 177
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tehoaineet, joilla on asetuksen (EY) 
N:o 1907/2000 57 artiklan f kohdan 
mukaisesti todettu olevan 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia.

(d) tehoaineet, joilla on asetuksen (EY) 
N:o 1907/2000 57 artiklan f kohdan 
mukaisesti todettu olevan 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia. Komissio vahvistaa 
30 päivään kesäkuuta 2015 saakka 
XY artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, jotka koskevat 
tiettyjä tieteellisiä kriteerejä 
hormonitoimintaa häiritsevien 
ominaisuuksien määrittämiseksi.

Or.en

Perustelu

Toistaiseksi ei ole kehitetty kriteereitä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien 
määrittämiseksi. Komissio laatii parhaillaan laaja-alaista määritelmää, jota käytetään 
hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia koskevissa EU:n säädöksissä, kuten REACH-
asetuksessa ja kasvinsuojeluaineita koskevissa asetuksissa. Tarkistuksella pyritään 
lähentämään biosidivalmisteita koskevaa lainsäädäntöä tähän käynnissä olevaan prosessiin.
Komission olisi toimittava johdonmukaisesti kansainvälisen kehityksen kanssa, erityisesti 
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OECD:n piirissä.

Tarkistus 178
Dan Jørgensen

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

Komission teksti Tarkistus

d a) aineet, jotka sisältyvät 
direktiiviin 2000/60/EY liitettyyn 
luetteloon vesipolitiikan kannalta 
ensisijaisista aineista.

Or.en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään noudattamaan vesipolitiikan puitedirektiiviä, kuten parlamentin 
esittelijä on esittänyt tarkistuksessaan 11.

Tarkistus 179
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) tehoaineet, joilla on kehitykseen 
liittyviä neurotoksisia tai immunotoksisia 
vaikutuksia.

Or.en

Perustelu

Tieteellisissä tutkimuksissa on osoitettu neurotoksisten aineiden haitalliset vaikutukset lasten 
hermoston kehitykseen. Pyrittäessä noudattamaan ennalta varautumisen periaatetta ja 
varmistamaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso aineita, joilla on 
kehitykseen liittyviä neurotoksisia tai immunotoksisia vaikutuksia, ei pitäisi hyväksyä.
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Tarkistus 180
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) nanomateriaaleja sisältävät 
tehoaineet.

Or.en

Perustelu

Pyrittäessä varmistamaan terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso nanomateriaaleja 
sisältäviä tehoaineita, ei pitäisi hyväksyä.

Tarkistus 181
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tehoainetta koskeva asiakirja-aineisto, 
joka täyttää liitteessä II esitetyt 
vaatimukset;

(a) tehoainetta ja sen jäämiä koskeva 
asiakirja-aineisto, joka täyttää liitteessä II 
esitetyt vaatimukset;

Or.en

Perustelu

Tehoaineen jäämät voivat olla haitallisempia kuin tehoaine itse, joten niitä olisi käsiteltävä 
hakemuksessa erikseen.

Tarkistus 182
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) biosidivalmisteiden 
päästöskenaarioita koskeva asiakirja-
aineisto liitteessä II olevan 1 kohdan ja 
liitteessä III olevan 1 kohdan mukaisesti.

Or.en

Perustelu

Biosidivalmisteita käytetään laajalti rakennustuotteissa ja -materiaaleissa. Ympäristö- ja 
terveysnäkökohtien huomioon ottamiseksi tietojen biosidivalmisteiden päästöistä tietyissä 
olosuhteissa, kuten biosidivalmisteiden huuhtoutumisominaisuuksia kuvaavien 
päästöskenaarioiden, olisi oltava saatavilla. Asia on erityisen tärkeä rakennustuotedirektiivin 
käynnissä olevan tarkistamisen vuoksi.

Tarkistus 183
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tiedot eivät välttämättä ole tarpeen 
ehdotetuista käyttötarkoituksista 
aiheutuvan altistumisen kannalta;

(a) tiedot eivät välttämättä ole tarpeen, kun
on varmaa, ettei ihminen altistu aineelle 
kyseisellä tavalla ehdotettujen 
käyttötarkoitusten yhteydessä;

Or.en

Perustelu

Tiedot pitäisi jättää pois vain, jos altistumista ei tapahdu kyseisellä tavalla.

Tarkistus 184
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) tiedot eivät ole tarpeen tieteellisin 
perustein;

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Tämä kohta on hyvin epämääräinen. Se on mahdollinen porsaanreikä, joka ei ole perusteltu.

Tarkistus 185
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tietojen toimittaminen ei ole teknisesti 
mahdollista.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 186
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tietojen toimittaminen ei ole teknisesti 
mahdollista.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Tämä kohta on epäselvä ja siten mahdollinen porsaanreikä, joka ei ole perusteltu.
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Tarkistus 187
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio päättää toimenpiteistä, joilla 
vahvistetaan kriteerit siitä, mikä katsotaan
riittäväksi perusteeksi muuttaa 1 kohdassa 
esitettyjä tietovaatimuksia 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetusta syystä.

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

Or.en

Perustelu

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

Tarkistus 188
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio päättää toimenpiteistä, joilla 
vahvistetaan kriteerit siitä, mikä katsotaan 
riittäväksi perusteeksi muuttaa 1 kohdassa 
esitettyjä tietovaatimuksia 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetusta syystä.

4. Komissio vahvistaa ja julkaisee avoimet 
kriteerit ja ohjeet siitä, mikä katsotaan 
riittäväksi perusteeksi muuttaa 1 kohdassa 
esitettyjä tietovaatimuksia 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetusta syystä myös sen 
tavoitteen mukaisesti, että selkärankaisilla 
eläimillä tehdään kokeita tämän 
asetuksen soveltamiseksi vain viimeisenä 
keinona.

Or.en
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Tarkistus 189
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

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

Tarkistus 190
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Hakijan on oheistettava asiakirja-
aineistoon vertaisarvioitu vapaasti 
käytettävissä oleva tieteellinen aineisto, 
joka on julkaistu asiakirja-aineiston 
toimittamista edeltävien kymmenen 
vuoden kuluessa ja jossa käsitellään 
tehoaineen ja sen 
aineenvaihduntatuotteiden haitallisia 
sivuvaikutuksia terveyteen, ympäristöön 
ja muihin kuin torjuttaviin lajeihin.

Or.en
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Tarkistus 191
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos asiakirja-aineistoja arvioitaessa käy 
ilmi, että arvioinnin suorittamiseksi 
tarvitaan lisätietoja, arvioinnista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen on pyydettävä 
hakijaa toimittamaan kyseiset tiedot 
tietyssä määräajassa ja ilmoitettava asiasta 
kemikaalivirastolle.

2. Jos asiakirja-aineistoja arvioitaessa käy 
ilmi, että arvioinnin suorittamiseksi 
tarvitaan lisätietoja, arvioinnista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen on pyydettävä 
hakijaa toimittamaan kyseiset tiedot 
tietyssä määräajassa ja ilmoitettava asiasta
kemikaalivirastolle. Jos näihin 
lisätietoihin sisältyy eläinkokeita, 
kemikaaliviraston tai toimivaltaisten 
viranomaisten asiantuntijoiden on 
annettava hakijalle ohjeita soveltuvista 
vaihtoehtoisista menetelmistä ja 
testausstrategioista, joilla voidaan 
korvata, vähentää tai kehittää 
selkärankaisten eläinten käyttöä.

Or.en

Tarkistus 192
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos arvioinnista vastaava toimivaltainen 
viranomainen katsoo, että samaa 
tehoainetta sisältävien biosidivalmisteiden 
käytöstä voi aiheutua kumulatiivisia 
vaikutuksia, sen on kirjattava tämä 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä 
XV olevan II jakson 3 kohdan mukaisesti 
ja sisällytettävä se päätelmiinsä.

3. Jos arvioinnista vastaava toimivaltainen 
viranomainen katsoo, että samaa 
tehoainetta tai eri aineita, joilla on 
samanlaiset tai yhteiset vaikutukset 
samoissa päätepisteissä riippumatta siitä, 
onko niiden toimintatapa sama tai eri, 
sisältävien biosidivalmisteiden käytöstä voi 
aiheutua kumulatiivisia vaikutuksia, sen on 
kirjattava tämä asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 liitteessä XV olevan II 
jakson 3 kohdan mukaisesti ja 
sisällytettävä se päätelmiinsä.
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Or.en

Tarkistus 193
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kemikaaliviraston on yhdeksän 
kuukauden kuluessa arvioinnin tekemisestä 
laadittava ja toimitettava komissiolle 
lausunto siitä, tulisiko tehoaine sisällyttää 
liitteeseen I.

4. Kemikaaliviraston on yhdeksän 
kuukauden kuluessa arvioinnin tekemisestä 
laadittava ja toimitettava komissiolle 
lausunto siitä, tulisiko tehoaine sisällyttää 
liitteeseen I, ottaen huomioon arvioinnista 
vastaavan toimivaltaisen viranomaisen 
päätelmät.

Or.en

Perustelu

On tarpeen selventää, että kemikaaliviraston lausunto annetaan arvioinnista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen päätelmät huomioon ottaen.

Tarkistus 194
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Vastaanotettuaan kemikaaliviraston 
lausunnon komissio tekee päätöksen siitä, 
sisällytetäänkö tehoaine liitteeseen I. 
Kyseinen päätös, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, tehdään 
72 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

5. Vastaanotettuaan kemikaaliviraston 
lausunnon komissio tekee delegoiduilla 
säädöksillä 71 a artiklan mukaisesti ja 
71 b ja 71 c artiklan ehtoja noudattaen 
päätöksen siitä, sisällytetäänkö tehoaine 
liitteeseen I, jotta hyväksyttyjen 
tehoaineiden luettelo pysyy ajan tasalla.
Jos komissio päättää sisällyttää 
tehoaineen liitteeseen I, on mainittava 
hakijoiden nimet.

Or.en
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Perustelu

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

Tarkistus 195
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tehoaineen hyväksyttävä päivittäinen 
saanti, akuutin altistumisen viiteannos tai 
hyväksyttävä käyttäjän altistumistaso ovat 
merkittävästi alhaisempia kuin 
suurimmalla osalla liitteeseen I 
sisältyvistä samaan valmisteryhmään 
kuuluvista tehoaineista;

Poistetaan.

Or.fr

Tarkistus 196
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tehoaineen hyväksyttävä päivittäinen 
saanti, akuutin altistumisen viiteannos tai 
hyväksyttävä käyttäjän altistumistaso ovat 
merkittävästi alhaisempia kuin 
suurimmalla osalla liitteeseen I 
sisältyvistä samaan valmisteryhmään 
kuuluvista tehoaineista;

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Tätä voidaan usein lieventää muuttamalla aineen käyttöä tai käyttämällä henkilösuojaimia ja 
suorittamalla teknisiä tarkastuksia.
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Tarkistus 197
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tehoaine on hitaasti hajoava, biokertyvä 
ja myrkyllinen asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 liitteessä XIII säädetyn kahden 
kriteerin mukaisesti;

(b) tehoaine on hitaasti hajoava, biokertyvä 
ja myrkyllinen asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 liitteessä XIII säädettyjen 
kriteerien mukaisesti;
(Tämän tarkistuksen perustelut koskevat 
myös 9 art. 1 kohdan c, d ja f alakohtiin 
sekä 2 kohtaan tehtyjä tarkistuksia.)

Or.fr

Perustelu

Korvattavien tehoaineiden kriteerit olisi yhdenmukaistettava REACH-asetuksen 
lupavaatimuksien kanssa. Koska kemikaaliviraston tehtävänä on tutkia, täyttääkö tehoaineet 
kaikki kriteerit, olisi suositeltavaa yhdenmukaistaa kyseiset kaksi asetusta. Tehoaineiden, 
jotka eivät aiheuta huolta ihmisten terveyden tai ympäristön suhteen käyttötarkoituksessaan, 
ei pitäisi katsoa olevan korvattavia aineita.

Tarkistus 198
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tehoaine on hitaasti hajoava, biokertyvä 
ja myrkyllinen asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 liitteessä XIII säädetyn 
kahden kriteerin mukaisesti;

(b) tehoaine on hitaasti hajoava, biokertyvä 
ja myrkyllinen asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 liitteessä XIII säädettyjen 
kriteerien mukaisesti;

Or.en

Perustelu

Jotta nämä kaksi asetusta olisivat johdonmukaiset, korvattavien aineiden yksilöinnissä 
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käytettäviä kriteereitä mukautetaan niihin kriteereihin, joiden perusteella aineita hyväksytään 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti (57 artikla). Koska kemikaaliviraston 
pitää selvittää, onko biosidivalmisteen sisältämä tehoaine jonkin kriteerin mukainen, 
asetusten välinen johdonmukaisuus on aiheellista.

Tarkistus 199
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tehoaine on hitaasti hajoava, biokertyvä 
ja myrkyllinen asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 liitteessä XIII säädetyn 
kahden kriteerin mukaisesti;

(b) tehoaine on hitaasti hajoava, biokertyvä 
ja myrkyllinen yhden asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 liitteessä XIII säädetyn 
kriteerin mukaisesti;

Or.en

Tarkistus 200
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kriittisten vaikutusten, erityisesti 
kehitykseen liittyvien 
hermostomyrkyllisten tai 
immunotoksisten vaikutusten, luonteeseen 
liittyy haittoja, jotka yhdessä 
käyttötapojen kanssa johtavat 
riskialttiisiin käyttötilanteisiin siitä 
huolimatta, että toteutetaan hyvin 
rajoittavia riskinhallintatoimenpiteitä;

(c) tehoaine on erittäin hitaasti hajoava ja 
erittäin biokertyvä asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 liitteessä XIII säädettyjen 
kriteerien mukaisesti;

Or.fr
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Tarkistus 201
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kriittisten vaikutusten, erityisesti 
kehitykseen liittyvien 
hermostomyrkyllisten tai 
immunotoksisten vaikutusten, luonteeseen 
liittyy haittoja, jotka yhdessä 
käyttötapojen kanssa johtavat 
riskialttiisiin käyttötilanteisiin siitä 
huolimatta, että toteutetaan hyvin 
rajoittavia riskinhallintatoimenpiteitä;

(c) tehoaine on erittäin hitaasti hajoava ja 
erittäin biokertyvä asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 liitteessä XIII säädettyjen 
kriteerien mukaisesti;

Or.en

Perustelu

Jotta nämä kaksi asetusta olisivat johdonmukaiset, korvattavien aineiden yksilöinnissä 
käytettäviä kriteereitä mukautetaan niihin kriteereihin, joiden perusteella aineita hyväksytään 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti (57 artikla). Koska kemikaaliviraston 
pitää selvittää, onko biosidivalmisteen sisältämä tehoaine jonkin kriteerin mukainen, 
asetusten välinen johdonmukaisuus on aiheellista.

Tarkistus 202
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kriittisten vaikutusten, erityisesti 
kehitykseen liittyvien 
hermostomyrkyllisten tai immunotoksisten 
vaikutusten, luonteeseen liittyy haittoja, 
jotka yhdessä käyttötapojen kanssa 
johtavat riskialttiisiin käyttötilanteisiin siitä 
huolimatta, että toteutetaan hyvin 
rajoittavia riskinhallintatoimenpiteitä;

(c) kriittisten vaikutusten, erityisesti 
kehitykseen liittyvien 
hermostomyrkyllisten tai immunotoksisten 
vaikutusten, luonteeseen liittyy haittoja, 
jotka yhdessä käyttötapojen kanssa 
johtavat riskialttiisiin käyttötilanteisiin, 
esimerkiksi suureen pohjavedelle 
mahdollisesti aiheutuvaan riskiin, siitä 
huolimatta, että toteutetaan hyvin 
rajoittavia riskinhallintatoimenpiteitä;
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Or.en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon vesivarojen suojelu samaan tapaan kuin 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevan asetuksen (1107/2009) liitteessä II 
olevassa 4 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa.

Tarkistus 203
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tehoaine sisältää merkittävän osan 
inaktiivisia isomeereja;

Poistetaan.

Or.it

Perustelu

Inaktiiviset isomeerit eivät ole vaaraksi terveydelle tai ympäristölle. Niinpä niitä ei ole
tarpeen ottaa korvattavien tehoaineiden luetteloon.

Tarkistus 204
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tehoaine sisältää merkittävän osan 
inaktiivisia isomeereja;

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Jotta nämä kaksi asetusta olisivat johdonmukaiset, korvattavien aineiden yksilöinnissä 
käytettäviä kriteereitä mukautetaan niihin kriteereihin, joiden perusteella aineita hyväksytään 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti (57 artikla). Koska kemikaaliviraston 
pitää selvittää, onko biosidivalmisteen sisältämä tehoaine jonkin kriteerin mukainen, 
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asetusten välinen johdonmukaisuus on aiheellista.

Tarkistus 205
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tehoaine sisältää merkittävän osan 
inaktiivisia isomeereja;

Poistetaan.

Or.fr

Tarkistus 206
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tehoaine on luokiteltu asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 mukaisesti kuuluvaksi 
syöpää aiheuttavien aineiden kategoriaan 
1A tai 1B, perimää vaurioittavien aineiden 
kategoriaan 1A tai 1B tai lisääntymiselle 
vaarallisten aineiden kategoriaan 1A tai 1B 
taikka se täyttää kriteerit sen 
luokittelemiseksi näihin kategorioihin;

(e) tehoaine on luokiteltu asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 mukaisesti kuuluvaksi 
hengitysteitä herkistävien aineiden,
syöpää aiheuttavien aineiden kategoriaan 
1A tai 1B, perimää vaurioittavien aineiden 
kategoriaan 1A tai 1B tai lisääntymiselle 
vaarallisten aineiden kategoriaan 1A tai 1B 
taikka se täyttää kriteerit sen 
luokittelemiseksi näihin kategorioihin;

Or.en

Tarkistus 207
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(f) tehoaineella katsotaan yhteisön 
arvioinnin, kansainvälisesti hyväksyttyjen 
testausta koskevien yleisohjeiden tai 
muun käytettävissä olevan tiedon 
perusteella olevan hormonitoimintaa 
häiritseviä ominaisuuksia, joilla voi olla 
haitallisia vaikutuksia ihmisiin.

(f) aineet, joilla on ominaisuuksia, jotka 
tekevät niistä hormonitoimintaa 
häiritseviä aineita tai hitaasti hajoavia, 
biokertyviä ja myrkyllisiä aineita tai 
erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin 
biokertyviä aineita, jotka eivät täytä edellä 
b tai c alakohdan mukaisia kriteereitä ja 
joiden osalta on tieteellisiä todisteita 
todennäköisistä vakavista vaikutuksista 
ihmisten terveyteen tai ympäristöön, jotka 
antavat aihetta samantasoiseen huoleen 
kuin muiden b, c tai e alakohdassa 
lueteltujen aineiden vaikutukset ja jotka 
tunnistetaan tapauskohtaisesti asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 59 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Or.en

Perustelu

Jotta nämä kaksi asetusta olisivat johdonmukaiset, korvattavien aineiden yksilöinnissä 
käytettäviä kriteereitä mukautetaan niihin kriteereihin, joiden perusteella aineita hyväksytään 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti (57 artikla). Koska kemikaaliviraston 
pitää selvittää, onko biosidivalmisteen sisältämä tehoaine jonkin kriteerin mukainen,
asetusten välinen johdonmukaisuus on aiheellista.

Tarkistus 208
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tehoaineella katsotaan yhteisön 
arvioinnin, kansainvälisesti hyväksyttyjen 
testausta koskevien yleisohjeiden tai muun 
käytettävissä olevan tiedon perusteella 
olevan hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia, joilla voi olla haitallisia 
vaikutuksia ihmisiin.

f) on tieteellisesti todistettu, että 
tehoaineella – kuten tehoaineella, jolla on 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia tai hitaasti hajoavia, 
biokertyviä ja myrkyllisiä ominaisuuksia 
taikka erittäin hitaasti hajoavia tai erittäin 
biokertyviä ominaisuuksia ja joka ei ole 
b ja c alakohdissa esitettyjen kriteerien 
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mukainen – voi olla ihmisten terveyteen 
tai ympäristöön vakavia 
haittavaikutuksia, jotka antavat aihetta 
samantasoiseen huoleen kuin muut b ja 
c alakohdassa luetellut aineet.

Or.fr

Tarkistus 209
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tehoaineella katsotaan yhteisön 
arvioinnin, kansainvälisesti hyväksyttyjen 
testausta koskevien yleisohjeiden tai muun 
käytettävissä olevan tiedon perusteella 
olevan hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia, joilla voi olla haitallisia 
vaikutuksia ihmisiin.

(f) tehoaineella katsotaan yhteisön 
arvioinnin, kansainvälisesti hyväksyttyjen 
testausta koskevien yleisohjeiden tai muun 
käytettävissä olevan tiedon perusteella 
olevan hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia, joilla voi olla haitallisia 
vaikutuksia ihmisiin tai ympäristöön.

Or.en

Tarkistus 210
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) tehoainetta koskevassa asiakirja-
aineistossa mainittua käyttöä varten on jo 
olemassa vaihtoehtoinen hyväksytty 
biosidivalmiste tai muu kuin kemiallinen 
torjunta- tai valvontamenetelmä, josta 
aiheutuu huomattavasti alhaisempi riski 
ihmisten tai eläinten terveydelle taikka 
ympäristölle;

Or.en
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Perustelu

Vaarallisten aineiden korvaamista koskevan periaatteen mukaisesti 9 artiklan 1 kohtaan olisi 
lisättävä uusi alakohta. Siten voitaisiin ottaa huomioon myös jo hyväksyttyjen 
biosidivalmisteiden ja uusien tehoaineiden tasavertainen kohtelu.

Tarkistus 211
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Laatiessaan lausuntoa tehoaineen 
sisällyttämisestä liitteeseen I tai 
sisällyttämisen uusimisesta 
kemikaaliviraston on tutkittava, täyttääkö 
tehoaine mitään 1 kohdassa luetelluista 
perusteista ja käsiteltävä asiaa 
lausunnossaan.

2. Laatiessaan lausuntoa tehoaineen 
sisällyttämisestä liitteeseen I tai 
sisällyttämisen uusimisesta 
kemikaaliviraston on tutkittava, täyttääkö 
tehoaine mitään 1 kohdassa luetelluista 
perusteista ja onko altistumisen valvonta 
riittämätöntä aineen ominaisuuksiensa 
perusteella aiheuttamien vaarojen 
suhteen, ja käsiteltävä asiaa 
lausunnossaan.

Or.fr

Tarkistus 212
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 10 artiklan 
3 kohdassa säädetään, korvattavan 
tehoaineen sisällyttäminen liitteeseen I 
uusitaan enintään 10 vuoden kaudeksi.

4. Poiketen siitä, mitä 10 artiklan 
3 kohdassa säädetään, korvattavan 
tehoaineen sisällyttäminen liitteeseen I 
uusitaan enintään viiden vuoden kaudeksi.

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

Or.en

Perustelu

Korvaamista koskevat suunnitelmat olisi laadittava, jotta voidaan kannustaa sellaisten 
tuotteiden kestävää tuotantoa ja markkinointia, joissa huolta aiheuttavat aineet on korvattu 
vähemmän vaarallisilla aineilla. Korvaamista koskevien suunnitelmien laatiminen edistää 
myös tuoteinnovointia.

Tarkistus 213
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 10 artiklan 
3 kohdassa säädetään, korvattavan 
tehoaineen sisällyttäminen liitteeseen I 
uusitaan enintään 10 vuoden kaudeksi.

4. Poiketen siitä, mitä 10 artiklan 
3 kohdassa säädetään, korvattavan 
tehoaineen sisällyttäminen liitteeseen I 
uusitaan enintään 5 vuoden kaudeksi.

Or.fr

Perustelu

Tehoaineita, jotka katsotaan korvattaviksi aineiksi, ei tule voida sisällyttää liitteeseen I yli 
viiden vuoden ajaksi.

Tarkistus 214
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 10 artiklan 
3 kohdassa säädetään, korvattavan 
tehoaineen sisällyttäminen liitteeseen I 

4. Poiketen siitä, mitä 10 artiklan 
3 kohdassa säädetään, korvattavan 
tehoaineen sisällyttäminen liitteeseen I 
myönnetään tai uusitaan enintään 
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uusitaan enintään 10 vuoden kaudeksi. seitsemän vuoden kaudeksi.

Or.en

Perustelu

Korvattaviksi aineiksi katsottavien aineiden sisällyttämiskauden olisi oltava sama kuin 
kasvinsuojeluaineasetuksessa.

Tarkistus 215
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 10 artiklan 
3 kohdassa säädetään, korvattavan 
tehoaineen sisällyttäminen liitteeseen I 
uusitaan enintään 10 vuoden kaudeksi.

4. Poiketen siitä, mitä 10 artiklan 
3 kohdassa säädetään, korvattavan 
tehoaineen sisällyttäminen liitteeseen I 
uusitaan enintään 10 vuoden kaudeksi 
kerrallaan.

Or.en

Perustelu

Koska olennaisissa ja käyttökelpoisissa biosidivalmisteissa on tehoaineena korvattavaa 
ainetta, sisällyttäminen liitteeseen I olisi voitava uusia sen sijaan, että lupa myönnetään vain 
kerran ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Tarkistus 216
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio uusii tehoaineen 
sisällyttämisen liitteeseen I, jos tehoaine 
edelleen täyttää 4 artiklassa tarkoitetut 
vaatimukset.

1. Komissio uusii tehoaineen 
sisällyttämisen liitteeseen I, jos tehoaine 
täyttää edelleen 4 artiklassa ja tapauksen 
mukaan 4 ja 5 artiklassa tarkoitetut 
vaatimukset.
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Or.en

Tarkistus 217
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ellei päätöksessä, jolla uusitaan 
tehoaineen sisällyttäminen liitteeseen I, 
esitetä muuta, uusiminen on voimassa 
toistaiseksi.

3. Ellei päätöksessä, jolla uusitaan 
tehoaineen sisällyttäminen liitteeseen I, 
esitetä muuta, uusiminen on voimassa 
enintään 15 vuotta. Edellä olevan 
5 artiklan piiriin kuuluvien aineiden 
hyväksyntä uusitaan enintään viideksi 
vuodeksi.

Or.en

Perustelu

Uusimisen ei pitäisi olla voimassa toistaiseksi. Samat säännökset on hyväksytty 
kasvinsuojeluaineasetukseen.

Tarkistus 218
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ellei päätöksessä, jolla uusitaan 
tehoaineen sisällyttäminen liitteeseen I, 
esitetä muuta, uusiminen on voimassa 
toistaiseksi.

3. Ellei päätöksessä, jolla uusitaan 
tehoaineen sisällyttäminen liitteeseen I, 
esitetä tiukempia säännöksiä, uusiminen 
voidaan uusia enintään 10 vuodeksi.

Or.en

Perustelu

Uusien tehoaineiden hyväksyminen ilman aikarajoituksia ei kannusta uuteen tutkimukseen ja 
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uuden tieteellisen tiedon tuottamiseen. Samoin kuin nykyisen biosidivalmisteita koskevan 
direktiivin sekä torjunta-aineita ja kasvinsuojeluaineita koskevan lainsäädännön yhteydessä 
tehoaineita on syytä tarkastella uudelleen säännöllisesti.

Tarkistus 219
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ellei päätöksessä, jolla uusitaan 
tehoaineen sisällyttäminen liitteeseen I, 
esitetä muuta, uusiminen on voimassa 
toistaiseksi.

3. Ellei päätöksessä, jolla uusitaan 
tehoaineen sisällyttäminen liitteeseen I, 
esitetä tiukempia säännöksiä, uusiminen 
on voimassa enintään 5 vuotta.

Or.en

Perustelu

Tehoaineen hyväksymistä on tarkasteltava uudelleen säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa 
asianmukainen kuluttajansuoja ja ympäristönsuojelu. Säännökset, joilla suositaan 
hyväksymistä ilman aikarajoituksia, heikentävät nykyisiä tehoaineiden hyväksyntää koskevia 
yhteisön normeja ja ovat ristiriidassa muiden kemikaaleja koskevien säädösten, kuten 
kasvinsuojeluaineasetuksen, periaatteiden kanssa.

Tarkistus 220
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 3 kohdassa tarkoitetun määräajan 
lopussa tai kemikaaliviraston lausunnon 
saatuaan komissio tekee päätöksen siitä, 
uusitaanko tehoaineen sisällyttäminen 
liitteeseen I. Kyseinen päätös, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, tehdään 72 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 

5. Edellä 3 kohdassa tarkoitetun määräajan 
lopussa tai kemikaaliviraston lausunnon 
saatuaan komissio tekee delegoiduilla 
säädöksillä 71 a artiklan mukaisesti ja 
71 b ja 71 c artiklan ehtoja noudattaen 
päätöksen siitä, uusitaanko tehoaineen 
sisällyttäminen liitteeseen I, jotta 
hyväksyttyjen tehoaineiden luettelo pysyy 
ajan tasalla. Jos komissio päättää uusia 
tehoaineen sisällyttämisen liitteeseen I, on 
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käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. mainittava hakijoiden nimet.

Or.en

Perustelu

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

Tarkistus 221
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi tarkistaa tehoaineen 
sisällyttämisen liitteeseen I milloin tahansa, 
jos on vahvoja viitteitä siitä, etteivät 
4 artiklassa tarkoitetut vaatimukset enää 
täyty. Jos viitteet osoittautuvat todeksi, 
komissio tekee päätöksen, jolla muutetaan 
tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I tai 
poistetaan tehoaine kyseisestä liitteestä.

1. Jotta hyväksyttyjen tehoaineiden 
luettelo pysyy ajan tasalla, komissio voi 
tarkistaa tehoaineen sisällyttämisen 
liitteeseen I milloin tahansa, jos on vahvoja 
viitteitä siitä, etteivät 4 artiklassa 
tarkoitetut vaatimukset enää täyty. Jos 
viitteet osoittautuvat todeksi, komissio 
tekee delegoiduilla säädöksillä 
71 a artiklan mukaisesti ja 71 b ja 71 c 
artiklan ehtoja noudattaen päätöksen, 
jolla muutetaan tehoaineen sisällyttämistä 
liitteeseen I tai poistetaan tehoaine 
kyseisestä liitteestä.

Or.en

Perustelu

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

Tarkistus 222
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi tarkistaa tehoaineen 
sisällyttämisen liitteeseen I milloin tahansa, 
jos on vahvoja viitteitä siitä, etteivät 
4 artiklassa tarkoitetut vaatimukset enää 
täyty. Jos viitteet osoittautuvat todeksi, 
komissio tekee päätöksen, jolla muutetaan 
tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I tai 
poistetaan tehoaine kyseisestä liitteestä.

1. Komissio voi tarkistaa tehoaineen 
sisällyttämisen liitteeseen I milloin tahansa, 
jos on viitteitä siitä, etteivät jotkut 4 ja 
5 artiklassa tarkoitetut vaatimukset enää 
täyty. Jos viitteet osoittautuvat todeksi, 
komissio tekee päätöksen, jolla muutetaan 
tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I tai 
poistetaan tehoaine kyseisestä liitteestä.

Or.en

Tarkistus 223
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseinen päätös, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, annetaan 72 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Kiireellisyydestä johtuvista pakottavista 
syistä komissio voi soveltaa 72 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettua kiireellistä 
menettelyä.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

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

Tarkistus 224
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanotoimenpiteet Uusimista ja uudelleentarkastelua 
koskevat yksityiskohtaiset menettelyt

Or.en

Perustelu

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

Tarkistus 225
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi päättää asetuksen 10–
13 artiklan täytäntöönpanemiseksi
yksityiskohtaisista toimenpiteistä niiden 
menettelyjen määrittämiseksi, joiden 
mukaan tehoaineen sisällyttäminen 
liitteeseen I uusitaan ja tarkistetaan.

Uusimista ja uudelleentarkastelua 
koskevien menettelyjen sujuvuuden 
varmistamiseksi komissio voi päättää 
delegoiduilla säädöksillä 71 a artiklan 
mukaisesti ja 71 b ja 71 c artiklan ehtoja 
noudattaen uusista yksityiskohtaisista 
toimenpiteistä.

Or.en

Perustelu

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

Tarkistus 226
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

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


