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Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi biosidivalmisteiden 
asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä annetun asetuksen 
(EU) N:o 528/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä markkinoillepääsyn 
edellytyksistä
(COM(2013)0288 – C7-0141/2013 – 2013/0150(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle
(COM(2013)0288),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0141/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Asetuksen (EU) N:o 528/2012 
2 artiklassa määritetään asetuksen 
soveltamisala ja siinä muun muassa 
suljetaan sen soveltamisalan ulkopuolelle 
valmistuksen apuaineina käytettävät 
biosidivalmisteet. Asetuksen 2 artiklan 
5 kohtaa olisi muutettava siten, että 
tehdään täysin selväksi, että 
”valmistuksen apuaineilla” tarkoitetaan 
niitä aineita, jotka on määritelty eläinten 
ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 
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22 päivänä syyskuuta 2003 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 ja 
elintarvikelisäaineista 16 päivänä 
joulukuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1333/2008.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Asetuksen (EU) N:o 528/2012 
19 artiklan 4 kohdan c alakohdassa ei 
anneta lupaa biosidivalmisteiden yleiseen 
käyttöön markkinoilla saataville 
asettamista varten, jos ne täyttävät hitaasti 
hajoavien, biokertyvien ja myrkyllisten 
aineiden, jäljempänä ’PBT-aineet’, tai 
erittäin hitaasti hajoavien ja erittäin 
voimakkaasti biokertyvien aineiden, 
jäljempänä ’vPvB-aineet’, kriteerit 
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH), Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY 
muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 793/93, komission asetuksen 
(EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 
76/769/ETY ja komission direktiivien 
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 
2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 liitteen XIII 
mukaisesti. Vaikka biosidivalmisteet ovat 
usein seoksia ja toisinaan esineitä, nämä 
kriteerit koskevat kuitenkin vain aineita.
Asetuksen (EU) N:o 528/2012 19 artiklan 
4 kohdan c alakohdassa olisi sen vuoksi 
viitattava biosidivalmisteisiin, jotka 

(1) Asetuksen (EU) N:o 528/2012 
19 artiklan 4 kohdan c alakohdassa ei 
anneta lupaa biosidivalmisteiden yleiseen 
käyttöön markkinoilla saataville 
asettamista varten, jos ne täyttävät hitaasti 
hajoavien, biokertyvien ja myrkyllisten 
aineiden, jäljempänä ’PBT-aineet’, tai 
erittäin hitaasti hajoavien ja erittäin 
voimakkaasti biokertyvien aineiden, 
jäljempänä ’vPvB-aineet’, kriteerit 
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH), Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY 
muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 793/93, komission asetuksen 
(EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 
76/769/ETY ja komission direktiivien 
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 
2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 liitteen XIII mukaisesti.
Vaikka biosidivalmisteet ovat usein 
seoksia ja toisinaan esineitä, nämä kriteerit 
koskevat kuitenkin vain aineita. Asetuksen 
(EU) N:o 528/2012 19 artiklan 4 kohdan c 
alakohdassa olisi sen vuoksi viitattava 
biosidivalmisteisiin, jotka koostuvat nämä 
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koostuvat nämä kriteerit täyttävistä aineista 
tai sisältävät tai tuottavat tällaisia aineita.

kriteerit täyttävistä aineista tai sisältävät tai 
tuottavat tällaisia aineita. Asetuksen (EU) 
N:o 528/2012 ja asetuksen (EY) N:o 
1272/2008 välisen johdonmukaisuuden 
säilyttämiseksi asetuksen (EU) N:o 
528/2012 19 artiklan 4 kohdan 
b alakohtaa olisi myös muutettava siten, 
että siihen sisällytetään elinkohtainen 
myrkyllisyys kerta-altistumisen tai 
toistuvan altistumisen seurauksena, 
kategoria 1, luokitteluperusteeksi, jolla 
voidaan evätä lupa saattaa markkinoille 
suuren yleisön käyttöön biosidivalmiste, 
joka sisältää tällaisia aineita.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Asetuksen (EU) N:o 528/2012 
34 artiklan 4 kohtaa olisi muutettava 
30 artiklaa koskevan ristiviittauksen 
korjaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Asetuksen (EU) N:o 528/2012 
53 artiklaan olisi tehtävä joitakin teknisiä 
korjauksia, jotta vältetään 54 artiklan 1 ja 
3 kohdan väliset päällekkäisyydet 
80 artiklan 1 kohdan mukaisten maksujen 
maksamisen osalta.
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Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Asetuksen (EU) N:o 528/2012 
66 artiklan 4 kohtaa olisi muutettava 
67 artiklaa koskevan ristiviittauksen 
korjaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 528/2012
2 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 2 artiklan 5 kohdan 
b alakohta seuraavasti:
"b) valmistuksen apuaineina käytettäviin 
biosidivalmisteisiin sellaisina kuin ne on 
määritelty 3 artiklan 1 kohdan 
v alakohdassa.”;

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 528/2012
19 artikla – 4 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 4 kohdan b alakohta 
seuraavasti:
"b) se täyttää asetuksen (EY) N:o 
1272/2008 mukaiset kriteerit 
luokitukselle
– välitön myrkyllisyys suun kautta, 
kategoria 1 tai 2 tai 3;
– välitön myrkyllisyys ihon kautta, 
kategoria 1 tai 2 tai 3;
– välitön myrkyllisyys hengitysteiden 
kautta (kaasut ja pöly/sumu), kategoria 
1 tai 2 tai 3;
– välitön myrkyllisyys hengitysteiden 
kautta (höyryt), kategoria 1 tai 2;
– elinkohtainen myrkyllisyys kerta-
altistumisen tai toistuvan altistumisen 
seurauksena, kategoria 1;
– syöpää aiheuttava, kategoria 1A tai 1 
B:
– perimää vaurioittava, kategoria 1A tai 
1B; tai
– lisääntymiselle vaarallinen, kategoria 
1A tai 1B;”

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 528/2012
34 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 34 artiklan 4 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti: 
”Viitejäsenvaltion on 365 päivän 
kuluessa hakemuksen validoinnista 
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arvioitava hakemus ja laadittava 
arviointiraportti 30 artiklan mukaisesti 
sekä lähetettävä arviointiraporttinsa ja 
biosidivalmisteen ominaisuuksia 
koskeva yhteenveto asianomaisille 
jäsenvaltioille ja hakijalle.”;

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 528/2012
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Korvataan 54 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”Kun on tarpeen todeta sellaisten 
tehoaineiden tekninen vastaavuus, 
vastaavuuden toteamista hakevan 
henkilön, jäljempänä 'hakija', on 
toimitettava hakemus 
kemikaalivirastolle.”;

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 528/2012
66 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Korvataan 66 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
”Henkilö, joka toimittaa tehoainetta tai 
biosidivalmistetta koskevia tietoja 
kemikaalivirastolle tai toimivaltaiselle 
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viranomaiselle tämän asetuksen 
soveltamiseksi, voi pyytää, että 
67 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja 
tietoja ei aseteta saataville, ja esittää 
perustelut sille, miksi kyseisten tietojen 
ilmaiseminen voisi vaarantaa henkilön 
tai jonkin muun asianosaisen kaupalliset 
edut.”

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 11 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 528/2012
89 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) Muutetaan 89 artikla seuraavasti: (11) Muutetaan 89 artikla seuraavasti:

a) korvataan 2 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:

a) korvataan 2 kohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 
17 artiklan 1 kohdassa, 19 artiklan
1 kohdassa ja 20 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, ja rajoittamatta tämän artiklan 
1 ja 3 kohdan soveltamista jäsenvaltio voi 
edelleen soveltaa nykyistä järjestelmäänsä 
tai käytäntöään tietyn biosidivalmisteen 
asettamisessa saataville markkinoilla 
kolmen vuoden ajan kyseisen 
biosidivalmisteen sisältämän viimeisen 
hyväksyttävän tehoaineen 
hyväksymispäivästä. Se voi sallia 
kansallisten sääntöjensä mukaisesti 
alueellaan ainoastaan sellaisen 
biosidivalmisteen asettamisen saataville 
markkinoilla, joka sisältää ainoastaan 
vanhoja tehoaineita, jotka on arvioitu tai 
joita arvioidaan direktiivin 98/8/EY 
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
kymmenvuotisen työohjelman toisesta 
vaiheesta 4 päivänä joulukuuta 2007 
annetun komission asetuksen (EY) N:o 

”Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 
17 artiklan 1 kohdassa, 19 artiklan
1 kohdassa ja 20 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, ja rajoittamatta tämän artiklan 
1 ja 3 kohdan soveltamista jäsenvaltio voi 
edelleen soveltaa nykyistä järjestelmäänsä 
tai käytäntöään tietyn biosidivalmisteen 
asettamisessa saataville markkinoilla tai 
käytössä kolmen vuoden ajan kyseisen 
biosidivalmisteen sisältämän viimeisen 
hyväksyttävän tehoaineen 
hyväksymispäivästä. Se voi sallia 
kansallisten sääntöjensä mukaisesti 
alueellaan ainoastaan sellaisen 
biosidivalmisteen asettamisen saataville 
markkinoilla ja käytön, joka sisältää 
ainoastaan vanhoja tehoaineita, jotka
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1451/2007* nojalla mutta joita ei vielä ole 
hyväksytty kyseisen valmisteryhmän 
osalta, tai joka sisältää sekä tällaisia 
aineita että tämän asetuksen mukaisesti 
hyväksyttyjä tehoaineita.

a) on arvioitu direktiivin 98/8/EY 
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
kymmenvuotisen työohjelman toisesta 
vaiheesta 4 päivänä joulukuuta 2007 
annetun komission asetuksen (EY) N:o 
1451/2007* nojalla mutta joita ei vielä ole 
hyväksytty kyseisen valmisteryhmän 
osalta, tai

b) joita arvioidaan komission asetuksen 
(EY) N:o 1451/2007 nojalla mutta joita ei 
vielä ole hyväksytty kyseisen 
valmisteryhmän osalta,
tai jotka sisältävät sekä tällaisia aineita että 
tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttyjä 
tehoaineita.

Jos tehoainetta päätetään olla 
hyväksymättä, jäsenvaltio voi 
ensimmäisestä alakohdasta poiketen 
edelleen soveltaa nykyistä järjestelmäänsä 
tai käytäntöään tietyn biosidivalmisteen 
asettamisessa saataville markkinoilla 
kahdentoista kuukauden ajan tehoaineen 
hyväksymättä jättämistä koskevasta 
päätöksestä 1 kohdan kolmannen 
alakohdan mukaisesti, ja nykyistä 
järjestelmäänsä tai käytäntöään 
biosidivalmisteen käytössä 
kahdeksantoista kuukauden ajan 
kyseisestä päätöksestä.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 11 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 528/2012
89 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) Korvataan 3 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:
Tätä varten niiden, jotka haluavat hakea 
lupaa tuohon valmisteryhmään 
kuuluville biosidivalmisteille, jotka 
sisältävät ainoastaan vanhoja 
tehoaineita, on toimitettava 
lupahakemukset jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille 
viimeistään tehoaineen (tehoaineiden) 
hyväksymispäivänä. Jos 
biosidivalmisteet sisältävät useampaa 
kuin yhtä tehoainetta, hakemukset on 
toimitettava viimeistään tuon 
valmisteryhmän viimeisen tehoaineen 
hyväksymispäivänä.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 11 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 528/2012
89 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Jos jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen päättää hylätä 3 kohdan 
mukaisesti toimitetun biosidivalmistetta 
koskevan lupahakemuksen, päättää olla 
myöntämättä lupaa tai päättää asettaa luvan 
ehdoksi sen, että valmistetta muutetaan, 
sovelletaan seuraavia:

”4. Jos jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai aiheellisissa tapauksissa 
komissio päättää hylätä 3 kohdan 
mukaisesti toimitetun biosidivalmistetta 
koskevan lupahakemuksen, joka koskee 
markkinoilla jo saataville asetettua 
tuotetta, päättää olla myöntämättä lupaa tai 
päättää asettaa luvan ehdoksi sen, että 
valmistetta muutetaan, sovelletaan 
seuraavia:

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 12 kohta
Asetus (EY) N:o 528/2012
93 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Korvataan 93 artiklan 2 kohdan 
ensimmäinen ja toinen alakohta
seuraavasti:

(12) Korvataan 93 artiklan 2 kohta
seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä 17 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi edelleen soveltaa 
nykyistä järjestelmäänsä tai käytäntöään ja 
asettaa saataville markkinoilla tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja
biosidivalmisteita, joita koskeva hakemus 
on toimitettu tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, siihen päivään saakka, jona 
päätös luvan antamisesta tehdään. Jos 
tehdään päätös luvan epäämisestä tai 
asetetaan luvan ehdoksi se, että 
valmistetta muutetaan, biosidivalmistetta, 
jolle ei ole myönnetty lupaa tai joka 
tapauksen mukaan ei enää täytä luvan 
ehtoja, ei saa enää asettaa saataville 
markkinoilla 180 päivän kuluttua 
kyseisestä päätöksestä.

”Poiketen siitä, mitä 17 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi edelleen soveltaa 
nykyistä järjestelmäänsä tai käytäntöään ja 
asettaa saataville markkinoilla ja käyttää
biosidivalmisteita, jotka eivät kuulu 
direktiivin 98/8/EY soveltamisalaan vaan 
tämän asetuksen soveltamisalaan ja 
koostuvat ainoastaan tehoaineista, jotka 
ovat olleet saatavilla markkinoilla tai 
käytössä biosidivalmisteissa 1 päivänä 
syyskuuta 2013, tai sisältävät tai tuottavat 
tällaisia aineita. Poikkeusta sovelletaan 
jompaankumpaan seuraavista 
päivämääristä:

Poiketen siitä, mitä 17 artiklan 
1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi 
edelleen soveltaa nykyistä järjestelmäänsä 
tai käytäntöään ja asettaa saataville 
markkinoilla tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja biosidivalmisteita, joita 
koskevaa hakemusta ei toimitettu tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti, 180 päivän 
ajan 1 päivän syyskuuta 2017 jälkeen.”

a) kun kaikkia näitä tehoaineita, joista 
valmiste koostuu tai joita se sisältää tai 
tuottaa, koskevat lupahakemukset on 
jätetty kyseisen valmisteryhmän osalta 
viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2016, 
noudatetaan 89 artiklan 2 kohdan toisessa 
alakohdassa, 89 artiklan 3 kohdassa ja 
89 artiklan 3 kohdassa säädettyjä 
määräaikoja;
b) kun jotakin tehoainetta koskevaa 
hakemusta ei ole jätetty a alakohdan 
mukaisesti, määräaika on 1 päivä 
syyskuuta 2017.”

Or. en
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 528/2012
94 artikla

Komission teksti Tarkistus

”94 artikla ”94 artikla

Siirtymätoimenpiteet käsiteltyjen esineiden 
osalta

Siirtymätoimenpiteet käsiteltyjen esineiden 
osalta

Poiketen siitä, mitä 58 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, käsiteltyjä esineitä, jotka on 
käsitelty biosidivalmisteella tai jotka 
sisältävät biosidivalmistetta, joka sisältää 
ainoastaan 89 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja tehoaineita tai jonka osalta 
kyseisen valmisteryhmän hyväksymistä 
koskeva hakemus toimitetaan viimeistään
1 päivänä syyskuuta 2016 tai joka sisältää 
ainoastaan sekä tällaisia aineita että
58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
tehoaineita, voidaan saattaa markkinoille 
toiseen seuraavista päivistä saakka:

Poiketen siitä, mitä 58 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, käsiteltyjä esineitä, jotka on 
käsitelty yhdellä tai useammalla
biosidivalmisteella tai jotka sisältävät
tarkoituksellisesti yhtä tai useampaa
biosidivalmistetta, joka sisältää ainoastaan 
89 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
tehoaineita tai jonka osalta kyseisen 
valmisteryhmän hyväksymistä koskeva 
hakemus toimitetaan viimeistään 1 päivänä 
syyskuuta 2016 tai joka sisältää ainoastaan 
sekä tällaisia aineita että tehoaineita, jotka 
sisältyvät kyseisen tuoteryhmän ja käytön 
osalta 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
laadittuun luetteloon tai liitteeseen I,
voidaan saattaa markkinoille toiseen 
seuraavista päivistä saakka:

1. jos ei ole tehty päätöstä olla 
hyväksymättä yhtä tehoaineista kyseistä 
käyttöä varten, siihen päivään saakka, 
kun biosidivalmisteeseen sisältyvän 
viimeisen tehoaineen osalta kyseinen 
valmisteryhmä ja käyttö on hyväksytty,
2. jos on tehty päätös olla hyväksymättä 
yhtä tehoaineista kyseistä käyttöä varten, 
180 päivää kyseisen päätöksen tekemisen 
jälkeen.

1. jos on tehty päätös olla hyväksymättä 
yhtä tehoaineista kyseistä käyttöä varten, 
180 päivää kyseisen päätöksen tekemisen 
jälkeen;
2. muissa tapauksissa siihen päivään 
saakka, kun biosidivalmisteeseen 
sisältyvän viimeisen tehoaineen osalta 
kyseinen valmisteryhmä ja käyttö on 
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hyväksytty.
Poiketen edelleen siitä, mitä 58 artiklan
2 kohdassa säädetään, käsiteltyjä esineitä, 
jotka on käsitelty biosidivalmisteella tai 
jotka sisältävät biosidivalmistetta, joka 
sisältää mitä tahansa muuta kuin kyseissä 
artiklassa tai tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua ainetta, saa asettaa 
markkinoille 1 päivään maaliskuuta 2017 
saakka.

Poiketen edelleen siitä, mitä 58 artiklan
2 kohdassa säädetään, käsiteltyjä esineitä, 
jotka on käsitelty biosidivalmisteella tai 
jotka sisältävät tarkoituksellisesti yhtä tai 
useampaa biosidivalmistetta, joka sisältää
jotakin muuta kuin tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua tai kyseisen 
valmisteryhmän ja käytön osalta 
9 artiklan 2 kohdan mukaisesti laadittuun 
luetteloon tai liitteeseen I sisältyvää
ainetta, saa asettaa markkinoille 1 päivään 
maaliskuuta 2017 saakka.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 528/2012
95 artikla – 1 ja 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

95 artikla 95 artikla
Siirtymätoimenpiteet, jotka koskevat 
oikeutta tutustua tehoaineen asiakirja-

aineistoon

Siirtymätoimenpiteet, jotka koskevat 
oikeutta tutustua tehoaineen asiakirja-

aineistoon

1. Kemikaalivirasto asettaa 1 päivästä 
syyskuuta 2013 lähtien julkisesti saataville 
säännöllisesti päivitettävän luettelon 
kaikista tehoaineista ja kaikista tehoainetta 
tuottavista aineista, joiden osalta on 
toimitettu tämän asetuksen liitteen II tai 
direktiivin 98/8/EY liitteen IV A tai II A 
tai tapauksen mukaan liitteen III A 
mukainen asiakirja-aineisto, jäljempänä
’täydellinen asiakirja-aineisto’, jonka jokin 
jäsenvaltio on hyväksynyt tai validoinut 
tässä asetuksessa tai kyseisessä 
direktiivissä säädetyssä menettelyssä, 
jäljempänä ’asianomaiset aineet’.
Luetteloon on sisällyttävä kunkin 
asianomaisen aineen osalta kaikki henkilöt, 

1. Kemikaalivirasto asettaa 1 päivästä 
syyskuuta 2013 lähtien julkisesti saataville 
säännöllisesti päivitettävän luettelon 
kaikista tehoaineista ja kaikista tehoainetta 
tuottavista aineista, joiden osalta on 
toimitettu tämän asetuksen liitteen II tai 
direktiivin 98/8/EY liitteen IV A tai II A 
tai tapauksen mukaan liitteen III A 
mukainen asiakirja-aineisto, jäljempänä
’täydellinen asiakirja-aineisto’, jonka jokin 
jäsenvaltio on hyväksynyt tai validoinut 
tässä asetuksessa tai kyseisessä 
direktiivissä säädetyssä menettelyssä, 
jäljempänä ’asianomaiset aineet’.
Luetteloon on sisällyttävä kunkin 
asianomaisen aineen osalta kaikki henkilöt, 
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jotka ovat toimittaneet tällaisen asiakirja-
aineiston tai ovat toimittaneet asiakirja-
aineiston tämän kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti kemikaalivirastolle, ja näiden 
henkilöiden kyseisessä alakohdassa 
täsmennetty tehtävä, sekä päivä, jona aine 
sisällytettiin luetteloon.

jotka ovat toimittaneet tällaisen asiakirja-
aineiston tai ovat toimittaneet asiakirja-
aineiston tämän kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti kemikaalivirastolle, ja näiden 
henkilöiden kyseisessä alakohdassa 
täsmennetty tehtävä, tuoteryhmä(t), joista 
asiakirja-aineisto on toimitettu, sekä 
päivä, jona aine sisällytettiin luetteloon.

Henkilö, joka on sijoittautunut unioniin ja 
joka tuottaa tai tuo maahan asianomaista 
ainetta sellaisenaan tai biosidivalmisteessa, 
jäljempänä ’aineen toimittaja’, voi milloin 
tahansa toimittaa kemikaalivirastolle joko 
ainetta koskevan täydellisen asiakirja-
aineiston, ainetta koskevan täydellisen 
asiakirja-aineiston käyttöluvan tai 
viittauksen ainetta koskevaan täydelliseen 
asiakirja-aineistoon, jonka osalta kaikki 
tietosuoja-ajat ovat kuluneet umpeen.

Henkilö, joka on sijoittautunut unioniin ja 
joka tuottaa tai tuo maahan asianomaista 
ainetta sellaisenaan tai biosidivalmisteessa, 
jäljempänä ’aineen toimittaja’, tai joka 
valmistaa tai asettaa markkinoilla 
saataville biosidivalmistetta, joka koostuu 
kyseisestä asianomaisesta aineesta tai 
sisältää tai tuottaa sitä, jäljempänä 
'valmisteen toimittaja', voi milloin tahansa 
toimittaa kemikaalivirastolle joko kyseistä
ainetta koskevan asiakirja-aineiston,
tällaisen aineiston käyttöluvan tai 
viittauksen tällaiseen aineistoon, jonka 
osalta kaikki tietosuoja-ajat ovat kuluneet 
umpeen.

Jos jonkin asianomaisen aineen osalta 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun 
luetteloon ei sisälly yhtään aineen 
toimittajaa, unioniin sijoittautunut 
henkilö, joka valmistaa biosidivalmistetta, 
joka koostuu kyseisestä asianomaisesta 
aineesta tai sisältää tai tuottaa sitä, tai 
saattaa sen markkinoille, jäljempänä 
’valmisteen toimittaja’, voi toimittaa nämä 
tiedot.
Kemikaaliviraston on ilmoitettava 
toimittajalle, joka toimittaa tiedot,
80 artiklan 1 kohdan nojalla suoritettavista 
maksuista ja hylättävä hakemus, jos hakija 
ei suorita maksuja 30 päivän kuluessa. Sen 
on ilmoitettava asiasta toimittajalle.

Kemikaaliviraston on ilmoitettava 
toimittajalle, joka toimittaa tiedot,
80 artiklan 1 kohdan nojalla suoritettavista 
maksuista ja hylättävä hakemus, jos hakija 
ei suorita maksuja 30 päivän kuluessa. Sen 
on ilmoitettava asiasta toimittajalle.

Saatuaan 80 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
suoritettavat maksut kemikaalivirasto 
varmentaa, ovatko toimitetut tiedot tämän 
kohdan toisen alakohdan mukaisia, ja 
ilmoittaa asiasta toimittajalle.

Saatuaan 80 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
suoritettavat maksut kemikaalivirasto 
varmentaa, ovatko toimitetut tiedot tämän 
kohdan toisen alakohdan mukaisia, ja 
ilmoittaa asiasta toimittajalle.

2. Biosidivalmistetta, joka koostuu
1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon 

2. Biosidivalmistetta, joka koostuu
1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon 
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sisältyvästä asianomaisesta aineesta tai 
sisältää tai tuottaa sitä, ei saa asettaa 
saataville markkinoilla tai käyttää 
1 päivästä syyskuuta 2015, ellei joko 
aineen toimittaja tai valmisteen toimittaja 
sisälly 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon.

sisältyvästä asianomaisesta aineesta tai 
sisältää tai tuottaa sitä, ei saa asettaa 
saataville markkinoilla tai käyttää
1 päivästä syyskuuta 2015, ellei joko 
aineen toimittaja tai valmisteen toimittaja 
sisälly 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon
niiden valmisteryhmien osalta, joihin 
valmiste kuuluu.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 kohta
Asetus (EY) N:o 528/2012
Liite I – ryhmä 6

Komission teksti Tarkistus

(15) Korvataan liitteessä I oleva kohta 
Ryhmä 6 seuraavasti:

(15) Korvataan liitteessä I oleva kohta 
Ryhmä 6 seuraavasti:

”Ryhmä 6 – Aineet, joista on toimitettu 
ainetta koskeva täydellinen asiakirja-
aineisto”;

”Ryhmä 6 – Aineet, joista jäsenvaltio on
validoinut tehoainetta koskevan asiakirja-
aineiston tämän asetuksen 7 artiklan 
3 kohdan mukaisesti tai hyväksynyt 
tällaisen aineiston direktiivin 98/8/EY 
11 artiklan 1 kohdan mukaisesti”;

Or. en
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PERUSTELUT

Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 22. toukokuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 528/2012 
biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä.
Biosidivalmisteasetus merkitsi olemassa olevan biosidivalmisteita koskevan lainsäädännön 
laajaa ja merkittävää tarkistamista, kun siinä yhdenmukaistettiin säännöt, jotka koskevat 
biosidivalmisteiden asettamista saataville markkinoille ja käyttöä, ja samalla varmistettiin 
sekä ihmisten että eläinten terveyden ja ympäristön korkea suojataso.

Komissio on todennut asetuksessa hyväksymisen jälkeen joukon teknisiä virheitä ja ei-
toivottuja vaikutuksia erityisesti 94 ja 95 artiklan siirtymäsäännösten osalta. Se on siksi 
antanut tämän muutosehdotuksen, jotta voidaan tehdä tarvittavat korjaukset ja täsmennykset 
mahdollisimman pian, kun otetaan huomioon, että asetusta sovelletaan 1. syyskuuta alkaen.

Jotta jäsenvaltioille, teollisuudelle ja suurelle yleisölle voidaan tarjota tarvittavaa oikeudellista 
selkeyttä ja oikeusvarmuutta, esittelijä tukee komission ehdotusta. Koska asiaa käsiteltiin 
perusteellisesti vain kaksi vuotta sitten, esittelijä ei tue sitä, että avataan uudelleen poliittisia 
kysymyksiä, joista sovittiin alkuperäisestä asetuksesta käytyjen neuvottelujen aikana.

Esittelijä on saanut tietää, että komissio ja jäsenvaltiot ovat tämän muutosehdotuksen 
tarkastelun yhteydessä havainneet muutamia uusia teknisiä täsmennyksiä, joita tekstiin olisi 
tehtävä. Näiden täsmennysten aiheita ovat “apuaineiden” määritelmä, aineiden ja seosten 
luokittelu, johdonmukaisuus merkitsemistä ja pakkauksia koskevan lainsäädännön kanssa 
sekä erilaiset korjaukset ristiviittauksiin ja parannukset tekstin muotoiluun. Esittelijä tukee 
näitä tekstiin tehtäviä lisäparannuksia, joten ne esitetään tarkistuksina oheisessa 
mietintöluonnoksessa.


