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(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud tekst 
paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti puhul muuta 
olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Välja jäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...]. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse biotsiidide turulelaskmist ja kasutamist
(KOM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2009)0627);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C7-0036/2009);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu 
jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” 
(KOM(2009)0665);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artiklit 114;

– võttes arvesse Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning siseturu-
ja tarbijakaitsekomisjoni ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi 
(A7-0000/2010),

1.  võtab vastu allpool esitatud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Kuna Maailma 
Terviseorganisatsiooni pestitsiidide 
hindamiskava (WHO Pesticide Evaluation 
Scheme, WHOPES) tagab, et 
putukamürkide mõju rahvatervisele 
uuritakse ja hinnatakse tõhusalt, peaks 
nimetatud kava alusel heaks kiidetud 
lõpliku soovituse järgimine kehtima 
käesoleva määruse tähenduses 
võrdväärsena toote kasutusloaga.

Or. de

Selgitus
Tarbetu dubleerimise vältimine.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et võtta arvesse mõnede 
biotsiidide eripära ja nende ettenähtud 
viisil kasutamisega kaasneva riski 
madalat taset ning soodustada uusi 
toimeaineid sisaldavate biotsiidide 
väljatöötamist, oleks asjakohane selliste 
toodete jaoks ette näha ühenduse luba.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kooskõlla viimine artikli 33 muudatusettepanekuga. 
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Selleks et lihtsustada juurdepääsu 
siseturule ning hoida kokku kulusid ja 
aega, mis on seotud eraldi riiklike lubade 
saamisega eri liikmesriikides, võib
komisjon, võttes arvesse ühenduse 
tasandil lubade andmist käsitlevate 
sätete kohaldamisel saadud kogemust, 
otsustada, et ühenduse loa andmise 
menetluse kohaldamisala laiendatakse 
ka teistele biotsiididele.

(24) Selleks et lihtsustada juurdepääsu 
siseturule ning hoida kokku kulusid ja 
aega, mis on seotud eraldi riiklike lubade 
saamisega eri liikmesriikides, otsustas
komisjon võtta ühenduse loa andmise 
menetluse kasutusele kõigi biotsiidide 
puhul. 

Or. de

Selgitus

Kooskõlla viimine artikli 33 muudatusettepanekuga. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlejatel, kes on teinud investeeringuid 
selleks, et toetada toimeaine I lisasse 
kandmist või hankida biotsiidile luba, mis 
on kooskõlas käesoleva määruse sätetega, 
peaks olema võimalik saada osa 
investeeritud rahast õiglase 
kompensatsiooni kaudu tagasi, kui 
ärisaladuse alla kuuluvat teavet, mida nad 
on esitanud I lisasse kandmise ja loa 
saamise toetuseks, kasutatakse järgmiste 
taotlejate huvides.

Taotlejatel, kes on teinud investeeringuid 
selleks, et toetada toimeaine I lisasse 
kandmist või hankida biotsiidile luba, mis 
on kooskõlas käesoleva määruse ja/või 
direktiivi 98/8/EÜ sätetega, peaks olema 
võimalik saada osa investeeritud rahast 
õiglase kompensatsiooni kaudu tagasi, kui 
ärisaladuse alla kuuluvat teavet, mida nad 
on esitanud I lisasse kandmise ja loa 
saamise toetuseks, kasutatakse järgmiste 
taotlejate huvides.

Or. de
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Selgitus

Oluline on mitte välistada taotlejaid, kes tegid investeeringuid eelmise süsteemi alusel.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Selleks et tagada, et kogu ärisaladuse 
alla kuuluv teave, mis on esitatud 
toimeaine I lisasse kandmise toetuseks või 
biotsiidile loa saamiseks, oleks kaitstud 
alates selle esitamise hetkest, ning et 
ennetada olukordi, kus osa teavet ei ole 
kaitstud, tuleks teabekaitseperioodi 
käsitlevat sätet kohaldada ka direktiivi 
98/8/EÜ kohaldamisel esitatud teabe 
suhtes.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

Selgitamine.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) On oluline viia loomkatsete hulk 
miinimumini, samuti on oluline tagada, et 
katsed tehakse sõltuvaks toote eesmärgist 
ja kasutusviisist. Taotlejad ei tohiks 
selgroogsetel loomadel tehtavaid katseid 
dubleerida, vaid peaksid katsete tulemusi 
õiglase kompensatsiooni eest jagama. Kui 
andmete omaniku ja võimaliku taotleja 
vahel puudub kokkulepe selgroogsetel 
loomadel tehtavate uuringute andmete 
jagamiseks, peaks kemikaaliamet lubama 
võimalikul taotlejal kasutada uuringute 

(51) On oluline viia loomkatsete hulk 
miinimumini, samuti on oluline tagada, et 
katsed biotsiididega ja/või biotsiidides 
kasutatavate toimeainetega tehakse 
sõltuvaks toote eesmärgist ja kasutusviisist. 
Taotlejad ei tohiks selgroogsetel loomadel 
tehtavaid katseid dubleerida, vaid peaksid 
katsete tulemusi õiglase kompensatsiooni 
eest jagama. Kui andmete omaniku ja 
võimaliku taotleja vahel puudub kokkulepe 
selgroogsetel loomadel tehtavate uuringute 
andmete jagamiseks, peaks kemikaaliamet 
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andmeid, ilma et see piiraks liikmesriigi 
kohtu otsust kompensatsiooni kohta. 
Tuleks luua ühenduse register, mis
sisaldaks kõnealuste uuringute omanike 
kontaktandmeid, ning kõik asutused 
peaksid saama seda kasutada võimalike 
taotlejate teavitamiseks.

lubama võimalikul taotlejal kasutada 
uuringute andmeid, ilma et see piiraks 
liikmesriigi kohtu otsust kompensatsiooni 
kohta. Tuleks luua ühenduse register, mis 
sisaldaks kõnealuste uuringute omanike 
kontaktandmeid, ning kõik asutused 
peaksid saama seda kasutada võimalike 
taotlejate teavitamiseks.

Or. de

Selgitus

Selle selgitamine, et teavet jagatakse nii toodet kui ka toimeainet käsitlevate andmete kohta.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused meetmete võtmiseks, mis on 
vajalikud otsuse tegemisel taotluse kohta, 
mis käsitleb toimeaine kandmist I lisasse, 
toimeaine I lisasse kandmise otsuse 
uuendamist või läbivaatamist, toimeaine I 
lisasse kandmise otsuse uuendamise ja 
läbivaatamisega seotud menetluste 
täpsustamist, ühenduse loa andmist 
käsitlevate sätete laiendamist muudele 
biotsiidikategooriatele, loa tühistamise või 
loa tingimuste muutmisega seotud 
kriteeriumide ja menetluste, sealhulgas 
vaidluste lahendamise mehhanismi 
täpsustamist, katsete ajal vabaneda võivate 
toimeaine või biotsiidi üldkoguste 
ülemmäärade ning esitatavate 
miinimumandmete kindlaksmääramist, 
ühtlustatud lõivustruktuuri ja muude 
selliste eeskirjade kehtestamist, milles 
käsitletakse lõivude ja tasude maksmist 
pädevatele asutustele ja kemikaaliametile, 
lisade kohandamist teaduse ja tehnika 
arenguga, tööprogrammi elluviimist ning 
programmis osalevate pädevate asutuste ja 

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

pikendamist kindlaksmääratud tähtajani. 
Kuna need on üldmeetmed ja nende 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid muu hulgas määruse 
täiendamise teel uute vähemoluliste 
sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. de

Selgitus

Kooskõlla viimine artikli 33 muudatusettepanekuga. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61 a) Nanomaterjalide kasutamine 
biotsiidides võib tehnoloogia edasi 
arenedes suureneda. Tarbijakaitse kõrge 
taseme, kaupade vaba liikumise ja 
tootjatele õiguskindluse tagamiseks on 
vaja töötada välja nanomaterjalide ühtne 
määratlus rahvusvahelisel tasandil. 
Euroopa Liit peaks üritama jõuda 
määratluse osas kokkuleppele 
asjakohastes rahvusvahelistes foorumites. 
Kui selline kokkulepe saavutatakse, tuleks 
nanomaterjalide mõistet käesolevas 
määruses vastavalt kohandada. Praegu ei 
ole piisavalt teavet nanomaterjalidega 
seonduvate riskide kohta. Nende ohutuse 
paremaks hindamiseks peaks 
tarbijaohutuse teaduskomitee andma 
koostöös asjaomaste asutustega suunised 
katsemeetodite kohta, mis võtavad arvesse 
nanomaterjalide eriomadusi. Komisjon 
peaks teaduse arengut arvestades vaatama 
nanomaterjale käsitlevad sätted 
korrapäraselt läbi.
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Or. de

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61 b) Pealiskasvuvastastest ainetest 
lähtuva mõju tõttu veekeskkonnale peab 
komisjon püüdlema rahvusvahelisel 
tasandil selle poole, et AFS-konventsioon 
(laevade kahjulike kattumisvastaste 
süsteemide kontrolli rahvusvaheline 
konventsioon) ratifitseeritakse kogu 
maailmas ja et seda kohandatakse 
käesoleva määrusega.

Or. de

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna kaitse kõrge tase ja siseturu 
parem toimimine biotsiidide 
turulelaskmist ja kasutamist käsitlevate 
eeskirjade ühtlustamise abil. Käesoleva 
määruse sätted põhinevad 
ettevaatusprintsiibil, et tagada inimeste ja 
loomade tervis ning keskkonna kaitse.

Or. de

Selgitus

Tuleb tagada, et biotsiididele loa andmisel, nende turustamisel ja kasutamisel kohaldatakse 
ettevaatusprintsiipi, et tagada inimeste ja loomade tervise ning looduse kaitse kõrge tase.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik;

Or. de

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Tooteliigi 18 biotsiidile, mida 
toodetakse vastavalt lõplikule soovitusele, 
mis on heaks kiidetud Maailma 
Terviseorganisatsiooni pestitsiidide 
hindamiskava raames (WHOPES), on 
luba antud käesoleva määruse VII 
peatüki kohaselt. Artikleid 38 ja 57 
kohaldatakse vastavalt.

Or. de

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „biotsiidid” – toimeained või segud, 
mis sisaldavad üht või enamat toimeainet 
niisuguses vormis, nagu need tarnitakse 
kasutajale, ja mis on ette nähtud kahjulike 
organismide keemiliste või bioloogiliste 
vahenditega hävitamiseks, tõrjeks, 

a) „biotsiidid” – toimeained või segud, mis 
sisaldavad üht või enamat toimeainet 
niisuguses vormis, nagu need tarnitakse 
kasutajale, ja mis on eelkõige ette nähtud 
kahjulike organismide keemiliste või 
bioloogiliste vahenditega hävitamiseks, 
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kahjutuks muutmiseks, nende toime 
ärahoidmiseks või muul viisil nende vastu 
võitlemiseks.

tõrjeks, kahjutuks muutmiseks, nende 
toime ärahoidmiseks või muul viisil nende 
vastu võitlemiseks.

Or. de

Selgitus

Selle selgitamine, et töödeldud materjalid ja tooted on välise biotsiidse toimega (nt töödeldud 
sääsevõrgud) biotsiidid ja neile tuleb anda luba kui biotsiididele. 

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) „probleemne aine” – mis tahes aine, 
välja arvatud toimeaine, millel on 
olemuslik võime inimestele, loomadele või 
keskkonnale kahjulikku mõju avaldada ja 
mida biotsiidides sellise mõju tekitamiseks 
piisavas kontsentratsioonis leidub või 
tekib. Kui muid põhjusi kahtlusteks pole, 
liigitatakse selline aine harilikult 
ohtlikuks vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ, ja kui seda leiduks 
biotsiidides kontsentratsioonis, mille 
alusel seda käsitletaks ohtlikuna vastavalt 
direktiivi 88/379/EMÜ või määruse (EÜ) 
nr 1272/2008 sätetele;

Or. de

Selgitus

See määratlus on juba olemas direktiivis 98/8/EÜ ja see lisatakse selguse huvides uuesti.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

tahes aine, segu, materjal või toode, mida 
on töödeldud või mis sisaldab üht või mitut 
biotsiidi;

Or. de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku esimene osa ei puuduta eestikeelset versiooni.

Määratlus laiendab töödeldud toodete või materjalide kohaldamisala, et hõlmata nii 
konserveeritud tooteid nagu värvid kui ka välispidise mõjuga tooteid nagu sääsevõrgud. 
Hindamine viiakse läbi kemikaali tasandil.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) „luba” – riiklik või ühenduse luba; n) „luba” – riiklik või ühenduse luba, 
esmane, duplikaat- või lisaluba;

Or. de

Selgitus

Määratluse täiendamine on vajalik artiklitesse 18, 37 a (uus), 37 b (uus), 39, 40 ja 41 uute 
mõistete „esmane luba”, „duplikaatluba” ja „lisaluba” lisamise tõttu.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n a) „esmane luba” – haldusakt, mis 
viiakse ellu vastavalt artiklile 23 või 
artiklile 35;

Or. de
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Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n b) „duplikaatluba” – haldusakt, millega 
esmase loa omaniku huvides annab 
liikmesriik või komisjon loa sama biotsiidi 
turulelaskmiseks ja kasutamiseks teise 
kaubanime all.

Or. de

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n c) „lisaluba” – haldusakt, millega 
liikmesriik või komisjon annab loa 
biotsiidi turulelaskmiseks ja kasutamiseks 
teise nime all ning teeb seda esmase loa 
alusel ja esmase loa omaniku nõusolekul.

Or. de

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p) „tüüpkoostisega toode” – rühm 
biotsiide, millel on sarnane kasutusala ning 
mille koostis ei erine olulisel määral
samasse rühma kuuluva võrdlustoote 
koostisest, mis sisaldavad samu ja 
samasugustele nõuetele vastavaid 
toimeaineid, kui lubatud erinevused ei 

p) „tüüpkoostisega toode” – rühm 
biotsiide, millel on sarnane kasutusala ning 
mille koostis erineb samasse rühma 
kuuluva võrdlustoote koostisest, mis 
sisaldavad samu ja samasugustele nõuetele 
vastavaid toimeaineid, kui ohtlikkuse tase 
ei ole vaatamata erinevustele 
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mõjuta negatiivselt kõnealuste toodete 
ohtlikkuse taset ega tõhusust;

võrdlustootega suurenenud ja on olemas 
kinnitatud tõhusus sihtorganismide 
suhtes;

Or. de

Selgitus

Oluline on, et ohtlikkuse tase võrdlustootega võrreldes ei suurene ja et kinnitatud tõhusus 
sihtorganismide suhtes on jätkuvalt olemas.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

q) „andmekasutusluba” –
originaaldokument, millele on alla 
kirjutanud andmete omanik või omanikud, 
milles nähakse ette, et pädevad asutused, 
Euroopa Kemikaaliamet või komisjon 
võivad kõnealuseid andmeid kasutada 
toimeaine hindamiseks või loa andmiseks;

q) „andmekasutusluba” –
originaaldokument, millele on alla 
kirjutanud andmete omanik või omanikud 
või volitatud isik, milles nähakse ette, et 
määratud pädevad asutused, Euroopa 
Kemikaaliamet või komisjon võivad 
kõnealuseid andmeid kasutada toimeaine 
hindamiseks või loa andmiseks 
kolmandate osapoolte huvides;

Or. de

Selgitus

Määratlus „andmekasutusluba” ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt täpne.

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(u a) „nanomaterjal” – kindlal eesmärgil 
valmistatud materjal, mille üks või enam 
mõõdet jäävad vahemikku kuni 100 nm 
või mille seesmine osa või pealispind 
koosneb eraldatud funktsionaalsetest 
osadest, millest mitme üks või enam 
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mõõdet jäävad vahemikku kuni 100 nm, 
sealhulgas struktuurid, aglomeraadid või 
kogumid, mille mõõtmed võivad jääda 
vahemikku üle 100 nm, kuid mis 
säilitavad nanoskaalale iseloomulikud 
omadused:
i) omadused, mis on seotud asjaomaste 
materjalide suure eripindalaga;
ii) konkreetsed füüsikalis-keemilised 
omadused, mis erinevad sama materjali 
mitte-nanovormi omadustest.

Or. de

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

u b) „tootja” –
– ühenduses toodetud ja turuleviidud 
toimeainete puhul toimeaine valmistaja 
või valmistaja poolt käesoleva määruse 
kohaldamiseks määratud ühenduses asuv 
ainuesindaja;
– väljaspool ühendust toodetud 
toimeainete puhul ühenduses asuv isik ja 
toimeaine valmistaja poolt käesoleva 
määruse kohaldamiseks määratud 
ainuesindaja, või kui sellist isikut ei ole 
määratud, siis selle toimeaine ühendusse 
importija;
– väljaspool ühendust toodetud biotsiidide 
puhul ühenduses asuv isik ja toimeaine 
valmistaja poolt käesoleva määruse 
kohaldamiseks määratud ainuesindaja või 
kui sellist isikut ei ole määratud, siis selle 
biotsiidi ühendusse importija;

Or. de

Selgitus

Võttes arvesse artikli 83 uut sõnastust on vajalik määratleda „tootja”. See määratlus on 
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identne määratlusega komisjoni 7. septembri 2000. aasta määruses (EÜ) nr 1896/2000 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiide käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 
osutatud programmi esimese etapi kohta.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

u c) „kutseline kasutaja” – mis tahes 
füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab 
biotsiide ametialase tegevuse käigus.

Or. de

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toimeaine võidakse kanda I lisasse 
vajaduse korral koos mõnega järgmistest 
tingimustest:

3. Toimeaine ja toimeaine võrdlusallikas 
tehnilise samaväärsuse määramiseks, 
nagu on määratletud artikli 3 lõike 1 
punktis u, võidakse kanda I lisasse 
vajaduse korral koos mõnega järgmistest 
tingimustest:

Or. de

Selgitus

Oluline on luua seos I lisas kirjeldatud toimeaine ja andmete vahel, mis on toetanud selle 
kandmist I lisasse. Peale selle on oluline isomeerne koostis keemiliste identsusandmete 
eristamiseks.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) keemiliste identsusandmete 
iseloomustamine seoses 
stereoisomeeridega;

Or. de

Selgitus

Oluline on luua seos I lisas kirjeldatud toimeaine ja andmete vahel, mis on toetanud selle 
kandmist I lisasse. Peale selle on oluline isomeerne koostis keemiliste identsusandmete 
eristamiseks.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. I lisasse ei kanta järgmisi toimeaineid:

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

a) toimeained, mis on vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 1272/2008 või kriteeriumidele, 
millele kõnealune toimeaine vastab, 
klassifitseeritud 1A või 1B kategooria 
kantserogeenideks;

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

b) toimeained, mis on vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 1272/2008 või kriteeriumidele, 
millele kõnealune toimeaine vastab, 
klassifitseeritud 1A või 1B kategooria 
mutageenideks;

c) on tõendatud, et toimeaine I lisasse 
kandmata jätmine avaldaks liiga suurt 
negatiivset mõju võrreldes aine 
kasutamisest tuleneva ohuga inimeste 

c) toimeained, mis on vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 1272/2008 või kriteeriumidele, 
millele kõnealune toimeaine vastab, 
klassifitseeritud 1A või 1B kategooria 
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tervisele või keskkonnale, ning et 
puuduvad sobivad alternatiivsed ained või 
tehnika. 

reproduktiivtoksilisteks aineteks;

d) toimeained, mis on määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artikli 57 punkti f kohaselt 
ained, millel on endokriinseid häireid 
põhjustavad omadused. Komisjon võtab 
30. juuniks 2015 delegeeritud õigusaktide 
kaudu vastu artiklitele XY vastavad 
meetmed seoses konkreetsete teaduslike 
kriteeriumidega, et määratleda 
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused. Kuni nimetatud kriteeriumide 
vastuvõtmiseni loetakse aineid, mis on või 
peaksid olema vastavalt määruse (EÜ) nr 
1272/2008 sätetele liigitatud 2. kategooria 
kantserogeeniks ja 2. kategooria 
reproduktiivtoksiliseks aineks, 
endokriinseid häireid põhjustavate 
omadustega aineteks. Lisaks võib aineid, 
mis on liigitatud või mida tuleks liigitada 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 
sätetele 2. kategooria 
reproduktiivtoksiliseks aineks ja millel on 
toksiline mõju endokriinsetele 
näärmetele, pidada endokriinseid häireid 
põhjustavate omadustega aineteks;
e) toimeained, mis on püsivad, 
bioakumuleeruvad ning mürgised;
f) toimeained, mis on väga püsivad ja 
väga bioakumuleeruvad;
g) püsivad orgaanilised saasteained 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusele 
(EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste 
saasteainete kohta1.

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

1 ELT L 229, 29.6.2004, lk 5.

Or. de

(artikli 5 lõike 2 ümberpaigutamine ja muutmine)

Selgitus
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Väljajätmise kriteeriumid peavad olema kooskõlas ettevaatuse põhimõttega. 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui on täidetud vähemalt üks lõikes 1 
sätestatud tingimustest, kantakse I lisasse 
järgmised toimeained:

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

a) toimeained, mis on vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 1272/2008 või kriteeriumidele, 
millele see toimeaine vastab, 
klassifitseeritud 1A või 1B kategooria 
kantserogeenideks;

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

b) toimeained, mis on vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 1272/2008 või kriteeriumidele, 
millele see toimeaine vastab, 
klassifitseeritud 1A või 1B kategooria 
mutageenideks;

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

c) toimeained, mis on vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 1272/2008 või kriteeriumidele, 
millele see toimeaine vastab, 
klassifitseeritud 1A või 1B kategooria 
reproduktiivtoksilisteks aineteks;

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

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

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

Or. de

(artikli 5 lõike 1 ümberpaigutamine ja muutmine)
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik võimalikud taotlejad, kes taotlevad 
toimeaine kandmist I lisasse, peaksid 
kemikaaliametilt küsima, kas
– ei ole juba esitatud avaldust sama 
toimeaine kandmiseks I lisasse;
– sama toimeainet ei ole juba kantud I 
lisasse;
– sama aine ei ole juba registreeritud 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohaselt.
2. Kõik võimalikud taotlejad peaksid 
kemikaaliametile päringu tegemise korral 
esitama järgmise teabe:
a) taotleja identiteedi andmed, nagu on 
sätestatud määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI 
lisa punktis 1, välja arvatud alapunktides 
1.2 ja 1.3;
b) toimeaine identsusandmed, nagu on 
sätestatud määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI 
lisa punktis 2;
c) millised on nõutavad andmed 
selgroogsetel loomadel tehtavate 
uuringute kohta, mida taotleja peab läbi 
viima;
d) millised on nõutavad andmed muude 
uuringute kohta, mida taotleja peab läbi 
viima.
3. Kui sama toimeainet ei ole kantud I 
lisasse või ei ole registreeritud vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1907/2006, teavitab 
kemikaaliamet sellest võimalikku 
taotlejat.
4. Kui taotlus sama toimeaine I lisasse 
kandmise kohta on juba esitatud või kui 
sama toimeaine on juba kantud I lisasse 
või registreeritud vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 1907/2006, teavitab 
kemikaaliamet võimalikku taotlejat 
viivitamatult eelmise taotleja ja 
registreerija nimest ja aadressist ning 
edastab asjakohaste uuringute või 
kvalifitseeritud uuringute kokkuvõtted, 
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kui need on juba esitatud. 
5. Kemikaaliamet teavitab samal ajal 
eelmist taotlejat või registreerijat 
võimaliku taotleja nimest ja aadressist, 
kes taotleb I lisasse kandmist. 
Olemasolevaid andmeid selgroogsetel 
loomadel tehtud uuringute kohta 
jagatakse käesoleva määruse XI peatüki 
kohaselt võimaliku taotlejaga.

Or. de

Selgitus

Selline menetlus on vajalik, et vältida selgroogsetel loomadel tehtavate uuringute 
dubleerimist ja et vastata II lisas esitatud nõuetele andmete kohta. Päringu esitamise 
kohustus võeti üle REACHi määrusest, sest ametil on olemas kõik vajalikud tehnilised 
eeldused ja ekspertteave selle menetluse läbiviimiseks.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Võib juhtuda, et taotleja ei ole selle teabe omanik, mis tuleb esitada koos taotlusega.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) toimik vähemalt ühe tüüpilise biotsiidi 
kohta, mis sisaldab III lisas sätestatud 
nõuetele vastavat toimeainet.

b) toimik või andmekasutusluba vähemalt 
ühe tüüpilise biotsiidi kohta, mis sisaldab 
III lisas sätestatud nõuetele vastavat 
toimeainet.
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Or. de

Selgitus

Võib juhtuda, et taotleja ei ole selle teabe omanik, mis tuleb esitada koos taotlusega.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kemikaaliamet annab igale taotlusele 
registreerimisnumbri, mida kasutatakse 
taotlusega seotud kirjavahetuses, kuni 
toimeaine on kantud I lisasse, ja määrab 
kindlaks taotluse esitamise kuupäeva, 
milleks on taotluse laekumise kuupäev 
kemikaaliametis.

Or. de

Selgitus

Lisaks toimeainete kandmisele I lisasse ettevõtlusega seotud põhjustel on üksikute infokildude 
kogumine täiendavaks asjakohaseks ja tõhusaks vahendiks, et vältida ärakasutamist ning 
aidata ettevõtetel investeeringuid tagasi saada. Peale selle aitab see kaasa läbipaistvusele 
ning lihtsustab andmete jagamist.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kemikaaliamet kinnitab taotluse kahe 
kuu jooksul pärast selle kättesaamist juhul, 
kui see vastab järgmistele nõuetele:

3. Kemikaaliamet kinnitab taotluse kolme 
nädala jooksul pärast selle kättesaamist 
juhul, kui see vastab järgmistele nõuetele:

Or. de

Selgitus

Kemikaaliamet peaks taotluste kinnitamisel pidama kinni REACHi määrusega kehtestatud 
ajavahemikest (artikkel 20). Ajapikendust võib anda selleks, et kanda kõik ained ühenduse 
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registrisse. See ei tohi aga venitada taotluse hindamise protsessi.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kemikaaliamet määrab kahe kuu jooksul 
pärast täiendava teabe saamist kindlaks, 
kas see on taotluse kinnitamiseks piisav.

Kemikaaliamet määrab kolme nädala
jooksul pärast täiendava teabe saamist 
kindlaks, kas see on taotluse kinnitamiseks 
piisav.

Or. de

Selgitus

Kemikaaliamet peaks taotluste kinnitamisel pidama kinni REACHi määrusega kehtestatud 
ajavahemikest (artikkel 20). Ajapikendust võib anda selleks, et kanda kõik ained ühenduse 
registrisse. See ei tohi aga venitada taotluse hindamise protsessi.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) Kahe kuu jooksul pärast taotluse 
kättesaamist annab kemikaaliamet 
toimikus olevale teabele ainulaadse 
identifitseerimiskoodi.

Or. de

Selgitus

Kemikaaliamet peaks taotluste kinnitamisel pidama kinni REACHi määrusega kehtestatud 
ajavahemikest (artikkel 20). Ajapikendust võib anda selleks, et kanda kõik ained ühenduse 
registrisse. See ei tohi aga venitada taotluse hindamise protsessi.
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Toimeaine kandmine I lisasse ettevõtlusega seotud põhjustel on asjakohane ja tõhus vahend, 
et vältida ärakasutamist, sest ettevõtte kiire tuvastamine võimaldab teha kindlaks, kes toetas 
toimeainet. Üksnes see ettevõte tohib koostada toimeaine toimiku andmekasutusloa.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Toimeaine I lisasse kandmise üle 
otsustamisel annab kemikaaliamet 
vastavale toimeainele aine ja taotlejaga 
seotud registreerimisnumbri. 
Kemikaaliamet teatab asjaomasele 
taotlejale viivitamatult 
registreerimisnumbri ja -kuupäeva. 
Registreerimisnumbrit kasutatakse 
järgnevas kirjavahetuses toimeaine kohta 
ning kasutatakse toote kasutusloa jaoks 
vastavalt käesoleva määruse IV peatükile.

Or. de
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Selgitus

Toimeaine kandmine I lisasse ettevõtlusega seotud põhjustel on asjakohane ja tõhus vahend, 
et vältida ärakasutamist, sest ettevõtte kiire tuvastamine võimaldab teha kindlaks, kes toetas 
toimeainet. Üksnes see ettevõte tohib koostada toimeaine toimiku andmekasutusloa.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Toimeaine kandmine I lisasse ettevõtlusega seotud põhjustel on asjakohane ja tõhus vahend, 
et vältida ärakasutamist, sest ettevõtte kiire tuvastamine võimaldab teha kindlaks, kes toetas 
toimeainet, ning samas vähendada ka halduskoormust.

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon võib toimeaine I lisasse 
kandmise otsuse läbi vaadata alati, kui on 
kindlaid tõendeid, et artiklis 4 osutatud 
nõuded ei ole enam täidetud. Komisjon 
kontrollib lisasse kandmist ka juhul, kui 
on märke selle kohta, et eesmärkide 
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muudetakse toimeaine I lisasse kandmise 
otsust või jäetakse toimeaine kõnealusest 
lisast välja. 

saavutamine Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiivi 2000/60/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik)1 artikli 4 lõike 1 punkti 
a alapunkti iv ja punkti b alapunkti i ning 
artikli 7 lõigete 2 ja 3 kohaselt ei ole 
tagatud. Kui kõnealused asjaolud leiavad 
kinnitust, võtab komisjon vastu otsuse, 
millega muudetakse toimeaine I lisasse 
kandmise otsust või jäetakse toimeaine 
kõnealusest lisast välja.
1 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.

Or. de

Selgitus
Viide veepoliitika raamdirektiivile.

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlus riikliku loa saamiseks 
liikmesriigis esitatakse kõnealuse 
liikmesriigi pädevale asutusele (edaspidi 
„taotluse saanud pädev asutus”). 

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Euroopa Kemikaaliamet peab andma esmase kinnituse kõigile taotlustele.

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlus ühenduse loa saamiseks esitatakse 
kemikaaliametile. 

Taotlus ühenduse loa saamiseks esitatakse 
kemikaaliametile. Taotleja võib 
liikmesriigi eelneval nõusolekul tellida 
kõnealuselt liikmesriigilt kontrolli; sellisel 
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juhul nimetab ta kemikaaliametile 
taotluse saanud pädeva asutuse, nagu on 
määratletud artiklis 22. 

Or. de

Selgitus

Selleks et võimaldada üksikutel juhtudel koostööd liikmesriigi ametiasutustega, eriti VKEde 
puhul.

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) biotsiidis sisalduv toimeaine kuulub I 
lisas esitatud nimekirja ning on täidetud 
kõik kõnealuse toimeaine suhtes lisas 
sätestatud tingimused;

a) biotsiidis sisalduv toimeaine kuulub I 
lisas esitatud nimekirja, sellele on antud 
artikli 8 lõike 5 a kohaselt 
registreerimisnumber ning on täidetud 
kõik kõnealuse toimeaine suhtes lisas 
sätestatud tingimused;

Or. de

Selgitus

Kooskõlla viimine artikli 8 lõike 5 a hindamismenetlusega.

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

keskkonna seisukohast olulisi jääke, mis 
tulenevad luba vajavast kasutusviisist;

Or. de

Selgitus

Mõiste „laad” ei ole piisavalt selgelt määratletud. „Keemilised identsusandmed” kirjeldavad 
toimeainet paremini.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) nanomaterjalide kasutamisel 
biotsiidides on ohtu keskkonnale ja 
tervisele eraldi hinnatud.

Or. de

Selgitus

Nanomaterjalidel on teistsugused omadused kui samadel ainetel, mis ei ole nano-vormis. 
Biotsiidide ja nanomaterjalidega seotud ohtusid tuleb seetõttu eraldi uurida. 

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selle hindamisel, kas on täidetud 
lõike 1 punktis b esitatud kriteeriumid, 
peaks võimaluse korral võtma aluseks 
selle teabe, mis on biotsiidis sisalduva 
probleemse aine kohta juba olemas, et 
vähendada loomkatsete arvu. Eelkõige 
tuleks biotsiidi kahjuliku mõju 
kindlakstegemisel ja sellele järgneval 
riskihindamisel võimaluse korral 
kohaldada direktiivi 1999/45/EÜ või 
määruse (EÜ) nr 1272/2008 sätteid.
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Or. de

Selgitus

Selgroogsetel loomadel tehtavate tarbetute katsete vältimine. Kohandamine kontsentratsiooni 
piirväärtust reguleerivate sätetega kemikaaliohutuse aruande jaoks.

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kui aine on biotsiidi koostisosa ja kui 
selle aine sisaldus biotsiidis on väiksem 
kui määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 14
lõike 2 punktides a–f osutatud väikseim 
väärtus, ei ole vaja viia läbi hindamist 
selle kohta, kas biotsiid vastab lõike 1 
punktides b ja c esitatud kriteeriumidele.

Or. de

Selgitus

Selgroogsetel loomadel tehtavate tarbetute katsete vältimine. Kohandamine kontsentratsiooni 
piirväärtust reguleerivate sätetega kemikaaliohutuse aruande jaoks.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tüüpkoostisega toodete puhul võib
lubada toimeaine osakaalu vähendamist 
võrdlustootes ja/või ühe või mitme muu 
kui toimeaine sisalduse osakaalu muutmist 
ja/või ühe või mitme muu kui toimeaine
asendamist teiste sama või madalama 
riskitasemega ainetega.

6. Tüüpkoostisega toodete puhul on 
võimalikud järgmised erinevused koostise 
osas võrreldes võrdlustoodetega:

a) ühe toimeaine ärajätmine vähemalt 
kahe toimeainega võrdlustootes;
b) toimeainete osakaalu vähenemine; 



PE438.377v02-00 32/65 PR\805468ET.doc

ET

c) ühe või mitme muu kui toimeaine 
väljajätmine;
d) ühe või mitme muu kui toimeaine 
sisalduse osakaalu muutmine;
c) ühe või mitme muu kui toimeaine 
asendamine.

Or. de

Selgitus

Biotsiid võib sisaldada rohkem kui ühte toimeainet.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Komisjon peaks kooskõlas artikli 72 
lõikes 2 nimetatud menetlusega koostama 
tehnilised ja teaduslikud suunised 
toodetele kasutuslubade andmise kohta, 
võttes eelkõige arvesse ühtlustatud 
andmenõudeid, hindamismenetlusi ja 
liikmesriikide otsuseid.

Or. de

Selgitus

See tagab määruse ühtse rakendamise.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loataotleja esitab koos taotlusega 
järgmised dokumendid:

1. Esmase loa taotleja esitab koos 
taotlusega järgmised dokumendid:

Or. de
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Selgitus

Muudatus on vajalik uute määratluste tõttu.

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) muude kui madala riskitasemega 
biotsiidide puhul iga biotsiidis sisalduva 
toimeaine toimik või andmekasutusluba, 
mis vastab II lisas sätestatud nõuetele;

c) muude kui madala riskitasemega 
biotsiidide puhul iga biotsiidis sisalduva 
toimeaine toimik või andmekasutusluba, 
mis vastab II lisas sätestatud nõuetele ja 
kannab registreerimisnumbrit vastavalt 
artikli 8 lõikele 5 a;

Or. de

Selgitus

Kooskõlla viimine artikli 8 lõike 5 a hindamismenetlusega. Madala riskitasemega toodete 
puhul, mis põhinevad toimeainetel, mis on kantud I lisasse või ootavad I lisasse kandmise 
hindamist, oleks vajalik juurdepääs andmetele toimeaine kohta. See ei tohi ohustada I lisasse 
kantud toimeainete omandiõigust ja andmekaitset.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) Kui biotsiidis sisalduv madala 
riskitasemega toimeaine on kantud I 
lisasse, tuleb samuti esitada vastav 
registreerimisnumber. Andmekasutusluba 
tuleb esitada juhul, kui artiklis 49 
sätestatud teabekaitseperioodid ei ole 
lõppenud.

Or. de

Selgitus

Kooskõlla viimine artikli 8 lõike 5 a hindamismenetlusega. Madala riskitasemega toodete 
puhul, mis põhinevad toimeainetel, mis on kantud I lisasse või ootavad I lisasse kandmise 
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hindamist, oleks vajalik juurdepääs andmetele toimeaine kohta. See ei tohi ohustada I lisasse 
kantud toimeainete omandiõigust ja andmekaitset.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Koos taotluse esitamisega tasutakse 
artiklis 70 sätestatud lõivud.

2. Koos esmase loa taotluse esitamisega 
tasutakse artiklis 70 sätestatud lõivud.

Or. de

Selgitus

Muudatus on vajalik uute määratluste tõttu.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kemikaaliamet võib nõuda riikliku loa 
taotluste esitamist selle liikmesriigi ühes 
ametlikus keeles, kus nimetatud pädev 
asutus asub.

Or. de

Selgitus

Kui kõik taotlused esitatakse Euroopa Kemikaaliametile ja need ka kinnitab Euroopa 
Kemikaaliamet, siis saab kemikaaliametist ainus pädev asutus.
Liikmesriigi ühest ametlikust keelest peaks piisama.
Kõik muud viited komisjoni ettepanekus taotluse saanud pädevale asutusele taotluste saamise 
ja kinnitamise osas tuleb asendada kemikaaliametiga.
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon koostab artikli 72 lõikes 2 
osutatud korras tehnilised juhised lõike 1 
punkti d rakendamise hõlbustamiseks. 
Tehnilised juhised avaldatakse Euroopa 
Liidu Teataja C-seerias.

5. Komisjon koostab artikli 72 lõikes 2 
osutatud korras tehnilised juhised lõike 1 
punkti d rakendamise hõlbustamiseks. 
Komisjon peaks vastavalt artikli 72 lõikes 
2 nimetatud menetlusele koostama 
ühtlustatud tehnilised ja teaduslikud 
suunised ning vahendid, mis eelkõige 
toetavad loataotluse esitamist vastavalt 
artiklitele 18, 19 ja 20, eriti VKEde jaoks. 
Tehnilised juhised avaldatakse Euroopa 
Liidu Teataja C-seerias.

Or. de

Selgitus

Sellega tunnistatakse tõsiasja, et komisjonipoolne nõustamine ja juhendamine on VKEde 
jaoks eriti väärtuslik, kuna viimastel jääb käesoleva määruse täitmisel tõenäoliselt vajaka 
tarvilikest ressurssidest ja ekspertteadmistest.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) toimeainete ja muude kui toimeainete 
kvalitatiivne ja kvantitatiivne sisaldus, 
mille teadmine on oluline biotsiidi 
nõuetekohaseks kasutamiseks;

e) toimeainete ja muude kui toimeainete 
kvalitatiivne ja kvantitatiivne sisaldus, 
võttes arvesse artikli 16 lõikes 2 b (uus) 
osutatud kontsentratsiooni piirmäärasid 
ja seda, kuivõrd see teadmine on oluline 
biotsiidi nõuetekohaseks kasutamiseks;

Or. de

Selgitus

Piirang peaks aitama kaasa sellele, et konfidentsiaalse teabe avalikuks tulemine viiakse 
miinimumini.
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) toimeainete tootjad (nimed ja aadressid, 
sealhulgas tootmiskohtade asukoht);

g) toimeainete tootjad (nimed ja aadressid, 
sealhulgas ettevõtte asukoht) ja toimeaine 
registreerimisnumber vastavalt artikli 8 
lõikele 5 a;

Or. de

Selgitus

Kuni toimeaine tootjal on olemas luba I lisasse kandmise tõttu, peaks tootmiskoht jääma 
saladuseks ning see ei tohiks olla nõutav teave biotsiididele kasutusloa andmisel. Kooskõlla 
viimine artikli 8 lõike 5 a hindamismenetlusega.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotluse saanud pädev asutus kinnitab 
artiklis 15 osutatud riikliku loa taotluse 
ühe kuu jooksul pärast selle saamist 
juhul, kui see vastab järgmistele nõuetele:
a) on esitatud artiklis 18 osutatud teave;
b) on tasutud artiklis 70 sätestatud lõivud.
Kinnitamise käigus ei hinnata esitatud 
andmete kvaliteeti, nõuetele vastavust ega 
andmenõuete kohandamise põhjendusi.

1. Isik, kes vastutab biotsiidi 
turulelaskmise eest, või tema esindaja 
esitab taotluse riikliku või ühenduse loa 
saamiseks kemikaaliametile ning teatab 
talle liikmesriigi selle pädeva asutuse 
nime, kelle ta on valinud taotlust hindama 
(edaspidi „taotlust hindav pädev asutus”). 
Kemikaaliamet teatab kolme nädala 
jooksul pärast taotluse saamist taotlust 
hindavale pädevale asutusele, et taotlus 
on kättesaadav kemikaaliameti 
andmebaasis.

Or. de

Selgitus

Euroopa Kemikaaliamet peaks tegema esmase kinnituse kõigile taotlustele ühenduses, et 
taotlust hindavad pädevad asutused saaksid keskenduda taotluste tegelikule hindamisele. 
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Praeguses olukorras, kus hindavad pädevad asutused peavad hindama nii toimiku haldus- kui 
ka teaduslikke osi, on nende asutuste toimimise osas tekkinud erinevused. Kemikaaliamet 
peab taotluste kinnitamisel järgima REACHi määrusega kehtestatud ajavahemikke (artikkel 
20).

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui taotluse saanud pädev asutus leiab, 
et taotlus on puudulik, teavitab ta taotlejat 
sellest, millist täiendavat teavet on vaja 
esitada taotluse kinnitamiseks ning 
kehtestab kõnealuse teabe esitamiseks 
mõistliku tähtaja. Taotluse saanud pädev 
asutus määrab ühe kuu jooksul pärast 
täiendava teabe saamist kindlaks, kas see 
on piisav taotluse kinnitamiseks. Taotluse 
saanud pädev asutus lükkab taotluse 
tagasi, kui taotleja ei esita nõutud teavet 
kehtestatud tähtaja jooksul, ning teavitab 
sellest taotlejat.

2. Kemikaaliamet kinnitab taotluse kolme 
nädala jooksul pärast selle kättesaamist 
juhul, kui see vastab järgmistele nõuetele:

a) on esitatud artiklis 18 osutatud teave;
b) on tasutud artiklis 70 sätestatud lõivud. 
Kinnitamise käigus ei hinnata esitatud 
andmete kvaliteeti, nõuetele vastavust ega 
andmete suhtes kehtestatud nõuete 
kohandamise põhjendusi.

Or. de

Selgitus

Euroopa Kemikaaliamet peaks tegema esmase kinnituse kõigile taotlustele ühenduses, et 
taotlust hindavad pädevad asutused saaksid keskenduda taotluste tegelikule hindamisele. 
Praeguses olukorras, kus hindavad pädevad asutused peavad hindama nii toimiku haldus- kui 
ka teaduslikke osi, on nende asutuste toimimise osas tekkinud erinevused. Kemikaaliamet 
peab taotluste kinnitamisel järgima REACHi määrusega kehtestatud ajavahemikke (artikkel 
20).
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui taotluse saanud pädev asutus leiab 
lõikes 1 sätestatud kinnitamise käigus, et 
taotlus on täielik, teavitab ta sellest 
viivitamata taotlejat.

3. Kui taotlus on kemikaaliameti arvates 
puudulik, teavitab ta taotlejat sellest, 
millist täiendavat teavet on vaja esitada 
taotluse kinnitamiseks, ning kehtestab 
kõnealuse teabe esitamiseks mõistliku 
tähtaja. Kemikaaliamet määrab kolme 
nädala jooksul pärast täiendava teabe 
saamist kindlaks, kas see on piisav 
taotluse kinnitamiseks. Kemikaaliamet 
lükkab taotluse tagasi, kui taotleja ei 
vormista oma taotlust lõplikult 
kehtestatud tähtaja jooksul ning teavitab 
sellest taotlejat ja taotlust hindavat 
pädevat asutust. Sellisel juhul makstakse 
osa artikli 70 kohaselt kemikaaliametile 
tasutud lõivust tagasi.

Or. de

Selgitus

Euroopa Kemikaaliamet peaks tegema esmase kinnituse kõigile taotlustele ühenduses, et 
taotlust hindavad pädevad asutused saaksid keskenduda taotluste tegelikule hindamisele. 
Praeguses olukorras, kus hindavad pädevad asutused peavad hindama nii toimiku haldus- kui 
ka teaduslikke osi, on nende asutuste toimimise osas tekkinud erinevused. Kemikaaliamet 
peab taotluste kinnitamisel järgima REACHi määrusega kehtestatud ajavahemikke (artikkel 
20).

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kemikaaliameti poolt lõike 3 
kolmanda lõigu kohaselt tehtud otsused 
võib edasi kaevata vastavalt artiklile 67.

Or. de
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Selgitus

Euroopa Kemikaaliamet peaks tegema esmase kinnituse kõigile taotlustele ühenduses, et 
taotlust hindavad pädevad asutused saaksid keskenduda taotluste tegelikule hindamisele. 
Praeguses olukorras, kus hindavad pädevad asutused peavad hindama nii toimiku haldus- kui 
ka teaduslikke osi, on nende asutuste toimimise osas tekkinud erinevused.
Kemikaaliamet peab taotluste kinnitamisel järgima REACHi määrusega kehtestatud 
ajavahemikke (artikkel 20).

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui kemikaaliamet leiab lõike 2 
kohaselt tehtud kinnitamise käigus, et 
taotlus on täielik, teavitab ta sellest 
viivitamata taotlejat ja taotlust hindavat 
pädevat asutust.

Or. de

Selgitus

Euroopa Kemikaaliamet peaks tegema esmase kinnituse kõigile taotlustele ühenduses, et 
taotlust hindavad pädevad asutused saaksid keskenduda taotluste tegelikule hindamisele. 
Praeguses olukorras, kus hindavad pädevad asutused peavad hindama nii toimiku haldus- kui 
ka teaduslikke osi, on nende asutuste toimimise osas tekkinud erinevused.
Kemikaaliamet peab taotluste kinnitamisel järgima REACHi määrusega kehtestatud 
ajavahemikke (artikkel 20).

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui biotsiidis sisalduv koostisaine on 
juba registreeritud biotsiidis kasutamiseks 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, ei 
hinda taotlust hindav pädev asutus 
koostisainet uuesti.

Or. de
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Selgitus

Töökoormuse tarbetu dubleerimise vältimine.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühenduse loa võib anda järgmistele 
biotsiidikategooriatele:

1. Ühenduse loa võib anda kõigile 
biotsiididele, mille kasutusviis ja -
tingimused on üldjoontes sarnased.

a) biotsiidid, mis sisaldavad ühte või mitut 
uut toimeainet;
b) madala riskitasemega biotsiidid.

Or. de

Selgitus

Ühenduse luba peaks olema võimalik kõigi tooteliikide puhul, ka toodete puhul, mis 
sisaldavad eranditult olemasolevaid toimeaineid. Ühelt poolt vähendatakse halduskoormust 
oluliselt nii taotleja kui ka liikmesriikide jaoks. Teiselt poolt ei koormaks selline laiendamine 
süsteemi üle, sest toimeainete kandmine I lisasse on seotud läbivaatamisprogrammiga.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib pärast artikli 54 lõikes 4 
osutatud aruande esitamist käesoleva 
määruse rakendamise kohta ning 
kasutades ühenduse lubade andmisel 
saadud kogemust täiendada käesoleva 
artikli lõiget 1 muude 
biotsiidikategooriatega.

välja jäetud
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Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 72 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Ühenduse luba peaks olema võimalik kõigi tooteliikide puhul, ka toodete puhul, mis 
sisaldavad eranditult olemasolevaid toimeaineid. Ühelt poolt vähendatakse halduskoormust 
oluliselt nii taotleja kui ka liikmesriikide jaoks. Teiselt poolt ei koormaks selline laiendamine 
süsteemi üle, sest toimeainete kandmine I lisasse on seotud läbivaatamisprogrammiga.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34
Taotluse esitamine ja kinnitamine

1. Isik, kes vastutab biotsiidi 
turulelaskmise eest, või tema esindaja, 
esitab taotluse ühenduse loa saamiseks 
kemikaaliametile ning teatab talle 
liikmesriigi selle pädeva asutuse nime, 
kelle ta on valinud taotlust hindama 
(edaspidi „taotlust hindav pädev asutus”). 
Kemikaaliamet teatab ühe kuu jooksul 
pärast taotluse saamist taotlust hindavale 
pädevale asutusele, et taotlus on 
kättesaadav kemikaaliameti andmebaasis.
2. Kemikaaliamet kinnitab taotluse kahe 
kuu jooksul pärast selle kättesaamist 
juhul, kui see vastab järgmistele nõuetele: 
a) on esitatud artiklis 18 osutatud 
teave; b) on tasutud artiklis 70 
sätestatud lõivud. Kinnitamise käigus ei 
hinnata esitatud andmete kvaliteeti, 
nõuetele vastavust ega andmete suhtes 
kehtestatud nõuete kohandamise 

välja jäetud
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põhjendusi.
3. Kui taotlus on kemikaaliameti arvates 
puudulik, teavitab ta taotlejat sellest, 
millist täiendavat teavet on vaja esitada 
taotluse kinnitamiseks, ning kehtestab 
kõnealuse teabe esitamiseks mõistliku 
tähtaja. Kemikaaliamet määrab kahe kuu 
jooksul pärast täiendava teabe saamist 
kindlaks, kas see on taotluse 
kinnitamiseks piisav. Kemikaaliamet 
lükkab taotluse tagasi, kui taotleja ei 
vormista oma taotlust lõplikult 
kehtestatud tähtaja jooksul ning teavitab 
sellest taotlejat ja taotlust hindavat 
pädevat asutust. Sellisel juhul makstakse 
osa artikli 70 kohaselt kemikaaliametile 
tasutud lõivust tagasi. 
4. Kemikaaliameti poolt lõike 3 kolmanda 
lõigu kohaselt tehtud otsused võib 
kooskõlas artikliga 67 edasi kaevata.
5. Kui kemikaaliamet leiab lõike 2 
kohaselt tehtud kinnitamise käigus, et 
taotlus on täielik, teavitab ta sellest 
viivitamata taotlejat ja taotlust hindavat 
pädevat asutust.

Or. de

Selgitus

Uues artiklis 22 on riikliku ja ühenduse loa saamiseks taotluste esitamist reguleeritud samade 
sätetega. Seetõttu on ettepaneku artikkel 34 üleliigne.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui biotsiidis sisalduv koostisaine on 
juba registreeritud biotsiidis kasutamiseks 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, ei 
hinda taotlust hindav pädev asutus 
koostisainet uuesti.

Or. de
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Selgitus

Töökoormuse tarbetu dubleerimise vältimine.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kemikaaliamet koostab ja esitab üheksa
kuu jooksul alates hindamistulemuste 
saamisest komisjonile arvamuse biotsiidile 
loa andmise kohta. 

3. Kemikaaliamet koostab ja esitab kolme
kuu jooksul alates hindamistulemuste 
saamisest komisjonile arvamuse biotsiidile 
loa andmise kohta.

Or. de

Selgitus

Üheksa kuu pikkune ajavahemik kemikaaliameti arvamuse koostamiseks ja esitamiseks on 
liiga pikk, sest arvamus koostatakse olemasoleva hinnangu alusel, mille on välja töötanud 
taotlust hindav asutus. Kolm kuud on selleks sobivam ajavahemik.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 a
Duplikaatload

1. Esmase loa omanik või esmase loa 
taotleja võib kemikaaliametile esitada 
taotluse duplikaatloa saamiseks sama 
biotsiidi kohta.
2. Duplikaatloa taotleja esitab koos 
taotlusega järgmise teabe ja dokumendid: 
a) esmase loa number või tulevase esmase 
loa korral taotluse number; 
b) biotsiidi kaubanimi; 
c) toimeainete ja muude kui toimeainete 
kvalitatiivne ja kvantitatiivne sisaldus, 
võttes arvesse artikli 16 lõikes 2 b (uus) 
osutatud kontsentratsiooni piirmäärasid 



PE438.377v02-00 44/65 PR\805468ET.doc

ET

ja seda, kuivõrd see teadmine on oluline 
biotsiidi nõuetekohaseks kasutamiseks; 
d) kasutatavad doosid ja kasutusjuhised; 
e) kasutajate kategooriad.
3. Kemikaaliamet kinnitab taotluse 
vastavalt artiklile 22.
4. Kui kemikaaliamet on lõike 3 alusel 
tehtud kinnituse põhjal seisukohal, et 
taotlus on täielik, siis teavitab ta sellest 
viivitamatult taotlejat, taotlust hindavat 
pädevat asutust, kes väljastas esmase loa, 
või – ühenduse loa duplikaadi korral –
komisjoni.
5. Olemasoleva esmase loa korral võtab 
taotlust hindav pädev asutus või –
ühenduse loa duplikaadi korral –
komisjon ühe kuu jooksul pärast 
kinnitamist vastu otsuse taotluse kohta. 
Tulevase esmase loa korral võtab taotlust 
hindav pädev asutus või ühenduse loa 
duplikaadi puhul komisjon ühe kuu 
jooksul pärast esmase loa väljastamist 
vastu otsuse taotluse kohta.
6. Kui selgub, et biotsiidi võrdväärsuse 
hindamiseks on vaja lisateavet, palub 
taotlust hindav pädev asutus või ühenduse 
loa duplikaatloa puhul komisjon taotlejal 
esitada selline teave. Lõikes 5 osutatud 
ühe kuu pikkust tähtaega arvutatakse 
taotluse esitamise kuupäevast kuni teabe 
laekumise kuupäevani.
7. Niipea kui taotlust hindav pädev asutus 
või ühenduse loa duplikaatloa puhul 
komisjon kiidab heaks esmase loa 
duplikaatloa, väljastab ta personaalse 
loanumbri ja lisab taotlusega seoses 
tehtud haldusotsused ühenduse 
biotsiidiregistrisse.
8. Ilma et see piiraks lõike 2 kohaselt 
esitatud teavet, kehtivad esmase loa 
tingimused biotsiidi turulelaskmise ja 
kasutamise kohta ka duplikaatloa puhul.

Or. de

Selgitus
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Mõnes ELi liikmesriigis on see loa andmisel levinud tava, et erinevatele ettevõtetele süsteemi 
kaudu erinevat liiki lubade andmise kaudu lihtsustada sama toote turustamist erineva 
kaubanimega. Kuna duplikaat- ja lisaload on pelgalt haldusliku iseloomuga, ei ole vajalik 
uuesti hinnata mõju inimeste tervisele või keskkonnale.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 b
Lisaload

1. Lisaluba saab väljastada esmase loa 
alusel.
2. Lisaloa taotlemiseks peab taotleja 
esitama taotluse kemikaaliametile.
3. Lisaloa taotleja esitab koos taotlusega 
järgmise teabe ja dokumendid:
a) esmase loa numbri või tulevase esmase 
loa korral taotluse numbri;
b) taotleja nimi ja aadress;
c) esmase loa omaniku kirjalik nõusolek;
d) toimeainete ja muude kui toimeainete 
kvalitatiivne ja kvantitatiivne sisaldus, 
võttes arvesse artikli 16 lõikes 2 b (uus) 
osutatud kontsentratsiooni piirmäärasid 
ja seda, kuivõrd see teadmine on oluline 
biotsiidi nõuetekohaseks kasutamiseks;
e) kasutatavad doosid ja kasutusjuhised;
f) kasutajate kategooriad.
4. Kemikaaliamet kinnitab taotluse 
vastavalt artiklile 22.
5. Kui kemikaaliamet on lõike 4 alusel 
tehtud kinnituse põhjal seisukohal, et 
taotlus on täielik, siis teavitab ta sellest 
viivitamatult taotlejat, taotlust hindavat 
pädevat asutust, kes väljastas esmase loa, 
või ühenduse loa lisaloa puhul komisjoni.
6. Olemasoleva esmase loa korral võtab 
taotlust hindav pädev asutus või ühenduse 
loa lisaloa puhul komisjon ühe kuu 
jooksul pärast kinnitamist vastu otsuse 
taotluse kohta. Tulevase esmase loa 
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korral võtab taotlust hindav pädev asutus
või ühenduse loa lisaloa puhul komisjon 
ühe kuu jooksul pärast esmase loa 
väljastamist vastu otsuse taotluse kohta.
7. Kui selgub, et biotsiidi võrdväärsuse 
hindamiseks on vaja lisateavet, palub 
taotlust hindav pädev asutus või ühenduse 
loa lisaloa puhul komisjon taotlejal 
esitada selline teave. Lõikes 6 osutatud 
ühe kuu pikkust tähtaega arvutatakse 
taotluse esitamise kuupäevast kuni teabe 
laekumise kuupäevani.
8. Niipea kui taotlust hindav pädev asutus 
või ühenduse loa lisaloa puhul komisjon 
kiidab heaks lisaloa, väljastab ta 
personaalse loanumbri ja lisab taotlusega 
seoses tehtud haldusotsused ühenduse 
biotsiidiregistrisse.
9. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaselt 
esitatud teavet, kehtivad esmase loa 
tingimused biotsiidi turulelaskmise ja 
kasutamise kohta ka lisaloa puhul.

Or. de

Selgitus

Mõnes ELi liikmesriigis on see loa andmisel levinud tava, et erinevatele ettevõtetele süsteemi 
kaudu erinevat liiki lubade andmise kaudu lihtsustada sama toote turustamist erineva 
kaubanimega. Kuna duplikaat- ja lisaload on pelgalt haldusliku iseloomuga, ei ole vajalik 
uuesti hinnata mõju inimeste tervisele või keskkonnale.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) toimeaine allika või koostise 
muutumine.

Or. de

Selgitus

Biotsiidides kasutatava toimeaine allika muutumisest teatamine on vajalik, sest muudatus 
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võib mõjutada toote ohutust.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikliku loa andnud pädev asutus või 
ühenduse loa puhul komisjon tühistab loa, 
kui loaomanik seda taotleb ning esitab 
kõnealuse taotluse põhjused. Kui 
kõnealune taotlus käsitleb ühenduse luba, 
esitatakse see kemikaaliametile.

Loa andnud pädev asutus tühistab loa, kui 
loaomanik seda taotleb ning esitab 
kõnealuse taotluse põhjused. Kui 
kõnealune taotlus käsitleb ühenduse luba, 
selle duplikaatluba või lisaluba, esitatakse 
see kemikaaliametile.

Or. de

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Esmase loa muutmine esmase loa 
omaniku taotlusel kehtib ka kõnealuse loa 
alusel antud duplikaat- ja lisalubadele.

Or. de

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva artikli lõike 1 kohased 
kriteeriumid ja menetlused peavad 
tuginema põhimõttele, et sõltuvalt 
prognoositavate muudatuste ulatusest 
kohaldatakse erinevaid muutmismenetlusi 
ja nimelt selliselt, et ühte lihtsustatud 
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teavitamismenetlust kohaldatakse 
järgmistel juhtudel:
a) loa muutmine haldusmenetluse kaudu;
b) biotsiidi muutmine, kui muutmine 
toimub olemasoleva ja heakskiidetud 
tüüpkoostisega toote puhul lubatud 
raamistikus;
c) uue biotsiidi turustamine, mis sobib 
kokku olemasoleva ja heakskiidetud 
tüüpkoostisega tootega;
d) biotsiidide muutmine vähesel määral, 
mis ei avalda kahjulikku mõju ohtlikkuse 
tasemele ega toote tõhususele;

Or. de

Selgitus

Vajalik on selgitada, et erinevaid muutmismenetlusi tuleb kasutada vastavalt biotsiidi 
(võrreldes originaalloaga) kavandatava muutmise ulatusele ja tähendusele (väiksem või 
suurem).

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Töödeldud toodete või materjalide 
etiketil peab olema järgmine teave:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõigi toimeainete nimed, mida toodete 
või materjalide töötlemisel kasutati või 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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nendesse lisati;

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vajaduse korral töödeldud toodetele või
materjalidele omistatud biotsiidi omadus;

b) töödeldud materjalidele või toodetele
omistatud biotsiidi omadus, kui materjalis 
või tootes sisalduv biotsiid võib vahetult 
puutuda kokku inimeste ja keskkonnaga;

Or. de

Selgitus

Selle selgitamine, et töödeldud, välise toimega materjalidele ja toodetele kehtivad rangemad 
märgistamisnõuded.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kõik biotsiidiloas märgitud ohu- ja 
hoiatuslaused. 

d) kõik biotsiidiloas märgitud ohu- ja 
hoiatuslaused, kui biotsiid peaks vahetult 
puutuma kokku inimeste või 
keskkonnaga.

Or. de

Selgitus

Selle selgitamine, et töödeldud, välise toimega materjalidele ja toodetele kehtivad rangemad 
märgistamisnõuded.
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Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgistus peab olema selgelt nähtav, 
kergesti loetav ja piisavalt kulumiskindel.
Märgistuse võib töödeldud toote või 
materjali suurusest või funktsioonist 
tulenevalt kanda pakendile, 
kasutusjuhendisse või 
garantiidokumendile.

Märgistus peab olema selgelt nähtav, 
kergesti loetav ja piisavalt kulumiskindel 
ning kantakse materjalile või tootele,
pakendile, kasutusjuhendisse või töödeldud 
materjali või toote garantiidokumendile.

Or. de

Selgitus

Selle selgitamine, et töödeldud, välise toimega materjalidele ja toodetele kehtivad rangemad 
märgistamisnõuded.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) järgmine taotleja on saanud esimeselt 
taotlejalt andmekasutusloa vormis kirjaliku 
nõusoleku sellist teavet kasutada,

a) järgmine taotleja on saanud esimeselt 
taotlejalt artikli 50 kohase
andmekasutusloa vormis kirjaliku 
nõusoleku sellist teavet kasutada,

Or. de

Selgitus

Esimene taotleja ei ole tingimata andmete omanik. Peale selle tuleb heaks kiita 
valikuvõimalus, et ka teine taotleja või teine ettevõte on andmete omanik või võib saada 
selleks andmete jagamise või andmete ühise arendamise tulemusel. Osalejad, kes on seotud I 
lisasse kandmisega ja kes on saanud juba õiguse tutvuda toimikus olevate andmetega, ei pea 
seetõttu iga kord tõendama, et nad on andmete tegelikud omanikud.
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Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) järgmine taotleja on samuti andmete 
omanik.

Or. de

Selgitus

Esimene taotleja ei ole tingimata andmete omanik. Peale selle tuleb heaks kiita 
valikuvõimalus, et ka teine taotleja või teine ettevõte on andmete omanik või võib saada 
selleks andmete jagamise või andmete ühise arendamise tulemusel. Osalejad, kes on seotud I 
lisasse kandmisega ja kes on saanud juba õiguse tutvuda toimikus olevate andmetega, ei pea 
seetõttu iga kord tõendama, et nad on andmete tegelikud omanikud.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kemikaaliamet lisab lõikes 2 osutatud 
loetelu ühiselt kasutatavate 
biotsiidiandmete registrisse.

4. Mis tahes teave lõikes 2 osutatud 
loetelus tähistatakse ainulaadse koodiga 
ning kemikaaliamet kannab selle koos 
üksikasjalike andmetega ühiselt 
kasutatavate biotsiidiandmete registrisse, 
kus see seotakse esimese taotleja 
identsusandmetega ja andmete 
omanikuga.

Or. de

Selgitus

Registris peab olema loeteluga seotud kogu teave ja dokumendid. Nummerdatud koodi 
andmine igale esitatud dokumendile on kasulik, et vältida arusaamatusi seoses sarnase 
pealkirjaga või uuringute muutmisega või töötlemata uuringuandmetega. Seotus andmete 
omaniku ja taotlejaga tagab omandiõiguste säilimise.
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Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiivi 98/8/EÜ või käesoleva 
määruse kohaldamisel esitatud teabe suhtes 
kohaldatakse andmekaitset käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel. Kõnealuse 
teabe kaitseperiood algab teabe esitamisel. 

1. Direktiivi 98/8/EÜ või käesoleva 
määruse kohaldamisel esitatud teabe suhtes 
kohaldatakse andmekaitset käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel. Kõnealuse 
teabe kaitseperiood algab või algas teabe 
esitamisel.

Or. de

Selgitus

Andmekaitset ei ole direktiivis 98/8/EÜ kunagi selgelt kehtestatud.
Toimiku esitamise kuupäev võib samuti olla enamiku teabe laekumise kuupäev, kuid 
hilisemate esitamiste või muude toimingutega võivad kaasneda erinevad esitamise kuupäevad. 
Esitamise kuupäeva registreerimine üksikutel dokumentidel annab olukorrast õige ülevaate. 
Andmekaitse kehtestamine iga dokumendi puhul on õigustatud, sest iga dokumendi puhul on 
andmete omanik teinud investeeringu.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 98/8/EÜ või käesoleva artikli 
kohaselt kaitstud teabe suhtes, mille puhul 
kaitseperiood on direktiivi 98/8/EÜ või 
käesoleva artikli kohaselt lõppenud, kaitset 
uuesti ei kohaldata.

Direktiivi 98/8/EÜ või käesoleva artikli 
kohaselt kaitstud teabe suhtes, mille puhul 
kaitseperiood on direktiivi 98/8/EÜ 
kohaselt lõppenud, kohaldatakse kaitset 
taotluse alusel.

Or. de

Selgitus

Andmekaitset ei ole direktiivis 98/8/EÜ kunagi selgelt kehtestatud.
Toimiku esitamise kuupäev võib samuti olla enamiku teabe laekumise kuupäev, kuid 
hilisemate esitamiste või muude toimingutega võivad kaasneda erinevad esitamise kuupäevad. 
Esitamise kuupäeva registreerimine üksikutel dokumentidel annab olukorrast õige ülevaate. 
Andmekaitse kehtestamine iga dokumendi puhul on õigustatud, sest iga dokumendi puhul on 
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andmete omanik teinud investeeringu.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Laekumise kuupäev tuleb määrata 
individuaalselt iga dokumendi puhul, 
millele on antud ainulaadne kood artikli 
48 lõike 4 kohaselt.

Or. de

Selgitus

Andmekaitset ei ole direktiivis 98/8/EÜ kunagi selgelt kehtestatud.
Toimiku esitamise kuupäev võib samuti olla enamiku teabe laekumise kuupäev, kuid 
hilisemate esitamiste või muude toimingutega võivad kaasneda erinevad esitamise kuupäevad. 
Esitamise kuupäeva registreerimine üksikutel dokumentidel annab olukorrast õige ülevaate. 
Andmekaitse kehtestamine iga dokumendi puhul on õigustatud, sest iga dokumendi puhul on 
andmete omanik teinud investeeringu.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõike 2 esimesest lõigust 
lõpeb sellise teabe kaitseperiood, mis on 
biotsiidile loa saamiseks esitatud 
liikmesriigile riikliku süsteemi või tavade 
kohaselt enne, kui see esitati direktiivi 
98/8/EÜ või käesoleva määruse 
kohaldamisel, riiklike eeskirjade kohaselt 
ettenähtud kaitseperioodi lõppemisel või 
14. mail 2014, olenevalt sellest, kumb 
kuupäev on varasem, välja arvatud juhul, 
kui kõnealune teave on kogutud pärast 
14. maid 2000.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Vahe tegemist uute ja olemasolevate andmete vahel ei õigusta miski.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Andmekasutusloa tühistamine enne selle 
kehtivusaja lõppemist ei mõjuta kõnealuse 
andmekasutusloa alusel antud loa 
kehtivust.

2. Andmekasutusloa tühistamine enne selle 
kehtivusaja lõppemist muudab kõnealuse 
andmekasutusloa alusel antud loa kohe 
kehtetuks.

Or. de

Selgitus

EÜ ettepanek võimaldaks ärakasutamist, sest ettevõte, kes saab andmekasutusloa, võib 
takistamatult hakata kasutama mõne muu tarnija teenuseid. Andmete omanik / osaleja ei 
saaks sellisel juhul kulusid tagasi nõuda.
Andmekasutuslubasid väljastatakse tavaliselt tasuta ja need on seotud tarnelepinguga. 
Andmekasutusloa tühistamine lepingu rikkumise korral on olemas võimalus, kuidas kaitsta 
andmete omanike investeeringuid.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui selliste katsete või uuringute 
tulemused on seoses mõne varasema 
taotlusega juba esitatud, edastab pädev 
asutus või kemikaaliamet võimalikule 
taotlejale viivitamata teabeomaniku nime 
ja kontaktandmed. 

Kui selliste katsete või uuringute 
tulemused on seoses mõne varasema 
taotlusega juba esitatud, hindab pädev 
asutus või kemikaaliamet viivitamata 
tehnilist samaväärsust võrdlustootega.
Kui tehnilise samaväärsuse hinnang on 
positiivne, edastab pädev asutus või 
kemikaaliamet võimalikule taotlejale 
viivitamata teabeomaniku nime ja 
kontaktandmed.

Or. de
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Selgitus

Enne kui andmete jagamisel hakatakse rääkima uuringutest, peab olema kindlaks määratud 
tehniline samaväärsus. Vastasel korral ei saa uurida, kas olemasolevaid andmeid saab 
kohaldada järgmise taotleja näidistoote suhtes.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pärast teabekasutusloa taotluse 
esitamist artikli 51 lõike 2 kohaselt kahe 
kuu jooksul kokkulepet ei saavutata, 
teavitab võimalik taotleja sellest 
viivitamata kemikaaliametit ja 
teabeomanikku. Kemikaaliamet annab 
võimalikule taotlejale kahe kuu jooksul 
pärast teate saamist selle kohta, et 
kokkulepet ei saavutatud, loa viidata 
katsetele või uuringutele, mis hõlmavad 
selgroogsetel loomadel tehtavaid katseid. 
Riikide kohtud otsustavad, millise 
suhtelise osa kuludest tasub võimalik 
taotleja teabeomanikule.

3. Kui pärast teabekasutusloa taotluse 
esitamist artikli 51 lõike 2 kohaselt kahe 
kuu jooksul kokkulepet ei saavutata, 
teavitab nii andmete omanik kui ka
võimalik taotleja sellest viivitamata 
kemikaaliametit. Kemikaaliamet annab 
võimalikule taotlejale kahe kuu jooksul 
pärast teate saamist selle kohta, et 
kokkulepet ei saavutatud, loa viidata 
katsetele või uuringutele, mis hõlmavad 
selgroogsetel loomadel tehtavaid katseid. 
Euroopa Liidu vahekohus otsustab, 
millise suhtelise osa kõigist teabe 
koostamise ja kasutamisega seotud
kuludest tasub võimalik taotleja 
teabeomanikule.

Or. de

Selgitus

Kuna katse jõuda kokkuleppele võib kahe osapoole, st omaniku ja järgmise taotleja vahel 
ebaõnnestuda, peavad kemikaaliametit teavitama mõlemad osapooled. Sellel ei ole mingit 
mõtet kui järgmine taotleja teavitab omanikku, sest tema on ebaõnnestunud kokkuleppe üks 
osapool. Selle tagamiseks, et kohustuslik andmete jagamine toimub ELi tasandil ühtlustatult, 
peaks komisjon looma liidu vahekohtu.
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Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Biotsiidi puhul, millele on artiklite 15, 
25 või 28 kohaselt juba luba antud, ning 
juhul, kui kõik artiklis 49 sätestatud 
teabekaitseperioodid on lõppenud, võib 
taotluse saanud pädev asutus või 
kemikaaliamet nõustuda, et järgmine 
loataotleja võib viidata esimese taotleja 
esitatud andmetele, kui järgmine taotleja 
suudab esitada tõendid, et kõnealune 
biotsiid on eelmise, loa saanud 
tõrjevahendiga sarnane ja selle toimeained
on tehniliselt samaväärsed, kaasa arvatud 
puhtusaste ja lisandite laad. 

1. Biotsiidi puhul, millele on artiklite 15, 
25 või 28 kohaselt juba luba antud, ning 
juhul, kui kõik artiklis 49 sätestatud 
teabekaitseperioodid on lõppenud, võib 
taotluse saanud pädev asutus või 
kemikaaliamet nõustuda, et järgmine 
loataotleja võib viidata esimese taotleja 
esitatud andmetele, ning juhul, kui artikli 
49 kohane teabe kaitseperiood ei ole 
lõppenud, võib taotluse saanud pädev 
asutus või kemikaaliamet nõustuda, et 
mõlemal juhul viitab järgmine taotleja 
esimese loataotleja esitatud andmetele 
vastavalt artiklile 52, kui järgmine taotleja 
suudab esitada tõendid, et kõnealune 
biotsiid on eelmise, loa saanud 
tõrjevahendiga sarnane ja selle toimeained 
on tehniliselt samaväärsed, kaasa arvatud 
puhtusaste ja lisandite laad. 

Or. de

Selgitus

Sarnasust ja tehnilist samaväärsust tuleb tõendada ka siis, kui andmekaitse ei ole veel 
lõppenud, aga järgmine taotleja soovib andmeid jagada.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Pädevad asutused viivad läbi ametliku 
kontrolli selle tagamiseks, et biotsiidides 
kasutamise jaoks turule lastavate 
toimeainete tootja on komisjonile esitanud 
teabe toimeaine kohta II lisas või toimiku 
andmekasutusloas, mis vastab II lisa 
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tingimustele.

Or. de

Selgitus

Turujärelevalve peaks hõlmama ka toimeaineid, mida lastakse turule biotsiidides kasutamise 
eesmärgil. Määruse kohaselt peavad tootjad järgima mitmeid eeskirju, et saavutada 
tunnustamine, mis tuleb tagada riiklikul tasandil.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon koostab 1. jaanuariks 2023 
aruande käesoleva määruse rakendamise 
ning ühenduse loa menetluse ja 
vastastikuse tunnustamise toimimise kohta. 
Komisjon esitab selle aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

4. Komisjon koostab 1. jaanuariks 2023 
aruande käesoleva määruse rakendamise 
ning ühenduse loa menetluse ja 
vastastikuse tunnustamise toimimise kohta. 
Komisjon esitab selle aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Aruande 
alusel viib komisjon läbi kontrolli selle 
hindamiseks, kas määrust tuleb muuta või 
mitte.

Or. de

Selgitus

Komisjoni koostatav aruanne peaks olema laiema läbivaatamisprotsessi esimene samm, et 
tuvastada võimalikult varakult põhiprobleemid ja muuta vajaduse korral määrust etteantud 
ajaks.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga isik, kes esitab käesoleva määruse 
kohaldamisel kemikaaliametile või 
pädevale asutusele toimeainega seotud 
teavet, võib taotleda, et artikli 56 lõikes 2 
sätestatud teavet ei avalikustata, lisades 

3. Iga isik, kes esitab käesoleva määruse 
kohaldamisel kemikaaliametile või 
pädevale asutusele toimeainega või 
biotsiidiga seotud teavet, võib taotleda, et 
artikli 56 lõikes 2 sätestatud teavet ei 
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põhjenduse, miks teabe avalikustamine 
võib kahjustada tema või mis tahes muu 
asjaomase osalise ärihuvisid.

avalikustata, lisades põhjenduse, miks 
teabe avalikustamine võib kahjustada tema 
või mis tahes muu asjaomase osalise 
ärihuvisid.

Or. de

Selgitus

Kõnealune artikkel peaks käsitlema ka biotsiididega seotud teavet.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kui määruse (EÜ) nr 1272/2008 
artikliga 24 ei ole ette nähtud teisiti, 
IUPACi nomenklatuurile vastav nimetus 
käesoleva artikli lõike 1 punktis a 
osutatud toimeainete puhul, mida 
kasutatakse ainult ühel või enamal 
järgmistest juhtudest:
i) teaduslikus uurimis- ja 
arendustegevuses;
ii) toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja 
arendustegevuses.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Teave uurimis- ja arendustegevuse kohta peaks olema konfidentsiaalne.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 61 a
1. Liikmesriigid peavad tagama, et kõigil 
kutselistel kasutajatel ning turustajatel ja 
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nõustajatel on juurdepääs piisavale 
teabele biotsiidide ohtude ja kasulikkuse 
kohta, samuti nende ohutu kasutamise 
kohta. 
2. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid, et teavitada üldsust biotsiidide 
ohtudest ja kasulikkusest, samuti 
võimalustest, kuidas vähendada 
biotsiidide kasutamist. 

Or. de

Selgitus
Aitab kaasa sellele, et professionaalseid kasutajaid ja tarbijaid teavitatakse toodete ohutust 
kasutamisest, sobivatest alternatiividest ning ohututest biotsiididest.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) isikud, kes lasevad biotsiide turule, 
maksavad iga-aastast tasu; ning

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Tasud peaksid olema seotud vajalikuga tööga, mis on viidud ellu piisaval ja tõhusal viisil. 
Seetõttu ei ole iga-aastane tasu ilma põhjenduseta vastuvõetav ja tasusid tohiks nõuda üksnes 
juhul, kui see on tõepoolest vajalik.

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 3 – kolmas lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biotsiide, mille puhul ei ole kooskõlas teise 
lõiguga loataotlust esitatud, ei tohi kuus 
kuud pärast I lisasse kandmise otsuse 
jõustumise kuupäeva enam turule lasta. 

Biotsiide, mille puhul ei ole kooskõlas teise 
lõiguga loataotlust esitatud, ei tohi pärast I 
lisasse kandmise otsuse jõustumise 
kuupäeva enam turule lasta. Selliste 
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Selliste biotsiidide olemasolevaid varusid, 
mille puhul ei ole kooskõlas teise lõiguga 
loataotlust esitatud, tohib hävitada, 
ladustada ja kasutada kuni 18 kuud pärast I 
lisasse kandmise otsuse jõustumise 
kuupäeva.

biotsiidide olemasolevaid varusid, mille 
puhul ei ole kooskõlas teise lõiguga 
loataotlust esitatud, tohib hävitada, 
ladustada ja kasutada kuni kuus kuud
pärast I lisasse kandmise otsuse jõustumise 
kuupäeva.

Or. de

Selgitus

Pikemad ajavahemikud ei ole vajalikud, kuna allkasutajad peavad teadma oma kohustusi ja 
toimeainekontrolli staatust.

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loataotlused, mis käsitlevad selliseid 
aineid, segusid ja vahendeid, mida 
käsitatakse biotsiididena kooskõlas artikli 3 
lõike 1 punkti a teise lausega ning mis olid 
turul… [ELT: lisada artikli 85 esimeses 
lõigus osutatud kuupäev] esitatakse 
hiljemalt 1. jaanuariks 2017.

1. Loataotlused, mis käsitlevad selliseid 
aineid, segusid ja vahendeid, mida 
käsitatakse biotsiididena kooskõlas artikli 3 
lõike 1 punkti a teise lausega ning mis olid 
turul… [ELT: lisada artikli 85 esimeses 
lõigus osutatud kuupäev] esitatakse 
hiljemalt 1. jaanuariks 2017. Käesolev lõik 
ei kehti joogivee kohapeal 
desinfitseerimiseks toodetud toimeainete 
kohta. 

Or. de

Selgitus

Joogivee desinfitseerimist on EÜ joogivee direktiivis (98/83/EÜ) ja REACHi määruses 
piisavalt reguleeritud.



PR\805468ET.doc 61/65 PE438.377v02-00

ET

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Alates 1. jaanuarist 2014 esitavad 
kõik tootjad selliste toimeainete korral, 
mis on turule lastud biotsiidides 
kasutamiseks, kemikaaliametile taotluse 
nende toimeainete kandmiseks I lisasse. 
Pädevad asutused viivad läbi ametlikud 
kontrollid, nagu on nõutud artikli 54 
lõikes 1. 

Or. de

Selgitus

Üksnes ettevõtetel, kes annavad süsteemi panuse, peaks olema lubatud biotsiidides 
kasutatavate toimeainete tootmine ja turustamine. Piisav kontroll toimeaineturu üle on parim 
viis, kuidas saada jagu ärakasutamise probleemist. Liikmesriigid peaksid olema kohustatud 
hindama, millised biotsiidid on nende turul olemas, kas toimeainete tootjad on esitanud 
toimiku I lisasse kandmiseks, ja viima läbi vastava kontrolli.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused viivad läbi ametlikud 
kontrollid, nagu on nõutud artikli 54 
lõikes 1. 

Or. de

Selgitus

Üksnes ettevõtetel, kes annavad süsteemi panuse, peaks olema lubatud biotsiidides 
kasutatavate toimeainete tootmine ja turustamine. Piisav kontroll toimeaineturu üle on parim 
viis, kuidas saada jagu ärakasutamise probleemist. Liikmesriigid peaksid olema kohustatud 
hindama, millised biotsiidid on nende turul olemas, kas toimeainete tootjad on esitanud 
toimiku I lisasse kandmiseks, ja viima läbi vastava kontrolli.
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Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui vähegi võimalik, peaks tuginema 
olemasolevatele andmetele, et vähendada 
loomkatseid. Eelkõige tuleks kohaldada 
direktiivi 1999/45/EÜ või määruse (EÜ) 
nr 1271/2008 sätteid.

Or. de

Selgitus

Selgroogsetel loomadel tehtavate tarbetute katsete vältimine.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jaotis – punkt 28.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28.2 Üksikasjalik kvantitatiivne ja 
kvalitatiivne teave biotsiidi koostise kohta, 
nt toimeaine(d), lisandid, abiained, inertsed 
koostisosad

28.2 Üksikasjalik kvantitatiivne ja 
kvalitatiivne teave biotsiidi koostise kohta, 
nt toimeaine(d), lisandid, abiained, inertsed 
koostisosad, võttes arvesse artikli 16 lõikes 
2 b (uus) osutatud kontsentratsiooni 
piirmäärasid.

Or. de

Selgitus

Kooskõlla viimine artikli 16 lõike 2 b (uus) muudatusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – lõige 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. Loomkatsete vähendamiseks peaks 
kahjuliku mõju kindlaks tegemine 
põhinema võimaluse korral teabel 
toimeaine kohta ja olemasoleval teabel 
biotsiidides sisalduvate probleemsete 
ainete kohta. Biotsiidide kahjuliku mõju 
kindlakstegemisel tuleks eelkõige 
kohaldada direktiivi 1999/45/EÜ või 
määruse (EÜ) nr 1272/2008 sätteid.

Or. de

Selgitus

Selgroogsetel loomadel tehtavate tarbetute katsete vältimine.
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SELETUSKIRI

Biotsiidid on osa meie tsivilisatsioonist ja meie elukvaliteedist. Need on hädavajalikud, et 
vastata meie kõrgetele nõudmistele seoses tervise ja hügieeniga. Meie ühiskond vajab suure 
asustustiheduse ja rahvusvahelise liikuvuse tõttu erilisi hügieenivorme, et vältida 
haigustekitajate ja haiguste levikut. Biotsiidid peavad olema tõhusad ja seetõttu on nad sageli 
ka ohtlikud. Sellest tulenevalt on nende ainete käsitlemisel vaja olla eriti ettevaatlik. 
Samas peab uus biotsiide käsitlev määrus tagama, et neid standardeid suudavad tootmises 
rakendada eeskätt keskmise suurusega ettevõtjatest tootjad, ilma et nad satuksid seeläbi 
ebasoodsasse konkurentsiolukorda, mis teatavatel juhtudel võib endaga tuua kaasa isegi 
lähteainete või toodete turult kadumise.

Kõnealuse määruse eesmärk on ühtlustada kehtivaid õigusnorme Euroopa tasandil ja 
kohandada neid toimuva tehnoloogia arenguga. Sealjuures sõltub kõik sellest, et nii 
biotsiidide kui ka biotsiide sisaldavate toodete tarbijad ja tootjad saaksid tugineda kõikjal 
ELis kehtivatele miinimumstandarditele. 

Raportöör on seisukohal, et komisjoni esitatud määruse eelnõud tuleb muuta oluliselt 
paremaks, et saavutada püstitatud eesmärgid nagu senise direktiivi nõrkade külgede 
kõrvaldamine, loa andmise menetluse parandamine ning sujuvama otsustusprotsessi tagamine, 
arendades samal ajal edasi kaitse kõrget taset. 
Uus määrus peab erilist tähelepanu pöörama kolmele järgmisele olulisele valdkonnale: 
keskkonnakaitse, tarbijakaitse ning nende ohutum ja tegelikkusele suunatum elluviimine 
tootja poolt.

Keskkonna nimel

Biotsiididele loa andmisel, nende turustamisel ja kasutamisel tuleb tagada ettevaatusprintsiibi 
rakendamine ja selged väljajätmise kriteeriumid. Vaid nõnda saab tagada võrdväärselt kõrge 
taseme inimeste ja loomade tervise ning üldisemalt looduse kaitsmisel. 
Määrus peab lubade andmisel võtma arvesse ka toimeainete tehnoloogilist arengut, näiteks 
üha sagedamini kasutust leidvaid nanomaterjale. Tulevikus tuleks raportööri arvates selleks, 
et tagada kõrge kaitsetase ja tootjate õiguskindlus, koostada nanomaterjalide ühtne määratlus 
ja kohandada määruse teksti korrapäraselt tehnoloogia arenguga. 

Tarbijakaitse nimel

Tarbijad peavad saama lähtuda sellest, et ostetud tooted vastavad ELi siseturu ühtsetele 
miinimumstandarditele ja seda sõltumata sellest, millisest liikmesriigist on toode ostetud. 
Selleks et nendest standarditest ei saaks mööda hiilida, peavad ELi standarditele vastama ka 
väljastpoolt Euroopat pärit tootjate tooted, nende kasutatud materjalid ja toimeained. 
Töödeldud materjalide ja toodete selge märgistamine on järelikult sama vajalik kui 
biotsiididele asjaomase loa andmine, olenemata sellest, kas need on pärit Euroopa Liidust või 
väljastpoolt Euroopa Liitu.

Peale selle tuleb biotsiidide kutselisi kasutajaid ja tarbijaid teavitada nii biotsiidide ohutust 
kasutamisest kui ka sobivatest alternatiividest ja biotsiidide ohutusest. Igal juhul peaks see 
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hõlmama asjaomaste sihtrühmade – vähemalt professionaalsete kasutajate – koolitamist. 

Määruse tegelikkusele suunatud kohaldamine ja käsitlemine

Et tulla vastu järjest enam kasvavatele nõudmistele biotsiidide suhtes, muutub tegeliku 
tootmise kõrval väga oluliseks uurimis- ja arendustegevuse valdkond. Tööstus peab eelkõige 
biotsiidisektoris viima väikesed tootmiskogused kooskõlla ajamahukate tootmisprotsessidega 
ja loa andmise menetlustega. Sellega kaasnevad piisav koormus, võrdsed raamtingimused ja 
biotsiidide mõistlikud registreerimis- ja loa saamise kulud, ilma et ettevõttelt võetaks ära 
stiimulid olemasolevate toodete edasiarendamiseks ja uute toodete alaseks uurimistegevuseks.

Ühenduse loa kasutuselevõtmine on selles kontekstis oluline samm biotsiidide ühtlustatud 
Euroopa turu suunas. See on parim ja tõhusaim süsteem, et parandada kõnealuste toodete 
kättesaadavust, luua stiimuleid innovatsiooniks ja pakkuda lisakasu nii inimeste tervise kui ka 
looduse kaitsmisele. Tsentraliseeritud lubade andmise süsteemil on lisaks veel positiivne mõju 
siseturule, sest see võimaldab järjepidevat hindamist ja nõuete ühtset rakendamist kõigis ELi 
liikmesriikides. See toob endaga lõpuks kaasa ka parema tarbijakaitse. Ühenduse loa andmise 
menetlust tuleks seetõttu laiendada kõigile tootekategooriatele.
Loa andmise menetluse raames on ärakasutamine ja kaasajooksmine välistatud näiteks 
tootekirjelduse või ärisaladuste puhul.
Tulevases määruses nähakse ette toote kasutusloa lihtsustatud menetlus teatavatel tingimustel, 
et vältida tarbetuid kulusid ja liigseid tasusid. Peale selle tuleb selgitada, et erinevaid 
menetlusi kasutatakse sõltuvalt biotsiidi kavandatud muutmise laadist ja ulatusest võrreldes 
originaalloaga. Seega oleks juhul, kui biotsiide muudetakse vähesel määral, vajalik üksnes 
lihtsustatud menetlus ilma keerulisemaks muudetud ja ajamahuka haldusmenetluseta, kui see 
ei avalda kahjulikku mõju riskihinnangule ega tõhususele.


