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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
Annettujen äänten enemmistö

**I Yhteistyömenettely (ensimmäinen käsittely)
Annettujen äänten enemmistö

**II Yhteistyömenettely (toinen käsittely)
Annettujen äänten enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
Jäsenten yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi 
tai tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
Parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-
sopimuksen 105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 
7 artiklassa tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
Annettujen äänten enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
Annettujen äänten enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
Jäsenten yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi 
tai tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
Annettujen äänten enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Säädösten tarkistuksissa merkitään lihavoituna nykyisestä 
säädöksestä sellaisenaan otetut tekstiosat, joihin parlamentti haluaa 
tarkistuksia, vaikka komissio ei ole niitä tarkistanut. Tällaisten tekstiosien 
poistot merkitään silloin seuraavalla tavalla: [...]. Pelkkää kursivointia 
käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi biosidivalmisteiden 
markkinoille saattamisesta ja käytöstä
(KOM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2009)0267),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0036/2009),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
"Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan 
ja 114 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Olisi katsottava, että Maailman 
terveysjärjestön torjunta-aineiden 
arviointijärjestelmän (WHO Pesticide 
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Evaluation Scheme, WHOPES) nojalla 
hyväksytyn loppusuosituksen 
noudattaminen vastaa tämän asetuksen 
mukaista valmisteen hyväksyntää, koska 
kyseinen järjestelmä takaa 
kansanterveydelle aiheutuvien 
hyönteismyrkkyjen vaikutusten tehokkaan 
tutkimisen ja arvioinnin.

Or. de

Perustelu
Päällekkäisen toiminnan välttäminen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jotta voidaan ottaa huomioon 
joidenkin biosidivalmisteiden erityinen 
luonne ja niiden ehdotettuun käyttöön 
liittyvien riskien vähäisyys ja jotta voidaan 
edistää uusia tehoaineita sisältävien 
biosidivalmisteiden kehittämistä, on 
tarpeen säätää yhteisön luvasta näitä 
valmisteita varten.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Yhdenmukaisuus 33 artiklaan esitetyn tarkistuksen kanssa. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta voidaan helpottaa pääsyä 
sisämarkkinoille ja välttää lisäkustannukset 
ja aika, jotka liittyvät erillisten kansallisten 
lupien hankkimiseen eri jäsenvaltioista, 

(24) Jotta voidaan helpottaa pääsyä 
sisämarkkinoille ja välttää lisäkustannukset 
ja aika, jotka liittyvät erillisten kansallisten 
lupien hankkimiseen eri jäsenvaltioista, 
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komissio voi ottaa huomioon yhteisön 
lupia koskevista säännöksistä saadun 
kokemuksen ja päättää laajentaa yhteisön 
lupamenettelyn soveltamisalaa muihin 
biosidivalmisteisiin.

komissio on päättänyt ottaa käyttöön 
yhteisön lupamenettelyn kaikille 
biosidivalmisteille. 

Or. de

Perustelu

Yhdenmukaisuus 33 artiklaan esitetyn tarkistuksen kanssa. 

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

Hakijat, jotka ovat tehneet investointeja 
tukeakseen tehoaineen sisällyttämistä 
liitteeseen I tai biosidivalmisteen 
hyväksymistä tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti, olisi voitava saada takaisin osa 
investoinnistaan kohtuullisena 
korvauksena, jos omistusoikeuden 
kohteena olevia tietoja, jotka ne ovat 
toimittaneet aineen liitteeseen 
merkitsemisen tai hyväksynnän tueksi, 
käytetään myöhempien hakijoiden 
hyödyksi.

Hakijoiden, jotka ovat tehneet investointeja 
tukeakseen tehoaineen sisällyttämistä 
liitteeseen I tai biosidivalmisteen 
hyväksymistä tämän asetuksen ja/tai 
direktiivin 1998/8/EY säännösten 
mukaisesti, olisi voitava saada takaisin osa 
investoinnistaan kohtuullisena 
korvauksena, jos omistusoikeuden 
kohteena olevia tietoja, jotka ne ovat 
toimittaneet aineen liitteeseen 
merkitsemisen tai hyväksynnän tueksi, 
käytetään myöhempien hakijoiden 
hyödyksi.

Or. de

Perustelu

Olisi otettava huomioon myös hakijat, jotka ovat tehneet investointeja aiemman järjestelmän 
mukaisesti.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Sen varmistamiseksi, että kaikkia 
teollisuus- ja tekijänoikeuslain alaisia 
olevia tietoja, jotka on toimitettu 
tehoaineen liitteeseen merkitsemisen tai 
biosidivalmisteen hyväksymisen 
tukemiseksi, suojellaan niiden 
toimittamisesta alkaen, ja sen estämiseksi, 
että jotkin tiedot jäävät ilman suojelua, 
tietosuoja-aikoja olisi sovellettava myös 
direktiivin 98/8/EY tarkoituksia varten.

(49) Sen varmistamiseksi, että kaikkia 
teollisuus- ja tekijänoikeuslain alaisia 
olevia tietoja, jotka on toimitettu 
tehoaineen liitteeseen I merkitsemisen tai 
biosidivalmisteen hyväksymisen 
tukemiseksi, suojellaan niiden 
toimittamisesta alkaen, ja sen estämiseksi, 
että jotkin tiedot jäävät ilman suojelua, 
tietosuoja-aikoja olisi sovellettava myös 
direktiivin 98/8/EY tarkoituksia varten.

Or. de

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) On ehdottoman tärkeää minimoida 
eläinkokeet ja varmistaa, että kokeiden 
suorittaminen tehdään riippuvaiseksi 
valmisteen tarkoituksesta ja käytöstä. 
Hakijat eivät saisi toistaa selkärankaisilla 
eläimillä tehtyjä kokeita vaan niistä saadut 
tiedot olisi saatettava yhteiskäyttöön 
kohtuullista korvausta vastaan. Jos tietojen 
omistajan ja mahdollisen hakijan välillä ei 
päästä sopimukseen selkärankaisilla 
eläimillä tehdyistä kokeista saatujen 
tietojen yhteiskäytöstä, kemikaaliviraston 
olisi sallittava se, että mahdollinen hakija 
käyttää tutkimuksia, tämän kuitenkaan 
rajoittamatta kansallisten tuomioistuinten 
tekemää päätöstä korvauksesta. Olisi 

(51) On ehdottoman tärkeää minimoida 
eläinkokeet ja varmistaa, että kokeiden 
suorittaminen biosidivalmisteilla ja/tai 
biosidivalmisteiden sisältämillä 
tehoaineilla tehdään riippuvaiseksi 
valmisteen tarkoituksesta ja käytöstä. 
Hakijat eivät saisi toistaa selkärankaisilla 
eläimillä tehtyjä kokeita vaan niistä saadut 
tiedot olisi saatettava yhteiskäyttöön 
kohtuullista korvausta vastaan. Jos tietojen 
omistajan ja mahdollisen hakijan välillä ei 
päästä sopimukseen selkärankaisilla 
eläimillä tehdyistä kokeista saatujen 
tietojen yhteiskäytöstä, kemikaaliviraston 
olisi sallittava se, että mahdollinen hakija 
käyttää tutkimuksia, tämän kuitenkaan 
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perustettava yhteisön rekisteri, jossa 
luetellaan mainittujen tutkimusten 
omistajien yhteystiedot, ja kaikkien 
viranomaisten olisi voitava käyttää sitä 
tietojen antamiseksi mahdollisille 
hakijoille.

rajoittamatta kansallisten tuomioistuinten 
tekemää päätöstä korvauksesta. Olisi 
perustettava yhteisön rekisteri, jossa 
luetellaan mainittujen tutkimusten 
omistajien yhteystiedot, ja kaikkien 
viranomaisten olisi voitava käyttää sitä 
tietojen antamiseksi mahdollisille 
hakijoille.

Or. de

Perustelu

Sen selventämiseksi, että tietojen yhteiskäyttöä sovelletaan valmisteita koskevien tietojen 
lisäksi myös tehoaineita koskeviin tietoihin. 

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(61) Komissiolla olisi erityisesti oltava 
valtuudet hyväksyä toimenpiteitä, joilla 
päätetään tehoaineen sisällyttämistä 
liitteeseen I koskevasta hakemuksesta, 
uusitaan sisällyttäminen tai tarkastellaan 
sitä uudestaan, vahvistetaan menettelyt, 
jotka liittyvät tehoaineen liitteeseen I 
sisällyttämisen uusimiseen tai 
uudelleentarkasteluun, vahvistetaan 
kriteerit ja menettelyt, jotka liittyvät luvan 
peruuttamiseen tai luvan ehtojen ja 
edellytysten muuttamiseen, mukaan 
luettuna riidanratkaisumenettely, 
vahvistetaan kokeissa mahdollisesti 
vapautuvien tehoaineiden tai 
biosidivalmisteiden enimmäismäärät ja 
edellytettävät vähimmäistiedot, 
vahvistetaan maksujen yhdenmukainen 
rakenne sekä muut toimivaltaisille 
viranomaisille ja kemikaalivirastolle 
maksettavia maksuja koskevat säännöt, 
mukautetaan liitteet tieteen ja tekniikan 
edistymiseen, toteutetaan työohjelma sekä 
vahvistetaan tähän liittyvät toimivaltaisten 
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edistymiseen, toteutetaan työohjelma sekä 
vahvistetaan tähän liittyvät toimivaltaisten 
viranomaisten ja ohjelmaan osallistujien 
oikeudet ja velvollisuudet sekä 
laajennetaan työohjelman kesto 
määritetyksi ajaksi. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niillä 
muutetaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia myös täydentämällä tätä 
asetusta uusilla muilla kuin keskeisillä 
osilla, ne on hyväksyttävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

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

Or. de

Perustelu

Yhdenmukaisuus 33 artiklaan esitetyn tarkistuksen kanssa. 

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(61 a) Teknologian kehittyessä 
nanomateriaalien käyttö 
biosidivalmisteissa saattaa lisääntyä. 
Korkeatasoisen kuluttajansuojan, 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja 
tuottajien oikeusvarmuuden 
varmistamiseksi nanomateriaaleja varten 
on kehitettävä yhdenmukainen 
kansainvälinen määritelmä. Unionin olisi 
pyrittävä aikaansaamaan sopimus 
määritelmästä asianmukaisilla 
kansainvälisillä foorumeilla. Jos 
tällaiseen sopimukseen päästään, tässä 
asetuksessa annettua nanomateriaalien 
määritelmää olisi mukautettava 
vastaavasti. Nanomateriaalien käyttöön 
liittyvistä riskeistä ei tällä hetkellä ole 
riittävästi tietoa. Voidakseen arvioida 
nanomateriaalien turvallisuutta 
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paremmin kuluttajien turvallisuutta 
käsittelevän tiedekomitean olisi 
yhteistyössä asianmukaisten elinten 
kanssa annettava ohjeita 
testausmenetelmistä, joissa otetaan 
huomioon nanomateriaalien 
erityisominaisuudet. Komission olisi 
tarkasteltava nanomateriaaleja koskevia 
säännöksiä säännöllisesti uudelleen 
tieteellisen kehityksen perusteella.

Or. de

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(61 b) Kun otetaan huomioon 
ympäristövaikutukset, joita antifouling-
tuotteet saattavat aiheuttaa veteen, 
komission on pyrittävä siihen, että AFS-
yleissopimus (International Convention 
on the Control of Harmful Anti-Fouling 
Systems on Ships) ratifioidaan 
maailmanlaajuisesti ja mukautetaan 
tähän asetukseen.

Or. de

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tämän asetuksen tavoitteena on 
taata ihmisten ja eläinten terveyden sekä 
ympäristön suojelun korkea taso ja 
sisämarkkinoiden toiminnan 
tehostaminen yhdenmukaistamalla



PE438.377v02-00 12/70 PR\805468FI.doc

FI

biosidivalmisteiden markkinoille 
saattamista ja käyttöä koskevat 
säännökset. Tämän asetuksen säännökset 
perustuvat ennalta varautumisen 
periaatteeseen, jonka avulla on määrä 
varmistaa ihmisten ja eläinten terveys 
sekä ympäristön suojelu. 

Or. de

Perustelu

On varmistettava, että biosidien hyväksynnän, kaupan pitämisen ja käytön yhteydessä 
noudatetaan ennalta varautumisen periaatetta ihmisten ja eläinten terveyden suojelun 
korkean tason säilyttämiseksi sekä luomakunnan suojelemiseksi.  

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

(k a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista;

Or. de

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Valmisteryhmään 18 kuuluvat 
biosidivalmisteet, joiden valmistuksessa 
noudatetaan Maailman terveysjärjestön 
torjunta-aineiden arviointijärjestelmän 
(WHO Pesticide Evaluation Scheme, 
WHOPES) nojalla hyväksyttyä 
loppusuositusta, katsotaan hyväksytyiksi 
tämän asetuksen VII luvun mukaisesti. 
Tällöin sovelletaan 38 ja 57 artiklaa.

Or. de
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Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

(a) "biosidivalmisteilla" käyttäjälle 
toimitettavassa muodossa olevia 
tehoaineita tai yhtä tai useampaa 
tehoainetta sisältäviä seoksia, jotka on 
tarkoitettu kemiallisesti tai biologisesti 
tuhoamaan, torjumaan tai tekemään 
haitattomaksi haitallisia eliöitä, estämään 
niiden vaikutusta tai rajoittamaan muulla 
tavoin niiden esiintymistä.

(a) "biosidivalmisteilla" käyttäjälle 
toimitettavassa muodossa olevia 
tehoaineita tai yhtä tai useampaa 
tehoainetta sisältäviä seoksia, jotka on 
ennen kaikkea tarkoitettu kemiallisesti tai 
biologisesti tuhoamaan, torjumaan tai 
tekemään haitattomaksi haitallisia eliöitä, 
estämään niiden vaikutusta tai rajoittamaan 
muulla tavoin niiden esiintymistä.

Or. de

Perustelu

On täsmennettävä, että käsitellyt materiaalit ja tuotteet, joilla on ulkoinen biosidivaikutus, 
(esimerkiksi käsitellyt moskiittoverkot), ovat biosidivalmisteita ja ne hyväksytään 
biosidivalmisteina. 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) 'huolta aiheuttavalla aineella' kaikkia 
aineita, lukuun ottamatta tehoaineita, joille 
on ominaista haitallinen vaikutus ihmisiin, 
eläimiin tai ympäristöön ja joita sisältyy 
biosidivalmisteeseen tai joita syntyy 
biosidivalmisteessa niin paljon, että 
kyseinen haitallinen vaikutus syntyy;

(f) 'huolta aiheuttavalla aineella' kaikkia 
aineita, lukuun ottamatta tehoaineita, joille 
on ominaista haitallinen vaikutus ihmisiin, 
eläimiin tai ympäristöön ja joita sisältyy 
biosidivalmisteeseen tai joita syntyy 
biosidivalmisteessa niin paljon, että 
kyseinen haitallinen vaikutus syntyy. Jollei 
ole muita syitä pitää tällaista ainetta 
huolta aiheuttavana, se luokiteltaisiin 
tavanomaisesti vaaralliseksi aineeksi 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti ja sitä 
sisältyisi biosidivalmisteeseen niin paljon, 
että sitä pidettäisiin vaarallisena 
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direktiivin 1999/45/EY tai asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 mukaisesti;

Or. de

Perustelu

Tämä määritelmä sisältyy jo direktiiviin 1998/8/EY, ja se lisättiin ehdotukseen selvyyden 
vuoksi.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

(k) 'käsitellyllä materiaalilla tai esineellä' 
kaikkia aineita, seoksia, materiaaleja tai 
esineitä, jotka on käsitelty tai jotka 
sisältävät yhtä tai useaa biosidivalmistetta,
jonka tarkoituksena on suojella ainetta, 
seosta, materiaalia tai esinettä haitallisten 
organismien aiheuttamalta 
pilaantumiselta;

(k) 'käsitellyllä materiaalilla tai esineellä' 
kaikkia aineita, seoksia, materiaaleja tai 
esineitä, jotka on käsitelty tai jotka 
sisältävät yhtä tai useaa biosidivalmistetta;

Or. de

Perustelu

Tarkistuksen ensimmäinen osa ei vaikuta suomenkieliseen versioon.  
Käsiteltyjen esineiden tai materiaalien määritelmä ulotetaan kattamaan sekä tuotteet, joiden 
säilymistä on parannettu (esimerkiksi maalit), että tuotteet, joiden vaikutus on ulkoinen (kuten 
moskiittoverkot). Arviointi tehdään kemikaalikohtaisesti.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

(n) 'luvalla' kansallista lupaa tai yhteisön 
lupaa;

(n) 'luvalla' kansallista lupaa, yhteisön
lupaa, ensimmäistä lupaa, 
rinnakkaislupaa tai lisälupaa;

Or. de
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Perustelu

Määritelmää on täydennettävä, koska 18, 37 a, (uusi), 37 b (uusi), 39, 40 ja 41 artiklassa on 
otettu käyttöön uudet käsitteet "ensimmäinen lupa", "rinnakkaislupa" ja "lisälupa".

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

(n a) 'ensimmäisellä luvalla' 
hallinnollista tointa, joka toteutetaan 
23 artiklan tai 35 artiklan mukaisesti; 

Or. de

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

(n b) 'rinnakkaisluvalla' hallinnollista 
tointa, jolla jäsenvaltio tai komissio 
hyväksyy saman biosidivalmisteen 
markkinoille saattamisen ja käytön eri 
kauppanimellä ensimmäisen luvan 
haltijan hyväksi;

Or. de

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – n c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(n c) 'rinnakkaisluvalla' hallinnollista 
tointa, jolla jäsenvaltio tai komissio 
hyväksyy biosidivalmisteen markkinoille 
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saattamisen ja käytön eri kauppanimellä 
ensimmäisen luvan perusteella ja 
ensimmäisen luvan haltijan 
suostumuksella;

Or. de

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(p) 'kehysvalmisteella' ryhmää 
biosidivalmisteita, joita käytetään samalla 
tavalla ja joiden koostumus poikkeaa 
ryhmään kuuluvasta 
viitebiosidivalmisteesta, joka sisältää 
samojen määritelmien mukaiset samat 
tehoaineet; valmisteisiin liittyvät riskit 
eivät poikkeamista huolimatta saa olla 
suuremmat kuin viitebiosidivalmisteella ja 
valmisteilla on oltava ennalta ilmoitettu 
teho kohde-eliöihin;

Or. de

Perustelu

Ratkaisevaa on, etteivät valmisteisiin liittyvät riskit poikkeamista huolimatta ole suuremmat 
kuin viitebiosidivalmisteella ja että valmisteilla on edelleen ennalta ilmoitettu teho kohde-
eliöihin.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

(q) 'tietojen käyttöluvalla' tietojen 
omistajan tai omistajien allekirjoittamaa 
alkuperäistä asiakirjaa, jossa vahvistetaan, 
että toimivaltaisilla viranomaisilla, 
Euroopan kemikaalivirastolla tai 

(q) 'tietojen käyttöluvalla' tietojen 
omistajan tai omistajien taikka näiden 
edustajan allekirjoittamaa alkuperäistä 
asiakirjaa, jossa vahvistetaan, että 
nimetyllä toimivaltaisella viranomaisella, 
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komissiolla on lupa käyttää kyseessä olevia 
tietoja tehoaineen arvioinnissa ja sen 
hyväksymisessä;

Euroopan kemikaalivirastolla tai 
komissiolla on lupa käyttää kyseessä olevia 
tietoja tehoaineen arvioimiseksi ja sitä 
koskevan luvan antamiseksi kolmannelle 
osapuolelle;

Or. de

Perustelu

"Tietojen käyttöluvan" määritelmä komission tekstissä ei ole riittävän täsmällinen.

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

(u a) 'nanomateriaaleilla' 
tarkoituksellisesti tuotettuja materiaaleja, 
joiden yksi tai useampi ulottuvuus on 
korkeintaan 100 nm  tai joiden sisäosa tai 
pinta koostuu erillisistä toiminnallisista
osista, joista monella on yksi tai useampi 
ulottuvuus, joka on korkeintaan 100 nm, 
mukaan lukien rakenteet, kasautumat tai
kokonaisuudet, joiden koko voi olla yli 
100 nm  mutta joilla on nanotekniikalle 
tyypillisiä ominaisuuksia:
i) kyseisten materiaalien laajaan 
erityispintaan liittyvät ominaisuudet;
ii) erityiset fysikaalis-kemialliset 
ominaisuudet, jotka poikkeavat 
nanoteknisesti käsittelemättömän saman 
materiaalin ominaisuuksista;

Or. de
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Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

(u b) 'valmistajalla'
– kun on kyse unionissa valmistetusta ja 
markkinoille saatetusta tehoaineesta: 
kyseisen tehoaineen valmistajaa tai 
unioniin sijoittautunutta henkilöä, jonka 
valmistaja on nimennyt yksinomaiseksi 
edustajakseen tässä asetuksessa 
tarkoitetuissa asioissa;
– kun on kyse unionin ulkopuolella 
valmistetusta tehoaineesta: unioniin 
sijoittautunutta henkilöä, jonka 
tehoaineen valmistaja on nimennyt 
yksinomaiseksi edustajakseen tässä 
asetuksessa tarkoitetuissa asioissa tai, jos 
tällaista henkilöä ei ole nimetty, tuojaa, 
joka tuo kyseistä tehoainetta unioniin;
– kun on kyse yhteisön ulkopuolella 
valmistetusta biosidivalmisteesta: 
unioniin sijoittautunutta henkilöä, jonka 
biosidivalmisteen valmistaja on nimennyt 
yksinomaiseksi edustajakseen tässä 
asetuksessa tarkoitetuissa asioissa tai, jos 
tällaista henkilöä ei ole nimetty, tuojaa, 
joka tuo kyseistä biosidivalmistetta 
unioniin;

Or. de

Perustelu

"Valmistaja" on määriteltävä 83 artiklan uuden sanamuodon vuoksi. Tämä määritelmä 
vastaa biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 1998/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ohjelman ensimmäisestä 
vaiheesta 7 päivänä syyskuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1896/2000 
olevaa määritelmää.



PR\805468FI.doc 19/70 PE438.377v02-00

FI

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

(u c) 'ammattimaisella käyttäjällä' 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka käyttää ammatissaan biosidejä;

Or. de

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tehoaineen sisällyttämiseen 
liitteeseen I voidaan tarvittaessa liittää mitä 
tahansa seuraavista ehdoista:

(3) Tehoaineen ja 3 artiklan 1 kohdan 
u alakohdassa määritellyn teknisen 
vastaavuuden määrittämiseen käytettävän 
tehoaineen viitelähteen määritelmän
sisällyttämiseen liitteeseen I voidaan 
tarvittaessa liittää mitä tahansa seuraavista 
ehdoista:

Or. de

Perustelu

On tärkeää luoda yhteys liitteessä I kuvatun tehoaineen ja niiden tietojen välille, joiden 
perusteella tehoaine sisällytetään liitteeseen I. Myös isomeerikoostumus on tärkeä kemiallisen 
yksilöinnin varmistamiseksi.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) kemialliset tunnistetiedot 
stereoisomeerien osalta;
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Or. de

Perustelu

On tärkeää luoda yhteys liitteessä I kuvatun tehoaineen ja niiden tietojen välille, joiden 
perusteella tehoaine sisällytetään liitteeseen I. Myös isomeerikoostumus on tärkeä kemiallisen 
yksilöinnin varmistamiseksi.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Seuraavia tehoaineita ei lisätä 
liitteeseen I:

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

(a) tehoaineet, jotka on luokiteltu 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti 
syöpää aiheuttavien aineiden kategoriaan 
1A tai 1B tai jotka täyttävät kriteerit 
niiden luokittelemiseksi näihin 
kategorioihin;

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

(b) tehoaineet, jotka on luokiteltu 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti 
perimää vaurioittavien aineiden 
kategoriaan 1A tai 1B tai jotka täyttävät 
kriteerit niiden luokittelemiseksi näihin 
kategorioihin;

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

(c) tehoaineet, jotka on luokiteltu 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti 
kuuluvaksi lisääntymiselle vaarallisten 
aineiden kategorioihin 1A tai 1B tai jotka 
täyttävät kriteerit niiden luokittelemiseksi 
näihin kategorioihin;

(d) tehoaineet, joilla on asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 57 artiklan f kohdan 
mukaisesti todettu olevan 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia. Komissio vahvistaa 
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30 päivään kesäkuuta 2015 saakka 
XY artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, jotka koskevat 
tiettyjä tieteellisiä kriteerejä 
hormonitoimintaa häiritsevien 
ominaisuuksien määrittämiseksi. Ennen 
näiden kriteerien vahvistamista asetuksen 
(EY) N:o 1272/2008 säännösten 
mukaisesti syöpää aiheuttavien aineiden 
kategoriaan 2 ja lisääntymiselle 
vaarallisiksi kategoriaan 2 luokiteltuja tai 
luokiteltavia aineita on pidettävä 
hormonitoimintaa häiritsevinä. Lisäksi 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
säännösten mukaisesti lisääntymiselle 
vaarallisiksi kategoriaan 2 luokiteltuja tai 
luokiteltavia aineita, jotka ovat 
myrkyllisiä umpirauhasille, voidaan pitää 
haitallisina hormonitoiminnalle.
(e) tehoaineet, jotka ovat hitaasti 
hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä;
(f) tehoaineet, jotka ovat erittäin hitaasti
hajoavia ja erittäin biokertyviä;
(g) pysyvistä orgaanisista yhdisteistä 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o. 850/20041mukaiset 
pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP).

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

1 EUVL L 229, 29.6.2004, s. 5.

Or. de

(5 artiklan 2 kohdan uudelleenjärjestely ja tarkistaminen)

Perustelu

Liitteen ulkopuolelle jättämisen perusteiden olisi oltava ennalta varautumisen periaatteiden 
mukaisia. 
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos ainakin yksi 1 kohdassa esitetyistä 
edellytyksistä täyttyy, liitteeseen I 
sisällytetään seuraavat tehoaineet:

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

(a) tehoaineet, jotka on luokiteltu 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti 
syöpää aiheuttavien aineiden kategoriaan 
1A tai 1B tai jotka täyttävät kriteerit 
niiden luokittelemiseksi näihin 
kategorioihin;

(a) Ihmisten tai ympäristön altistuminen 
kyseiselle biosidivalmisteessa olevalle 
tehoaineelle on tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa merkityksetön, 
erityisesti, jos valmistetta käytetään 
suljetussa järjestelmässä tai tiukasti 
valvotuissa olosuhteissa;

(a) tehoaineet, jotka on luokiteltu 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti 
perimää vaurioittavien aineiden 
kategoriaan 1A tai 1B tai jotka täyttävät 
kriteerit niiden luokittelemiseksi näihin 
kategorioihin;

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

(c) tehoaineet, jotka on luokiteltu 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti 
kuuluvaksi lisääntymiselle vaarallisten 
aineiden kategorioihin 1A tai 1B tai jotka 
täyttävät kriteerit niiden luokittelemiseksi 
näihin kategorioihin;

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

(d) tehoaineet, joilla on asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 57 artiklan f kohdan 
mukaisesti todettu olevan 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia.

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

Or. de

(5 artiklan 2 kohdan uudelleenjärjestely ja tarkistaminen)
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1) Kaikkien mahdollisten hakijoiden, 
jotka hakevat tehoaineen sisällyttämistä 
liitteeseen I, olisi tiedusteltava 
kemikaalivirastolta,
– onko saman tehoaineen osalta jo esitetty 
hakemus, joka koskee sen sisällyttämistä 
liitteeseen I;
– onko sama tehoaine sisällytetty 
liitteeseen I;
– onko sama aine rekisteröity asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 mukaisesti.
(2) Kaikkien mahdollisten hakijoiden olisi 
ilmoitettava kemikaalivirastolle 
tekemänsä kyselyn yhteydessä seuraavat 
tiedot:
(a) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
liitteessä VI olevassa 1 jaksossa 
määritellyt hakijan tunnistetiedot lukuun 
ottamatta 1.2 ja 1.3 kohdan mukaisia 
tietoja;
(a) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
liitteessä VI olevassa 2 jaksossa 
määritellyt tehoaineen tunnistetiedot;
(c) mitkä tietovaatimukset koskisivat 
uusia selkärankaisilla eläimillä tehtäviä 
kokeita, jotka hakijan olisi suoritettava;
(c) mitkä tietovaatimukset koskisivat 
muita uusia kokeita, jotka hakijan olisi 
suoritettava;
(3) Jos samaa tehoainetta ei ole 
sisällytetty liitteeseen I tai ei ole 
rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
mukaisesti, kemikaalivirasto ilmoittaa 
asiasta mahdolliselle hakijalle.
(4) Jos samaa tehoaineen sisällyttämistä 
liitteeseen I koskeva hakemus on jo 
esitetty tai jos sama tehoaine on jo 
sisällytetty liitteeseen I tai rekisteröity 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti, 
kemikaalivirasto ilmoittaa mahdolliselle 
hakijalle viipymättä aiempien hakijoiden 
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ja rekisteröijien nimet ja osoitteet sekä 
asianmukaiset tutkimustiivistelmät tai 
selkeät tutkimustiivistelmät, jos ne on jo 
toimitettu.  
(5) Kemikaalivirasto ilmoittaa 
samanaikaisesti aiemmille hakijoille tai 
rekisteröijille liitteeseen I sisällyttämistä 
hakeneen mahdollisen hakijan nimen ja 
osoitteen. Käytettävissä olevien 
selkärankaisilla eläimillä tehtyjen 
kokeiden tiedot annetaan tämän 
asetuksen X1 luvun mukaisesti 
mahdollisen hakijan käyttöön.

Or. de

Perustelu

Tällainen menettely on tarpeen, jotta estettäisiin selkärankaisilla eläimillä tehtävien kokeiden 
toistaminen ja täytettäisiin liitteen II mukaiset tietovaatimukset. "Kyselyvelvoite" on otettu 
REACH-asetuksesta, koska kemikaalivirastolla on tarvittavat tekniset edellytykset ja 
asiantuntemus tämän menettelyn suorittamiseksi.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

On mahdollista, ettei hakija ole hakemuksen tueksi tarvittavien tietojen omistaja.
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) asiakirja-aineisto ainakin yhdestä 
edustavasta biosidivalmisteesta, joka 
sisältää liitteessä III esitetyt vaatimukset 
täyttävää tehoainetta.

(b) asiakirja-aineisto tai sen käyttölupa 
ainakin yhdestä edustavasta 
biosidivalmisteesta, joka sisältää 
liitteessä III esitetyt vaatimukset täyttävää 
tehoainetta.

Or. de

Perustelu

On mahdollista, ettei hakija ole hakemuksen tueksi tarvittavien tietojen omistaja.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Kemikaalivirasto antaa kullekin 
hakemukselle hakemusnumeron, jota 
käytetään kaikissa hakemusta koskevissa 
yhteydenotoissa, kunnes tehoaine on 
sisällytetty liitteeseen I, ja vahvistaa 
lisäksi toimittamispäivän eli päivän, jona 
hakemus on saapunut 
kemikaalivirastoon.

Or. de

Perustelu

Sen lisäksi, että tehoaineita lisätään yrityskohtaisesti liitteeseen I, käytetään yksittäisten 
tietojen hankkimista tarkoituksenmukaisena ja tehokkaana välineenä, jolla estetään 
vapaamatkustajuutta. Sillä myös autetaan yrityksiä saamaan investointejaan takaisin. Lisäksi 
sillä edistetään avoimuutta ja helpotetaan tietojenvaihtoa.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kemikaaliviraston on kahden 
kuukauden kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta validoitava hakemus, 
jos se täyttää seuraavat vaatimukset:

(3) Kemikaaliviraston on kolmen viikon
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta 
validoitava hakemus, jos se täyttää 
seuraavat vaatimukset:

Or. de

Perustelu

Kemikaaliviraston olisi hakemusten validoinnissa noudatettava REACH-asetuksella käyttöön 
otettuja määräaikoja (20 artikla). Kaikkien tietojen toimittamiselle yhteisön rekisteriin 
voidaan antaa lisäaikaa. Tämä ei kuitenkaan saa hidastaa hakemuksen arviointia.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kemikaaliviraston on kahden kuukauden
kuluessa lisätietojen vastaanottamisesta 
päätettävä, ovatko toimitetut lisätiedot 
riittäviä hakemuksen validoimiseksi.

Kemikaaliviraston on kolmen viikon
kuluessa lisätietojen vastaanottamisesta 
päätettävä, ovatko toimitetut lisätiedot 
riittäviä hakemuksen validoimiseksi.

Or. de

Perustelu

Kemikaaliviraston olisi hakemusten validoinnissa noudatettava REACH-asetuksella käyttöön 
otettuja määräaikoja (20 artikla). Kaikkien tietojen toimittamiselle yhteisön rekisteriin 
voidaan antaa lisäaikaa. Tämä ei kuitenkaan saa hidastaa hakemuksen arviointia.
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kemikaalivirasto merkitsee kahden 
kuukauden kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta kaikki asiakirja-
aineistossa olevat tiedot yksilöllisellä 
tunnistuskoodilla.

Or. de

Perustelu

Kemikaaliviraston olisi hakemusten validoinnissa noudatettava REACH-asetuksella käyttöön 
otettuja määräaikoja (20 artikla). Kaikkien tietojen toimittamiselle yhteisön rekisteriin 
voidaan antaa lisäaikaa. Tämä ei kuitenkaan saa hidastaa hakemuksen arviointia.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tehoaineen lisääminen yrityskohtaisesti liitteeseen I on tarkoituksenmukainen ja tehokas 
keino estää vapaamatkustajuutta, koska tehoainetta tukenut yritys voidaan tunnistaa nopeasti. 
Vain nämä yritykset voivat antaa tehoainetta koskevan asiakirja-aineiston käyttölupia.
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tehtyään päätöksen tehoaineen 
sisällyttämisestä liitteeseen I 
kemikaalivirasto antaa kyseiselle 
tehoaineelle aine- ja hakijakohtaisen 
viitenumeron. Kemikaalivirasto ilmoittaa 
viitenumeron ja sisällyttämispäivän 
viipymättä asianomaiselle hakijalle 
Viitenumeroa käytetään tämän jälkeen 
kaikissa tehoainetta koskevissa 
yhteydenotoissa ja tämän asetuksen 
IV luvun mukaisessa tuotteiden 
hyväksynnässä.

Or. de

Perustelu

Tehoaineen lisääminen yrityskohtaisesti liitteeseen I on tarkoituksenmukainen ja tehokas 
keino estää vapaamatkustajuutta, koska tehoainetta tukenut yritys voidaan tunnistaa nopeasti. 
Vain nämä yritykset voivat antaa tehoainetta koskevan asiakirja-aineiston käyttölupia.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Edellä 3 kohdassa tarkoitetun 
määräajan lopussa tai kemikaaliviraston 
lausunnon saatuaan komissio tekee 
päätöksen siitä, uusitaanko tehoaineen 
sisällyttäminen liitteeseen I. Kyseinen 
päätös, jonka tarkoituksena on muuttaa 
tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
sitä täydentämällä, tehdään 72 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Jos komissio päättää uusia tehoaineen 
sisällyttämisen liitteeseen I, mainitaan 
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hakijan nimi.

Or. de

Perustelu

Tehoaineen lisääminen yrityskohtaisesti liitteeseen I on tarkoituksenmukainen ja tehokas 
keino estää vapaamatkustajuutta, koska tehoainetta tukenut yritys voidaan tunnistaa nopeasti. 
Näin vähennetään myös hallinnollisia rasitteita.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Komissio voi tarkistaa tehoaineen 
sisällyttämisen liitteeseen I milloin tahansa, 
jos on vahvoja viitteitä siitä, etteivät 
4 artiklassa tarkoitetut vaatimukset enää 
täyty. Se tarkistaa tehoaineen 
sisällyttämisen myös, jos on viitteitä siitä, 
ettei yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EG1 4 artiklan 
1 kohdan a alakohdan iv alakohdan 
b alakohdan i alakohdan mukaisten 
tavoitteiden saavuttamista ole varmistettu.
Jos viitteet osoittautuvat todeksi, komissio 
tekee päätöksen, jolla muutetaan 
tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I tai 
poistetaan tehoaine kyseisestä liitteestä.
_________________

1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. de

Perustelu
Viittaus vesipolitiikan puitedirektiiviin.
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Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hakemus, joka koskee kansallista lupaa 
tietyssä jäsenvaltiossa, on osoitettava 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle (jäljempänä 'hakemuksen 
vastaanottava toimivaltainen 
viranomainen').  

Poistetaan.

Or. de

Perustelu
Kemikaaliviraston on määrä tehdä kaikkien hakemusten ensimmäinen validointi.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön lupaa koskeva hakemus on 
toimitettava kemikaalivirastolle. 

Yhteisön lupaa koskeva hakemus on 
toimitettava kemikaalivirastolle. Saatuaan 
etukäteen jäsenvaltion suostumuksen 
hakija voi antaa jäsenvaltion suorittaa 
tarkistuksen; tässä tapauksessa hakija 
ilmoittaa kemikaalivirastolle hakemuksen 
arvioinnista vastaavan 22 artiklassa 
määritellyn toimivaltaisen viranomaisen. 

Or. de

Perustelu
Yksittäisissä tapauksissa on voitava tehdä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa 
varsinkin, kun kyse on pk-yrityksistä.
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lupaan sisältyvät tehoaineet mainitaan 
liitteessä I ja kaikkia kyseisessä liitteessä 
kyseisille tehoaineille määrättyjä ehtoja 
noudatetaan;

(a) lupaan sisältyvät tehoaineet mainitaan 
liitteessä I, viitenumero on annettu 
8 artiklan 5 a kohdan mukaisesti ja 
kaikkia kyseisessä liitteessä kyseisille 
tehoaineille määrättyjä ehtoja noudatetaan;

Or. de

Perustelu

Yhdenmukaisuus 8 artiklan (5 a kohdan) mukaisen arviointimenettelyn kanssa.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Käsitettä "laatu" ei ole määritelty yksiselitteisesti. Tehoainetta kuvaa paremmin käsite 
"kemialliset tunnistetiedot".



PE438.377v02-00 32/70 PR\805468FI.doc

FI

Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) ympäristölle ja terveydelle aiheutuva 
riski on tutkittu erikseen, kun 
biosidivalmisteessa on käytetty 
nanomateriaaleja.

Or. de

Perustelu

Nanomateriaalien ominaisuudet ovat erilaiset kuin niiden samojen aineiden, jotka eivät ole 
nanomuodossa. Sen vuoksi nanomateriaaleja sisältävistä biosideista aiheutuvat riskit on 
tutkittava erikseen. 

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Sen arvioinnissa, noudattaako 
biosidivalmiste 1 kohdan b alakohdassa 
esitettyjä perusteita, olisi aina kun se on 
mahdollista käytettävä olemassa oleviin 
tuloksiin perustuvia tietoja 
biosidivalmisteen sisältämästä huolta 
aiheuttavasta aineesta eläinkokeiden 
rajoittamiseksi mahdollisimman vähiin. 
Erityisesti olisi mahdollisuuksien mukaan 
sovellettava direktiivin 1999/45/EY tai 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
säännöksiä biosidivalmisteen haitallisten 
vaikutusten arvioimiseen ja sen jälkeen
tehtävään riskinarviointiin.

Or. de

Perustelu

Tarpeettomien selkärankaisilla tehtävien kokeiden välttäminen. Mukauttaminen 
käyttöturvallisuustiedotteeseen liittyvien pitoisuusrajojen sääntelyyn. 
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Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Arviointia, noudattaako 
biosidivalmiste 1 kohdan b ja 
c alakohdassa esitettyjä perusteita, ei 
tarvitse suorittaa aineelle, jota on 
biosidivalmisteessa, jos valmisteeseen 
sisältyvän kyseisen aineen pitoisuus on 
vähäisempi kuin alhaisin asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 14 artiklan 2 kohdan a–
f alakohdassa mainituista arvoista.

Or. de

Perustelu

Tarpeettomien selkärankaisilla tehtävien kokeiden välttäminen. Mukauttaminen 
käyttöturvallisuustiedotteeseen liittyvien pitoisuusrajojen sääntelyyn. 

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kun kyseessä on kehysvalmiste, voidaan
sallia tehoaineen prosenttiosuuden 
pienentäminen viitebiosidevalmisteeseen 
nähden ja/tai yhden tai useamman muun 
kuin tehoaineen prosenttiosuuden muutos 
ja/tai korvaaminen toisella, johon liittyy 
korkeintaan samansuuruinen riski.

6. Kun kyseessä on kehysvalmiste, 
sallitaan seuraavanlaiset poikkeamiset 
viitebiosidivalmisteen koostumuksesta: 

(a) tehoaineen poisjättäminen sellaisen 
viitebiosidivalmisteen osalta, joka sisältää 
vähintään kaksi tehoainetta
(b) tehoaineiden prosenttiosuuden 
pienentäminen 
(c) yhden tai useamman muun aineen 
kuin tehoaineen poisjättäminen
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(d) yhden tai useamman muun kuin 
tehoaineen prosenttiosuuden muutos 
(e) yhden tai useamman muun aineen 
kuin tehoaineen korvaaminen.

Or. de

Perustelu

Biosidivalmiste voi sisältää useampaa kuin yhtä tehoainetta.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Komission olisi annettava 
72 artiklan 2 kohdassa mainittujen 
menetelmien mukaisesti valmisteiden 
hyväksyntää koskevaa teknistä ja 
tieteellistä ohjeistusta ottaen erityisesti 
huomioon yhdenmukaiset 
tietovaatimukset, arviointimenettelyt ja 
jäsenvaltioiden päätökset.

Or. de

Perustelu

Näin taataan asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Luvan hakijan on toimitettava 
hakemuksen mukana seuraavat asiakirjat:

1. Ensimmäisen luvan hakijan on 
toimitettava hakemuksen mukana seuraavat 
asiakirjat:

Or. de
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Perustelu

Tarkistus on tarpeen uusien määritelmien vuoksi.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) muita kuin vähäriskisiä 
biosidivalmisteita varten liitteessä II 
esitettyjen vaatimusten mukainen ja 
8 artiklan 5 a kohdan mukaisella 
viitenumerolla merkitty asiakirja-aineisto 
tai tällaisen asiakirja-aineiston käyttölupa 
kunkin biosidivalmisteen sisältämän 
tehoaineen osalta;

Or. de

Perustelu

Yhdenmukaisuus 8 artiklan (5 a alakohdan) mukaisen arviointimenettelyn kanssa. 
Liitteeseen I sisällytettyihin tai liitteeseen I sisällyttämistä varten arvioitaviin tehoaineisiin 
pohjautuvien vähäriskisten valmisteiden yhteydessä olisi oltava oikeus tutustua tehoainetta 
koskeviin tietoihin. Liitteeseen I sisällytettyjä tehoaineita koskevaa omistus- ja tietosuojaa ei 
saa heikentää.

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) jos vähäriskisessä 
biosidivalmisteessa oleva tehoaine on 
sisällytetty liitteeseen I, on myös 
ilmoitettava asianomainen viitenumero. 
Tietojen käyttölupa on toimitettava, jos 
49 artiklan mukaiset tietoja koskevat 
tietosuoja-ajat eivät ole kuluneet umpeen.

Or. de
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Perustelu

Yhdenmukaisuus 8 artiklan (5 a alakohdan) mukaisen arviointimenettelyn kanssa. 
Liitteeseen I sisällytettyihin tai liitteeseen I sisällyttämistä varten arvioitaviin tehoaineisiin 
pohjautuvien vähäriskisten valmisteiden yhteydessä olisi oltava oikeus tutustua tehoainetta 
koskeviin tietoihin.  Liitteeseen I sisällytettyjä tehoaineita koskevaa omistus- ja tietosuojaa ei 
saa heikentää.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Hakemukseen on liitettävä 70 artiklan 
mukaisesti maksettavat maksut.

(2) Ensimmäisen luvan hakemukseen on 
liitettävä 70 artiklan mukaisesti 
maksettavat maksut.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on tarpeen uusien määritelmien vuoksi.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Kemikaalivirasto voi vaatia, että 
kansallista lupaa koskevat hakemukset 
toimitetaan sen jäsenvaltion yhdellä 
virallisella kielellä, jossa kyseinen 
toimivaltainen viranomainen toimii.

Or. de

Perustelu

Kemikaalivirasto on ainoa hakemuksia vastaanottava toimivaltainen viranomainen, kun 
kaikki hakemukset toimitetaan kemikaalivirastolle ja kemikaalivirasto validoi ne.
Jäsenvaltion yhden virallisen kielen tulisi riittää.
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Kaikki muut komission ehdotukseen sisältyvät viittaukset vastaanottavaan toimivaltaiseen 
viranomaiseen, kun on kyse hakemusten vastaanottamisesta ja validoinnista, olisi korvattava 
viittauksilla kemikaalivirastoon.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Komissio laatii 72 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti tekniset 
ohjeet 1 kohdan d alakohdan soveltamisen 
helpottamiseksi käytännössä. Nämä 
tekniset ohjeet julkaistaan Euroopan 
unionin virallisen lehden C-sarjassa.

(5) Komissio laatii 72 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti tekniset 
ohjeet 1 kohdan d alakohdan soveltamisen 
helpottamiseksi käytännössä. Komission 
olisi annettava 72 artiklan 2 kohdassa 
mainittujen menetelmien mukaisesti 
valmisteiden hyväksyntää koskevaa 
yhdenmukaista teknistä ja tieteellistä 
ohjeistusta ja välineitä, joilla tuetaan 
erityisesti pk-yrityksiä 18, 19 ja 
20 artiklan mukaisten lupahakemusten 
tekemisessä. Nämä tekniset ohjeet 
julkaistaan Euroopan unionin virallisen 
lehden C-sarjassa.

Or. de

Perustelu

Näin myönnetään se, että komission pk-yrityksille antama neuvonta ja ohjaus ovat erityisen 
tärkeitä, koska pk-yrityksiltä saattaa puuttua tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseen 
tarvittavia resursseja ja asiantuntemusta.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tehoaineiden ja muiden kuin 
tehoaineiden kvalitatiivinen ja 
kvantitatiivinen selvitys siinä määrin kuin 
se on olennaista biosidivalmisteen 
asianmukaisen käytön kannalta;

(e) tehoaineiden ja muiden kuin 
tehoaineiden kvalitatiivinen ja 
kvantitatiivinen selvitys ottaen huomioon
16 artiklan 2 b kohdan (uusi) mukaiset 
pitoisuusrajat siinä määrin kuin se on 
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olennaista biosidivalmisteen 
asianmukaisen käytön kannalta;

Or. de

Perustelu

Rajoituksen avulla on määrä pitää luottamuksellisten tietojen paljastamisen mahdollisimman 
vähäisenä.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) tehoaineiden valmistajat (nimet ja 
osoitteet, myös valmistuspaikkojen
sijainti);

(g) tehoaineiden valmistajat (nimet ja 
osoitteet, myös yritysten sijainti) ja 
8 artiklan (5 a kohdan) mukainen 
tehoaineen viitenumero;

Or. de

Perustelu

Valmistuspaikan olisi oltava luottamuksellinen tieto eikä sen pitäisi sisältyä biosidivalmisteen 
lupaan siinä tapauksessa, että tehoaineen valmistaja on hyväksytty liitteeseen I 
sisällyttämisen mukaisesti. Yhdenmukaisuus 8 artiklan (5 a alakohdan) mukaisen 
arviointimenettelyn kanssa.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen on 
kuukauden kuluessa 15 artiklassa 
tarkoitetun kansallista lupaa koskevan 
hakemuksen vastaanottamisesta 
validoitava hakemus, jos se täyttää 
seuraavat vaatimukset:
a) 18 artiklassa tarkoitetut tiedot on 

(1) Biosidivalmisteen markkinoille 
saattamisesta vastaavan henkilön tai 
hänen edustajansa on toimitettava 
kansallista lupaa tai yhteisön lupaa 
koskeva hakemus kemikaalivirastolle ja 
ilmoitettava kemikaalivirastolle 
valitsemansa jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen, joka vastaa hakemuksen 
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toimitettu;
(b) hakemukseen on liitetty 70 artiklan 
nojalla maksettavat maksut.
Validoinnissa ei tehdä arviointia tietojen 
laadusta tai riittävyydestä eikä 
tietovaatimusten mukauttamisen 
perusteista.

arvioinnista (jäljempänä 'arvioinnista 
vastaava toimivaltainen viranomainen'). 
Kemikaaliviraston on kolmen viikon 
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava arvioinnista vastaavalle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, että 
hakemus on saatavilla kemikaaliviraston 
tietokannassa.

Or. de

Perustelu
Kemikaaliviraston olisi tehtävä kaikkien hakemusten ensimmäinen validointi koko yhteisössä, 
jotta arvioinnista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset voisivat keskittyä varsinaiseen 
hakemusten arviointiin. Kun arvioinnista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset nykyään 
tutkivat asiakirja-aineistojen sekä hallinnollisia että tieteellisiä osatekijöitä, niiden 
toimintatavoissa ilmenee epäjohdonmukaisuutta. Kemikaaliviraston olisi hakemusten 
validoinnissa noudatettava REACH-asetuksella käyttöön otettuja määräaikoja (20 artikla).

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Jos hakemuksen vastaanottava 
toimivaltainen viranomainen katsoo, että 
hakemus ei ole täydellinen, sen on 
ilmoitettava hakijalle siitä, mitä lisätietoja 
hakemuksen validoimiseksi tarvitaan ja 
asetettava kyseisten tietojen 
toimittamiselle kohtuullinen määräaika. 
Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen on 
kuukauden kuluessa lisätietojen 
saamisesta päätettävä, ovatko toimitetut 
lisätiedot riittäviä hakemuksen 
validoimiseksi. Hakemuksen 
vastaanottavan toimivaltaisen 
viranomaisen on hylättävä hakemus, jos 
hakija ei toimita vaadittuja tietoja 
määräaikaan mennessä, ja ilmoitettava 
asiasta hakijalle.

(2) Kemikaaliviraston on kolmen viikon 
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta 
validoitava hakemus, jos se täyttää 
seuraavat vaatimukset: 

a) 18 artiklassa tarkoitetut tiedot on 
toimitettu
(b) hakemukseen on liitetty 70 artiklan 
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nojalla maksettavat maksut. Validoinnissa 
ei tehdä arviointia tietojen laadusta tai 
riittävyydestä eikä tietovaatimusten 
mukauttamisen perusteista.

Or. de

Perustelu

Kemikaaliviraston olisi tehtävä kaikkien hakemusten ensimmäinen validointi koko yhteisössä, 
jotta arvioinnista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset voisivat keskittyä varsinaiseen 
hakemusten arviointiin. Kun arvioinnista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset nykyään 
tutkivat asiakirja-aineistojen sekä hallinnollisia että tieteellisiä osatekijöitä, niiden 
toimintatavoissa ilmenee epäjohdonmukaisuutta.  Kemikaaliviraston olisi hakemusten 
validoinnissa noudatettava REACH-asetuksella käyttöön otettuja määräaikoja (20 artikla).

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Jos hakemuksen vastaanottava 
toimivaltainen viranomainen katsoo 
1 kohdan mukaisesti tehdyn validoinnin 
perusteella, että hakemus on täydellinen, 
sen on viipymättä ilmoitettava tästä 
hakijalle.

(3) Jos kemikaalivirasto katsoo, että 
hakemus ei ole täydellinen, sen on 
ilmoitettava hakijalle siitä, mitä lisätietoja 
hakemuksen validoimiseksi tarvitaan, ja 
asetettava kyseisten tietojen 
toimittamiselle kohtuullinen määräaika. 
Kemikaaliviraston on kolmen viikon 
kuluessa lisätietojen saamisesta 
päätettävä, ovatko toimitetut lisätiedot 
riittävät hakemuksen validoimiseksi. 
Kemikaaliviraston on hylättävä hakemus, 
jos hakija ei täydennä hakemustaan 
määräaikaan mennessä, ja ilmoitettava 
asiasta hakijalle ja arvioinnista 
vastaavalle toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Tällaisissa tapauksissa 
kemikaalivirastolle 70 artiklan nojalla 
suoritettu maksu maksetaan takaisin.

Or. de

Perustelu

Kemikaaliviraston olisi tehtävä kaikkien hakemusten ensimmäinen validointi koko yhteisössä, 
jotta arvioinnista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset voisivat keskittyä varsinaiseen 
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hakemusten arviointiin. Kun arvioinnista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset nykyään 
tutkivat asiakirja-aineistojen sekä hallinnollisia että tieteellisiä osatekijöitä, niiden 
toimintatavoissa ilmenee epäjohdonmukaisuutt. Kemikaaliviraston olisi hakemusten 
validoinnissa noudatettava REACH-asetuksella käyttöön otettuja määräaikoja (20 artikla).

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka 
on tehty 3 kohdan 3 alakohdan nojalla, 
voidaan hakea muutosta 67 artiklan 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Kemikaaliviraston olisi tehtävä kaikkien hakemusten ensimmäinen validointi koko yhteisössä, 
jotta arvioinnista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset voisivat keskittyä varsinaiseen 
hakemusten arviointiin. Kun arvioinnista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset nykyään 
tutkivat asiakirja-aineistojen sekä hallinnollisia että tieteellisiä osatekijöitä, niiden 
toimintatavoissa ilmenee epäjohdonmukaisuutta. 
Kemikaaliviraston olisi hakemusten validoinnissa noudatettava REACH-asetuksella käyttöön 
otettuja määräaikoja (20 artikla).

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Jos kemikaalivirasto katsoo 
2 kohdan mukaisesti tehdyn validoinnin 
perusteella, että hakemus on täydellinen, 
sen on viipymättä ilmoitettava tästä 
hakijalle ja arvioinnista vastaavalle 
viranomaiselle.

Or. de

Perustelu
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Kemikaaliviraston olisi tehtävä kaikkien hakemusten ensimmäinen validointi koko yhteisössä, 
jotta arvioinnista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset voisivat keskittyä varsinaiseen 
hakemusten arviointiin. Kun arvioinnista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset nykyään 
tutkivat asiakirja-aineistojen sekä hallinnollisia että tieteellisiä osatekijöitä, niiden 
toimintatavoissa ilmenee epäjohdonmukaisuutta.
Kemikaaliviraston olisi hakemusten validoinnissa noudatettava REACH-asetuksella käyttöön 
otettuja määräaikoja (20 artikla).

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi))

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jos biosidivalmisteeseen sisältyvä 
aineosa on jo rekisteröity asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 mukaisesti 
biosidivalmisteessa käytettäväksi, 
arvioinnista vastaava toimivaltainen 
viranomainen ei arvioi aineosaa 
uudestaan.

Or. de

Perustelu

Päällekkäisen työn välttäminen.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Yhteisön lupa voidaan myöntää 
seuraaville biosidivalmisteluokille:

(1) Yhteisön lupa voidaan myöntää kaikille 
biosidivalmisteille, joilla on olennaisilta 
osin samat käyttötavat ja -olosuhteet. 

(a) biosidivalmisteet, jotka sisältävät yhtä 
tai useaa uutta tehoainetta,
(b) vähäriskiset biosidivalmisteet.

Or. de
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Perustelu

Yhteisön lupa olisi voitava myöntää kaikille valmistetyypeille, myös valmisteille, joissa on 
yksinomaan vanhoja tehoaineita. Ensinnäkin sekä hakijalle että jäsenvaltioille aiheutuvaa 
hallinnollista rasitetta vähennetään huomattavasti. Toisaalta tällainen 
luvanantomahdollisuuksien laajentaminen ei ylikuormittaisi järjestelmää, koska tehoaineiden 
sisällyttäminen liitteeseen I on yhdistetty tarkistusohjelmaan.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Komissio voi lisätä tämän artiklan 
1 kohtaan muita biosidivalmisteiden 
luokkia 54 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun, tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa koskevan komission 
kertomuksen sekä yhteisön luvista saadun 
kokemuksen perusteella.

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Yhteisön lupa olisi voitava myöntää kaikille valmistetyypeille, myös valmisteille, joissa on 
yksinomaan vanhoja tehoaineita. Ensinnäkin sekä hakijalle että jäsenvaltioille aiheutuvaa 
hallinnollista rasitetta vähennetään huomattavasti. Toisaalta tällainen 
luvanantomahdollisuuksien laajentaminen ei ylikuormittaisi järjestelmää, koska tehoaineiden 
sisällyttäminen liitteeseen I on yhdistetty tarkistusohjelmaan.
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

34 artikla
Hakemusten toimittaminen ja validointi

(1) Biosidivalmisteen markkinoille 
saattamisesta vastaavan henkilön tai 
hänen edustajansa on toimitettava 
yhteisön lupaa koskeva hakemus 
kemikaalivirastolle ja ilmoitettava 
kemikaalivirastolle valitsemansa 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, 
joka vastaa hakemuksen arvioinnista 
(jäljempänä 'arvioinnista vastaava 
toimivaltainen viranomainen'). 
Kemikaaliviraston on kuukauden 
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava arvioinnista vastaavalle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, että 
hakemus on saatavilla kemikaaliviraston 
tietokannassa.
(2) Kemikaaliviraston on kahden 
kuukauden kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta validoitava hakemus, 
jos se täyttää seuraavat vaatimukset: (a) 
18 artiklassa tarkoitettu ilmoitus on 
toimitettu; (b) hakemukseen on liitetty 
70 artiklan nojalla maksettavat maksut. 
Validoinnissa ei tehdä arviointia tietojen 
laadusta tai riittävyydestä eikä 
tietovaatimusten mukauttamisen 
perusteista.
(3) Jos kemikaalivirasto katsoo, että
hakemus ei ole täydellinen, sen on 
ilmoitettava hakijalle siitä, mitä lisätietoja 
hakemuksen validoimiseksi tarvitaan, ja 
asetettava kyseisten tietojen 
toimittamiselle kohtuullinen määräaika. 
Kemikaaliviraston on kahden kuukauden 
kuluessa lisätietojen saamisesta 
päätettävä, ovatko toimitetut lisätiedot 
riittävät hakemuksen validoimiseksi. 
Kemikaaliviraston on hylättävä hakemus, 

Poistetaan.
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jos hakija ei täydennä hakemustaan 
määräaikaan mennessä, ja ilmoitettava 
asiasta hakijalle ja arvioinnista 
vastaavalle viranomaiselle. Tällaisissa 
tapauksissa kemikaalivirastolle 
70 artiklan nojalla suoritettu maksu 
maksetaan takaisin. 
(4) Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on 
tehty tämän artiklan 3 kohdan 
3 alakohdan nojalla, voidaan hakea 
muutosta 6 artiklan mukaisesti.
(5) Jos kemikaalivirasto katsoo 2 kohdan 
mukaisesti tehdyn validoinnin perusteella, 
että hakemus on täydellinen, sen on 
viipymättä ilmoitettava tästä hakijalle ja 
arvioinnista vastaavalle viranomaiselle.

Or. de

Perustelu

Uudessa 22 artiklassa säädetään kansallisia ja yhteisön lupia koskevien hakemusten 
toimittamisesta ja validoinnista samoilla säännöillä, joten ehdotuksen 34 artiklasta tulee 
tarpeeton.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jos biosidivalmisteeseen sisältyvä 
aineosa on jo rekisteröity asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 mukaisesti 
biosidivalmisteessa käytettäväksi, 
arvioinnista vastaava toimivaltainen 
viranomainen ei arvioi aineosaa 
uudestaan.

Or. de

Perustelu

Päällekkäisen työn välttäminen.
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Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Kemikaaliviraston on yhdeksän 
kuukauden kuluessa arvioinnin päätelmien 
vastaanottamisesta laadittava ja 
toimitettava komissiolle lausunto siitä, 
tulisiko biosidivalmisteelle myöntää lupa. 

(3) Kemikaaliviraston on kolmen 
kuukauden kuluessa arvioinnin päätelmien 
vastaanottamisesta laadittava ja 
toimitettava komissiolle lausunto siitä, 
tulisiko biosidivalmisteelle myöntää lupa.

Or. de

Perustelu

Yhdeksän kuukautta on aivan liian pitkä aika kemikaaliviraston lausunnon laatimiseen ja 
toimittamiseen, koska lausunto laaditaan arvioinnista vastaavan viranomaisen tekemän 
arvioinnin pohjalta. Kolme kuukautta olisi kohtuullinen määräaika tähän tarkoitukseen.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37a artikla
Rinnakkaisluvat

(1) Ensimmäisen luvan haltija tai 
ensimmäisen luvan hakija voi jättää 
kemikaalivirastolle saman 
biosidivalmisteen rinnakkaislupaa 
koskevan hakemuksen.
2. Rinnakkaisluvan hakijan on 
toimitettava hakemuksen mukana 
seuraavat tiedot ja asiakirjat: 
a) ensimmäisen luvan numero tai jos 
kyseessä on vireillä oleva ensimmäinen 
lupa, hakemuksen numero; 
b) biosidivalmisteen kauppanimi; 
(c) tehoaineiden ja muiden kuin 
tehoaineiden kvalitatiivinen ja 
kvantitatiivinen selvitys ottaen huomioon 
16 artiklan 2 b kohdan (uusi) mukaiset 
pitoisuusrajat siinä määrin kuin se on 
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ratkaisevan tärkeää biosidivalmisteen 
asianmukaisen käytön kannalta; 
d) annostelu ja käyttöohjeet; 
e) käyttäjäryhmät.
3. Kemikaaliviraston on validoitava 
hakemus 22 artiklan mukaisesti.
4. Jos kemikaalivirasto katsoo 3 kohdan 
mukaisesti tehdyn validoinnin perusteella, 
että hakemus on täydellinen, sen on 
viipymättä ilmoitettava tästä hakijalle ja 
ensimmäisen luvan myöntäneelle 
arvioinnista vastaavalle viranomaiselle tai 
rinnakkaisen yhteisön luvan hakemisen 
tapauksessa komissiolle.
5. Jos ensimmäinen lupa on jo myönnetty, 
arvioinnista vastaava toimivaltainen 
viranomainen tai rinnakkaisen yhteisön 
luvan hakemisen tapauksessa komissio 
tekee kuukauden kuluessa validoinnista 
päätöksen hakemuksesta. Jos kyseessä on 
vireillä oleva ensimmäinen lupa, 
arvioinnista vastaava toimivaltainen 
viranomainen tai rinnakkaisen yhteisön 
luvan hakemisen tapauksessa komissio 
tekee kuukauden kuluessa ensimmäisen 
luvan myöntämisestä päätöksen 
hakemuksesta.
6. Jos käy ilmi, että tarvitaan lisätietoja 
sen arvioimiseksi, onko kyse samasta 
biosidivalmisteesta, arvioinnista vastaava 
toimivaltainen viranomainen tai 
rinnakkaisen yhteisön luvan hakemisen 
tapauksessa komissio pyytää hakijaa 
toimittamaan kyseiset tiedot. Edellä 
5 kohdassa mainittu yhden kuukauden 
määräaika keskeytyy pyynnön 
esittämispäivästä siihen päivään asti, kun 
tiedot vastaanotetaan.
7. Kun arvioinnista vastaava 
toimivaltainen viranomainen tai 
rinnakkaisen yhteisön luvan hakemisen 
tapauksessa komissio hyväksyy 
ensimmäisen luvan rinnakkaisluvan, se 
antaa rinnakkaisluvalle oman numeron ja 
sisällyttää hakemuksesta tehdyt 
hallinnolliset päätökset yhteisön 
biosidivalmisterekisteriin.
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8. Tämän vaikuttamatta 2 kohdan 
mukaisesti esitettäviin tietoihin 
sovelletaan biosidivalmisteen 
markkinoille saattamista ja käyttöä 
koskevia ensimmäisen luvan edellytyksiä 
myös rinnakkaislupaan.

Or. de

Perustelu

Eräissä EU:n jäsenvaltioissa on yleisenä käytäntönä hyväksyä samojen tuotteiden kaupan 
pitäminen eri kauppanimillä ja eri yritysten toimesta sekä helpottaa sitä erityyppisiin lupiin 
perustuvan järjestelmän avulla. Koska rinnakkais- ja lisäluvat ovat pelkästään hallinnollisia 
lupia, ei ole tarpeen arvioida uudelleen ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvia
vaikutuksia.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
37 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 b artikla
Lisäluvat

(1) Ensimmäisen luvan perusteella 
voidaan myöntää lisälupa.
(2) Lisäluvan hakemiseksi hakija 
toimittaa hakemuksen kemikaalivirastolle.
(3) Lisäluvan hakijan on toimitettava 
hakemuksen mukana seuraavat tiedot ja 
asiakirjat:
a) ensimmäisen luvan numero tai jos 
kyseessä on vireillä oleva ensimmäinen 
lupa, hakemuksen numero;
(b) hakijan nimi ja osoite;
(c) ensimmäisen luvan haltijan kirjallinen 
suostumus;
(d) tehoaineiden ja muiden kuin 
tehoaineiden kvalitatiivinen ja 
kvantitatiivinen selvitys ottaen huomioon 
16 artiklan 2 b kohdan (uusi) mukaiset 
pitoisuusrajat siinä määrin kuin se on 
ratkaisevan tärkeää biosidivalmisteen 
asianmukaisen käytön kannalta;
(e) annostelu ja käyttöohjeet;
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(f) käyttäjäryhmät.
(4) Kemikaaliviraston on validoitava 
hakemus 22 artiklan mukaisesti.
Jos kemikaalivirasto katsoo 4 kohdan 
mukaisesti tehdyn validoinnin perusteella, 
että hakemus on täydellinen, sen on 
viipymättä ilmoitettava tästä hakijalle ja 
ensimmäisen luvan myöntäneelle 
arvioinnista vastaavalle viranomaiselle tai 
yhteisön lupaan liittyvän lisäluvan 
tapauksessa komissiolle.
(6) Jos ensimmäinen lupa on jo 
myönnetty, arvioinnista vastaava 
toimivaltainen viranomainen tai yhteisön 
lupaan liittyvän lisäluvan tapauksessa 
komissio tekee kuukauden kuluessa 
validoinnista päätöksen hakemuksesta. 
Jos kyseessä on vireillä oleva
ensimmäinen lupa, arvioinnista vastaava 
toimivaltainen viranomainen tai yhteisön 
lupaan liittyvän lisäluvan tapauksessa 
komissio tekee kuukauden kuluessa 
ensimmäisen luvan myöntämisestä 
päätöksen hakemuksesta.
(7) Jos käy ilmi, että tarvitaan lisätietoja 
sen arvioimiseksi, onko kyse samasta 
biosidivalmisteesta, arvioinnista vastaava 
toimivaltainen viranomainen tai yhteisön 
lupaan liittyvän lisäluvan tapauksessa 
komissio pyytää hakijaa toimittamaan 
kyseiset tiedot. Edellä 6 kohdassa mainittu 
yhden kuukauden määräaika keskeytyy 
pyynnön esittämispäivästä siihen päivään 
asti, kun tiedot vastaanotetaan.
(8) Kun arvioinnista vastaava 
toimivaltainen viranomainen tai yhteisön 
lupaan liittyvän lisäluvan tapauksessa 
komissio hyväksyy lisäluvan, se antaa 
lisäluvalle oman numeron ja sisällyttää 
hakemuksesta tehdyt hallinnolliset 
päätökset biosidivalmisteita koskevaan 
yhteisön rekisteriin.
(9) Tämän vaikuttamatta 3 kohdan 
mukaisesti esitettäviin tietoihin 
sovelletaan biosidivalmisteen 
markkinoille saattamista ja käyttöä 
koskevia ensimmäisen luvan edellytyksiä 
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myös lisälupaan. 

Or. de

Perustelu

Eräissä EU:n jäsenvaltioissa on yleisenä käytäntönä hyväksyä samojen tuotteiden kaupan 
pitäminen eri kauppanimillä ja eri yritysten toimesta sekä helpottaa sitä erityyppisiin lupiin 
perustuvan järjestelmän avulla. Koska rinnakkais- ja lisäluvat ovat pelkästään hallinnollisia 
lupia, ei ole tarpeen arvioida uudelleen ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvia 
vaikutuksia.

Tarkistus 70

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) tehoaineen lähteen tai koostumuksen 
muutokset.

Or. de

Perustelu

Biosidivalmisteissa käytettävän tehoaineen lähteen muutoksesta on ilmoitettava, koska muutos 
voi vaikuttaa valmisteen turvallisuuteen.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisen luvan myöntäneen 
toimivaltaisen viranomaisen tai, kun 
kyseessä on yhteisön lupa, komission on 
peruutettava lupa sen haltijan pyynnöstä, ja 
luvanhaltijan on perusteltava pyyntönsä. 
Jos pyyntö koskee yhteisön lupaa, se on 
osoitettava kemikaalivirastolle.

Luvan myöntäneen toimivaltaisen 
viranomaisen on peruutettava lupa sen 
haltijan pyynnöstä, ja luvanhaltijan on 
perusteltava pyyntönsä. Jos pyyntö koskee 
yhteisön lupaa tai yhteisön luvan 
rinnakkaislupaa taikka lisälupaa, se on 
osoitettava kemikaalivirastolle.

Or. de
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Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Ensimmäisen luvan haltijan 
pyynnöstä tehty ensimmäisen luvan 
muutos koskee myös ensimmäiseen 
lupaan perustuvia rinnakkais- ja 
lisälupia.

Or. de

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tämän artiklan 1 kohdan mukaiset 
kriteerit ja menetelmät olisi määriteltävä 
siten, että aiottujen muutosten määrästä 
riippuen käytetään erityyppisiä 
muuttamismenetelmiä ja että 
yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä 
käytetään seuraavissa tapauksissa:
(a) luvan hallinnolliset muutokset;
(b) biosidivalmisteen muutokset, jotka 
ovat olemassa olevan, hyväksytyn 
kehysvalmisteen avulla määriteltyjä 
sallittuja muutoksia; 
(c)sellaisen uuden biosidivalmisteen 
markkinoille saattaminen, joka kuuluu 
olemassa olevaan, hyväksyttyyn 
kehysvalmisteeseen;
(d) biosidivalmisteiden vähäiset 
muutokset, joilla ei ole haitallisia 
vaikutuksia riskitasoon tai tuotteen 
tehokkuuteen; 

Or. de
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Perustelu

On täsmennettävä, että on määrä noudattaa erityyppisiä muutosmenettelyjä, jotka 
määräytyvät muutoksen asteen ja merkityksen mukaan eli sen mukaan, onko 
biosidivalmisteeseen kaavailtu muutos (alkuperäiseen lupaan verrattuna) vähäinen vai 
merkittävä.

Tarkistus 74

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

Komission teksti Tarkistus

(2) Käsiteltyihin esineisiin tai
materiaaleihin liitetyissä merkinnöissä on 
oltava seuraavat tiedot:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 75

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

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikkien niiden tehoaineiden nimi, joita 
on käytetty esineiden tai materiaalien 
käsittelyssä tai joita esineet ja materiaalit 
sisältävät;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 76

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

Komission teksti Tarkistus

(b) tarvittaessa käsitellyille esineille tai
materiaaleille osoitettu bioisidiominaisuus;

(b) käsitellyille esineille tai materiaaleille 
osoitettu bioisidiominaisuus, jos niiden 
sisältämän biosidivalmisteen on tarkoitus 
joutua suoraan kosketukseen ihmisten ja 
ympäristön kanssa; 

Or. de

Perustelu

On täsmennettävä, että sellaisiin käsiteltyihin materiaaleihin ja tuotteisiin, joiden vaikutus on 
ulkoinen, sovelletaan tiukennettuja merkintävaatimuksia.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) biosidivalmisteen luvassa esitetyt 
vaaralausekkeet ja turvalausekkeet. 

(b) biosidivalmisteen luvassa esitetyt 
vaaralausekkeet ja turvalausekkeet, jos 
niiden sisältämän biosidivalmisteen on 
tarkoitus joutua suoraan kosketukseen 
ihmisten ja ympäristön kanssa.

Or. de

Perustelu

On täsmennettävä, että sellaisiin käsiteltyihin materiaaleihin ja tuotteisiin, joiden vaikutus on 
ulkoinen, sovelletaan tiukennettuja merkintävaatimuksia.
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Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Merkintöjen on oltava selvästi näkyvissä, 
helposti luettavissa ja riittävän kestäviä.
Jos se on käsitellyn esineen tai 
materiaalin koon tai toiminnan vuoksi 
tarpeen, merkinnät on esitettävä käsitellyn 
esineen tai materiaalin pakkauksessa, 
käyttöohjeissa tai takuussa.

Merkintöjen on oltava selvästi näkyvissä, 
helposti luettavissa ja riittävän kestäviä, ja 
ne on esitettävä materiaalissa tai 
tuotteessa, käsitellyn esineen tai 
materiaalin pakkauksessa, käyttöohjeissa 
tai takuussa.

Or. de

Perustelu

On täsmennettävä, että sellaisiin käsiteltyihin materiaaleihin ja tuotteisiin, joiden vaikutus on 
ulkoinen, sovelletaan tiukennettuja merkintävaatimuksia.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) myöhempi hakija on saanut 
ensimmäiseltä hakijalta tällaisten tietojen 
käyttöä varten kirjallisen suostumuksen 
tietojen käyttöluvan muodossa;

(a) myöhempi hakija on saanut 
ensimmäiseltä hakijalta tällaisten tietojen 
käyttöä varten kirjallisen suostumuksen 
50 artiklan mukaisen tietojen käyttöluvan 
muodossa;

Or. de

Perustelu

Ensimmäinen hakija ei välttämättä ole tietojen omistaja. Lisäksi olisi sallittava vaihtoehto, 
jossa järjestyksessä toinen hakija tai toinen yritys on tietojen omistaja tai voi saada tiedot 
omistukseensa tietojen jakamisen tai tietojen yhteisen kehittämisen seurauksena. Liitteeseen I 
sisällyttämisessä mukana olevien toimijoiden, jotka ovat jo saaneet asiakirja-aineistossa 
olevia tietoja mahdollisesti koskevia oikeuksia, ei tarvitsisi näin ollen yhä uudestaan osoittaa 
todistein olevansa tosiasiallisia tietojen omistajia.
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Tarkistus 80

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) myöhempi hakija on myös tietojen 
omistaja.

Or. de

Perustelu

Ensimmäinen hakija ei välttämättä ole tietojen omistaja. Lisäksi olisi sallittava vaihtoehto, 
jossa järjestyksessä toinen hakija tai toinen yritys on tietojen omistaja tai voi saada tiedot 
omistukseensa tietojen jakamisen tai tietojen yhteisen kehittämisen seurauksena. Liitteeseen I 
sisällyttämisessä mukana olevien toimijoiden, jotka ovat jo saaneet asiakirja-aineistossa 
olevia tietoja mahdollisesti koskevia oikeuksia, ei tarvitsisi näin ollen yhä uudestaan osoittaa 
todistein olevansa tosiasiallisia tietojen omistajia.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Kemikaaliviraston on toimitettava 
edellä 2 kohdassa tarkoitettu luettelo 
biosiditietojen yhteiskäyttörekisteriin.

(4) Edellä 2 kohdassa mainitun luettelon 
kaikki tiedot on varustettava yksilöllisellä 
koodilla ja kemikaaliviraston on 
toimitettava ne täydellisine 
yksityiskohtineen biosiditietojen 
yhteiskäyttörekisteriin liittämällä niihin 
ensimmäisen hakijan ja tietojen 
omistajien tunnistetiedot.

Or. de

Perustelu

Rekisteriin on sisällytettävä kaikki luettelossa mainitut tiedot tai asiakirjat. Jokaiselle 
toimitetulle asiakirjalle on hyvä antaa numerotunniste, jotta vältyttäisiin väärinkäsityksiltä, 
joita voisi aiheutua samankaltaisista asiakirjojen nimistä tai tutkimusten muutoksista taikka 
tutkimuksia koskevista alustavista tiedoista. Tietojen omistajaa ja hakijaa koskevien tietojen 
yhteenliittämisellä varmistetaan omistusoikeuksien noudattaminen.
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Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 98/8/EY tai tämän asetuksen 
tarkoituksia varten toimitetut tiedot ovat 
tietosuojan alaisia tässä artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin. Näiden tietojen 
suoja-aika alkaa, kun tiedot on toimitettu. 

1. Direktiivin 98/8/EY tai tämän asetuksen 
tarkoituksia varten toimitetut tiedot ovat 
tietosuojan alaisia tässä artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin. Näiden tietojen 
suoja-aika alkaa tai on alkanut, kun tiedot 
on toimitettu.

Or. de

Perustelu

Direktiivin 98/8/EY mukaista tietosuojaa ei ole yksiselitteisesti vakiinnutettu.
Asiakirja-aineiston toimittamispäivämäärä on todennäköisesti sama kuin useimpien tietojen 
vastaanottamispäivä. Eri toimittamispäivät ovat kuitenkin mahdollisia esimerkiksi 
myöhemmin toimitettavien tietojen vuoksi.  Toimittamispäivän merkitseminen kuhunkin 
yksittäiseen asiakirjaan auttaa antamaan oikean kuvan tilanteesta. On perusteltua vahvistaa 
tietosuoja kullekin osatiedolle erikseen, koska kukin osatieto on aiheuttanut investointeja 
tietojen omistajalle.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 98/8/EY tai tämän artiklan 
nojalla suojattuja tietoja tai tietoja, joiden 
osalta direktiivin 98/8/EY tai tämän 
artiklan mukainen suoja-aika on päättynyt, 
ei suojata uudestaan.

Direktiivin 98/8/EY tai tämän artiklan 
nojalla suojattuja tietoja, joiden osalta 
direktiivin 98/8/EY mukainen suoja-aika 
on päättynyt, suojataan pyynnöstä
uudestaan.

Or. de

Perustelu

Direktiivin 98/8/EY mukaista tietosuojaa ei ole yksiselitteisesti vakiinnutettu.
Asiakirja-aineiston toimittamisen päivämäärä on todennäköisesti sama kuin useimpien 
tietojen vastaanottamispäivä. Eri toimittamispäivät ovat kuitenkin mahdollisia esimerkiksi 
myöhemmin toimitettavien tietojen vuoksi. Toimittamispäivän merkitseminen kuhunkin 
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yksittäiseen asiakirjaan auttaa antamaan oikean kuvan tilanteesta. On perusteltua vahvistaa 
tietosuoja kullekin osatiedolle erikseen, koska kukin osatieto on aiheuttanut investointeja 
tietojen omistajalle.

Tarkistus 84

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

Komission teksti Tarkistus

Jokaiselle asiakirjalle, joka on saanut 
48 artiklan 4 kohdan mukaisen 
yksilöllisen koodin, olisi määriteltävä 
erikseen vastaanottamispäivä.

Or. de

Perustelu

Direktiivin 98/8/EY mukaista tietosuojaa ei ole yksiselitteisesti vakiinnutettu.
Asiakirja-aineiston toimittamisen päivämäärä on todennäköisesti sama kuin useimpien 
tietojen vastaanottamispäivä. Eri toimittamispäivät ovat kuitenkin mahdollisia esimerkiksi 
myöhemmin toimitettavien tietojen vuoksi. Toimittamispäivän merkitseminen kuhunkin 
yksittäiseen asiakirjaan auttaa antamaan oikean kuvan tilanteesta. On perusteltua vahvistaa 
tietosuoja kullekin osatiedolle erikseen, koska kukin osatieto on aiheuttanut investointeja 
tietojen omistajalle.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Poiketen siitä, mitä 2 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 
suoja-aika niitä tietoja varten, jotka on 
toimitettu jollekin jäsenvaltiolle 
biosidivalmisteiden hyväksymistä 
koskevien kansallisten järjestelmien tai 
käytäntöjen mukaisesti ennen kuin ne 
toimitettiin direktiivin 98/8/EY tai tämän 
asetuksen tarkoituksia varten, päättyy 
kansallisissa säännöissä määrätyn 
tietosuojaa koskevan jäljellä olevan 

Poistetaan.
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määräajan päättyessä tai 14 päivänä 
toukokuuta 2014, sen mukaan, kumpi 
ajankohta on aikaisempi, paitsi jos nämä 
tiedot on tuotettu 14 päivän toukokuuta 
2000 jälkeen.

Or. de

Perustelu

Ei ole perusteltua tehdä eroa uusien ja olemassa olevien tietojen välille.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Käyttöluvan peruuttaminen ennen sen 
voimassaolon päättymistä ei vaikuta 
niiden lupien voimassaoloon, jotka on 
myönnetty kyseessä olevan käyttöluvan 
perusteella.

(2) Käyttöluvan peruuttaminen ennen sen 
voimassaolon päättymistä mitätöi
välittömästi luvat, jotka on myönnetty 
kyseessä olevan käyttöluvan perusteella.

Or. de

Perustelu

EY:n ehdotuksessa sallittaisiin vapaamatkustajuus, koska tietojen käyttöluvan saava yritys 
voisi helposti vaihtaa toimittajaa. Tietojen omistaja ja/tai niiden yhteiskäyttäjä ei pystyisi 
silloin saamaan takaisin investoimiaan kustannuksia.
Tietojen käyttölupia annetaan yleensä maksutta, ja ne liittyvät toimitussopimukseen. Tietojen 
omistajan tekemiä investointeja voidaan suojata antamalla mahdollisuus tietojen käyttöluvan 
peruuttamiseen sopimuksen rikkomisen tapauksessa.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tiedot kyseisistä testeistä tai 
tutkimuksista jo on toimitettu aiemman 
hakemuksen yhteydessä, toimivaltaisen 
viranomaisen tai kemikaaliviraston on 

Jos tiedot kyseisistä testeistä tai 
tutkimuksista jo on toimitettu aiemman 
hakemuksen yhteydessä, toimivaltainen 
viranomainen tai kemikaalivirasto arvioi 



PR\805468FI.doc 59/70 PE438.377v02-00

FI

viipymättä ilmoitettava tietojen omistajan 
nimi ja yhteystiedot mahdolliselle 
hakijalle. 

viipymättä teknisen vastaavuuden 
suhteessa vertailulähteeseen. Jos teknisen 
vastaavuuden arvioinnista saadaan 
positiivinen tulos, toimivaltaisen 
viranomaisen tai kemikaaliviraston on 
viipymättä ilmoitettava tietojen omistajan 
nimi ja yhteystiedot mahdolliselle 
hakijalle.

Or. de

Perustelu

Ennen kuin tutkimukset saatetaan tietojen yhteiskäyttöön, on tekninen vastaavuus 
määritettävä asianmukaisesti. Muuten ei voida selvittää, voidaanko käytettävissä olevia 
tietoja soveltaa myöhemmän hakijan testiaineeseen.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Jos sopimukseen ei päästä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on 
tehty 51 artiklan 2 artiklan mukaisesti, 
mahdollisen hakijan on viipymättä 
ilmoitettava asiasta kemikaalivirastolle ja 
tietojen omistajalle. Kemikaaliviraston on 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun se on 
saanut tiedon siitä, ettei sopimukseen ole 
päästy, annettava mahdolliselle hakijalle 
oikeus viitata selkärankaisilla eläimillä 
tehtyihin kokeisiin tai tutkimuksiin. 
Kansallisten tuomioistuimien on 
määritettävä kustannusten kohtuullinen 
osuus, joka mahdollisen hakijan on 
maksettava tietojen omistajalle.

(3) Jos sopimukseen ei päästä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on 
tehty 51 artiklan 2 artiklan mukaisesti, sekä 
tietojen omistajan että mahdollisen hakijan 
on viipymättä ilmoitettava asiasta 
kemikaalivirastolle. Kemikaaliviraston on 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun se on 
saanut tiedon siitä, ettei sopimukseen ole 
päästy, annettava mahdolliselle hakijalle 
oikeus viitata selkärankaisilla eläimillä 
tehtyihin kokeisiin tai tutkimuksiin. 
Unionin välimiesoikeuden on määritettävä 
tietojen valmisteluun ja käyttöön liittyvien
kaikkien kustannusten kohtuullinen osuus, 
joka mahdollisen hakijan on maksettava 
tietojen omistajalle.

Or. de

Perustelu

Koska osapuolten eli tietojen omistajan ja myöhemmän hakijan väliset pyrkimykset 
sopimukseen pääsemiseksi saattavat kariutua, on kummankin osapuolen ilmoitettava asiasta 
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kemikaalivirastolle. Ei ole tarkoituksenmukaista, että myöhempi hakija ilmoittaisi asiasta 
tietojen omistajalle, joka on toinen epäonnistuneen sopimisen osapuolista. Komission olisi 
perustettava unionin välimiesoikeus sen varmistamiseksi, että pakollinen tietojen yhteiskäyttö 
toteutetaan yhdenmukaisesti koko EU:ssa.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jos kyseessä on biosidivalmiste, joka 
on jo hyväksytty 15, 25 tai 28 artiklan 
mukaisesti, ja kaikki 49 artiklan mukaiset 
tietosuoja-ajat ovat päättyneet, 
hakemuksen vastaanottanut toimivaltainen 
viranomainen tai kemikaalivirasto voi 
antaa myöhemmälle luvan hakijalle luvan 
viitata ensimmäisen hakijan toimittamiin 
tietoihin, mikäli myöhempi hakija voi 
osoittaa todistein, että biosidivalmiste on 
samanlainen kuin aiemmin hyväksytty 
tuote ja että sen tehoaineet ovat teknisesti 
samat, puhtausaste ja epäpuhtauksien laatu 
mukaan luettuina. 

(1) Jos kyseessä on biosidivalmiste, joka 
on jo hyväksytty 15, 25 tai 28 artiklan 
mukaisesti, ja kaikki 49 artiklan mukaiset 
tietosuoja-ajat ovat päättyneet, 
hakemuksen vastaanottanut toimivaltainen 
viranomainen tai kemikaalivirasto voi 
antaa myöhemmälle luvan hakijalle luvan 
viitata ensimmäisen hakijan toimittamiin 
tietoihin ja jos 49 artiklan mukaiset tietoja 
koskevat tietosuoja-ajat eivät ole kuluneet 
umpeen, hakemuksen vastaanottanut 
toimivaltainen viranomainen tai 
kemikaalivirasto voi antaa myöhemmälle 
luvan hakijalle luvan viitata ensimmäisen 
hakijan toimittamiin tietoihin 52 artiklan 
mukaisesti kummassakin tapauksessa,
mikäli myöhempi hakija voi osoittaa 
todistein, että biosidivalmiste on 
samanlainen kuin aiemmin hyväksytty 
tuote ja että sen tehoaineet ovat teknisesti 
samat, puhtausaste ja epäpuhtauksien laatu 
mukaan luettuina. 

Or. de

Perustelu

Samankaltaisuus ja tekninen vastaavuus on osoitettava todistein myös silloin, kun tietosuoja-
aika ei ole vielä päättynyt, mutta myöhempi hakija haluaisi jakaa tietoja.
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Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Toimivaltaisten viranomaisten on 
tehtävä virallisia tarkastuksia sen 
varmistamiseksi, että biosidivalmisteissa 
käyttämistä varten markkinoille 
saatettavien tehoaineiden valmistajat ovat 
toimittaneet komissiolle tehoainetta 
koskevat liitteessä II mainitut tai liitteen 
II mukaiset edellytykset täyttävän 
asiakirja-aineiston käyttöluvassa mainitut 
tiedot.

Or. de

Perustelu

Markkinavalvonnan olisi katettava myös tehoaineet, jotka on saatettu markkinoille 
biosidivalmisteissa käyttämistä varten. Valmistajien on asetuksen mukaan noudatettava 
monia sääntöjä, jotta he voivat saavuttaa jäsenvaltioiden tasolla tarpeellisen uskottavuuden.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio laatii kertomuksen tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta ja erityisesti 
yhteisön lupamenettelyn ja vastavuoroisen 
tunnustamisen toiminnasta 1 päivään 
tammikuuta 2023 mennessä. Komissio 
toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

(4) Komissio laatii kertomuksen tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta ja erityisesti 
yhteisön lupamenettelyn ja vastavuoroisen 
tunnustamisen toiminnasta 1 päivään 
tammikuuta 2023 mennessä. Komissio 
toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Kertomuksen 
perusteella komissio tekee tarkastuksen, 
jossa arvioidaan, onko asetusta 
muutettava.

Or. de
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Perustelu

Komission laatiman kertomuksen olisi oltava valmistelua laajemmalle tarkastusprosessille, 
jotta pääasialliset ongelmat pystyttäisiin tunnistamaan mahdollisimman ajoissa ja asetusta 
voitaisiin tarvittaessa muuttaa hyvissä ajoin.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Jokainen henkilö, joka toimittaa 
tehoainetta koskevia tietoja 
kemikaalivirastolle tai toimivaltaiselle 
viranomaiselle tämän asetuksen 
tarkoituksia varten, voi pyytää, että 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja 
ei aseteta saataville, ja esittää perustelut 
sille, miksi kyseisten tietojen paljastaminen 
voisi vaarantaa hänen tai jonkin muun 
asianosaisen liiketaloudelliset edut.

(3) Jokainen henkilö, joka toimittaa 
tehoainetta tai biosidivalmistetta koskevia 
tietoja kemikaalivirastolle tai 
toimivaltaiselle viranomaiselle tämän 
asetuksen tarkoituksia varten, voi pyytää, 
että 56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
tietoja ei aseteta saataville, ja esittää 
perustelut sille, miksi kyseisten tietojen 
paljastaminen voisi vaarantaa hänen tai 
jonkin muun asianosaisen liiketaloudelliset 
edut.

Or. de

Perustelu

Tämän artiklan pitäisi koskea myös tietoja biosidivalmisteista.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) jollei asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
24 artiklasta muuta johdu, IUPAC-
nimikkeistön mukainen nimi niiden 
tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen tehoaineiden osalta, joita 
käytetään ainoastaan yhteen tai 
useampaan seuraavista tarkoituksista:
(i) tieteellinen tutkimus ja kehittäminen;
(ii) tuote- tai prosessisuuntautunut 

Poistetaan.
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tutkimus ja kehittäminen.

Or. de

Perustelu

Tutkimusta ja kehittämistä koskevien tietojen olisi oltava luottamuksellisia.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
61 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

61 a artikla
(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikilla ammattimaisilla käyttäjillä sekä 
kaikilla jakelijoilla ja neuvojilla on oikeus 
tutustua asianmukaisiin tietoihin 
biosidien hyödyistä ja vaaroista sekä 
niiden turvallisesta käytöstä. 
(2) Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
tarpeellisiin toimenpiteisiin, joiden 
tavoitteena on biosidien hyötyjä ja vaaroja 
koskevien tietojen antaminen yleisölle 
sekä tiedottaminen biosidivalmisteiden 
käytön minimoimisesta. 

Or. de

Perustelu
Näin edistetään tiedottamista valmisteiden turvallisesta käytöstä, sopivista vaihtoehdoista ja 
vaaraa aiheuttamattomista biosidivalmisteista ammattimaisille käyttäjille ja kuluttajille.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) biosidivalmisteita markkinoille 
saattavien henkilöiden on maksettava 
vuosimaksu; ja

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Maksujen olisi määräydyttävä asianmukaisesti ja tehokkaasti suoritetun tarpeellisen työn 
mukaan. Perustelematonta vuosimaksua ei sen vuoksi voida hyväksyä, ja maksuja pitäisi 
vaatia vain, jos niille on todellinen tarve.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Biosidivalmisteita, joita varten 
lupahakemusta ei ole toimitettu toisen 
alakohdan mukaisesti, ei saa enää saattaa 
markkinoille kuuden kuukauden kuluttua
päivästä, jona sisällyttäminen tulee 
voimaan. Sellaisten biosidivalmisteiden, 
joita varten lupahakemusta ei ole toimitettu 
toisen alakohdan mukaisesti, olemassa 
olevien varastojen hävittäminen, 
varastointi ja käyttö on sallittua 
18 kuukauden ajan päivästä, jona 
sisällyttäminen liitteeseen tulee voimaan.

Biosidivalmisteita, joita varten 
lupahakemusta ei ole toimitettu toisen 
alakohdan mukaisesti, ei saa enää saattaa 
markkinoille sen jälkeen, kun
sisällyttäminen on tullut voimaan. 
Sellaisten biosidivalmisteiden, joita varten 
lupahakemusta ei ole toimitettu toisen 
alakohdan mukaisesti, olemassa olevien 
varastojen hävittäminen, varastointi ja 
käyttö on sallittua kuuden kuukauden ajan 
päivästä, jona sisällyttäminen liitteeseen 
tulee voimaan.

Or. de

Perustelu

Pidemmät määräajat eivät liene tarpeen, koska jatkokäyttäjien olisi tunnettava velvoitteensa 
ja tehoaineiden arvioinnin tilanne.

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lupahakemukset, jotka koskevat 
3 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisen 
virkkeen mukaisesti biosidivalmisteiksi 
katsottavia aineita, seoksia ja laitteita, jotka 
olivat markkinoilla … [EUVL: lisätään 

1. Lupahakemukset, jotka koskevat 
3 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisen 
virkkeen mukaisesti biosidivalmisteiksi 
katsottavia aineita, seoksia ja laitteita, jotka 
olivat markkinoilla … [EUVL: lisätään 
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85 artiklan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu päivä], on toimitettava 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017.

85 artiklan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu päivä], on toimitettava 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017. 
Tätä kohtaa ei sovelleta juomaveden 
desinfiointiin tarkoitettuihin paikalla 
tuotettuihin aineisiin. 

Or. de

Perustelu

Juomaveden desinfiointia säännellään riittävästi EY:n juomavesidirektiivissä (98/83/EY) ja 
REACH-asetuksessa.

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Tammikuun 1 päivästä 2014 alkaen 
biosidivalmisteessa käyttämistä varten 
markkinoilla olevan vanhan tehoaineen 
kaikkien valmistajien on esitettävä 
kemikaalivirastolle hakemus kyseisen 
tehoaineen sisällyttämiseksi liitteeseen I. 
Toimivaltaiset viranomaiset tekevät 
54 artiklan 1 kohdassa vaadittuja 
virallisia tarkastuksia. 

Or. de

Perustelu

Biosidivalmisteissa käytettäviksi tarkoitettujen tehoaineiden valmistus ja kaupan pitäminen 
pitäisi sallia vain järjestelmään osallistuville yrityksille. Tehoaineiden markkinoiden 
asianmukainen valvonta on paras tapa selviytyä vapaamatkustajuuden ongelmista. 
Jäsenvaltioilta olisi edellytettävä, että ne määrittelevät, mitä biosidivalmisteita niiden 
markkinoilla on, ovatko tehoaineiden valmistajat toimittaneet asiakirja-aineiston liitteeseen 1 
sisällyttämistä varten ja suorittavatko ne muut asiaan liittyvät toimenpiteet.
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Tarkistus 99

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

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset tekevät 
54 artiklan 1 kohdassa vaadittuja 
virallisia tarkastuksia. 

Or. de

Perustelu

Biosidivalmisteissa käytettäviksi tarkoitettujen tehoaineiden valmistus ja kaupan pitäminen 
pitäisi sallia vain järjestelmään osallistuville yrityksille. Tehoaineiden markkinoiden 
asianmukainen valvonta on paras tapa selviytyä vapaamatkustajuuden ongelmista. 
Jäsenvaltioilta olisi edellytettävä, että ne määrittelevät, mitä biosidivalmisteita niiden 
markkinoilla on, ovatko tehoaineiden valmistajat toimittaneet asiakirja-aineiston liitteeseen 1 
sisällyttämistä varten ja suorittavatko ne muut asiaan liittyvät toimenpiteet.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Eläinkokeiden vähentämiseksi olisi 
aina kun se on mahdollista käytettävä 
olemassa oleviin tuloksiin perustuvia 
tietoja. Ennen kaikkea olisi sovellettava 
direktiivin 1999/45/EY tai asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 säännöksiä.

Or. de

Perustelu

Tarpeettomien selkärankaisilla tehtävien kokeiden estäminen.
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Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 1 – 2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.2. Yksityiskohtaiset kvantitatiiviset ja 
kvalitatiiviset tiedot biosidivalmisteen 
koostumuksesta, esimerkiksi tehoaine(et), 
epäpuhtaudet, adjuvantit, inertit ainesosat 

2.2. Yksityiskohtaiset kvantitatiiviset ja 
kvalitatiiviset tiedot biosidivalmisteen 
koostumuksesta, esimerkiksi tehoaine(et), 
epäpuhtaudet, adjuvantit, inertit ainesosat 
ottaen huomioon 16 artiklan 2 b kohdassa 
(uusi) mainitut pitoisuusmäärät.

Or. de

Perustelu

Vastaavuus 16 artiklan 2 b alakohtaa (uusi) koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 22 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Eläinkokeiden vähentämiseksi 
haitallisten vaikutusten selvittämisen olisi 
aina kun se on mahdollista perustuttava 
tehoainetta koskeviin tietoihin ja 
biosidivalmisteen sisältämiä huolta 
aiheuttavia aineita koskeviin olemassa 
oleviin tietoihin. Biosidivalmisteen 
haitallisten vaikutusten määrittämiseen 
olisi ennen kaikkea sovellettava 
direktiivin 1999/45/EY tai asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 säännöksiä.

Or. de

Perustelu

Tarpeettomien selkärankaisilla tehtävien kokeiden estäminen.
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PERUSTELUT

Biosidit ovat sivilisaatiomme ja elintasomme olennainen osatekijä. Ne ovat välttämättömiä 
hygieniaan ja terveyteen liittyvien tiukkojen vaatimusten noudattamiseksi. Yhteiskuntamme 
suuri väestötiheys ja kansainvälinen liikkuvuus edellyttävät erityistä hygieniaa, jolla pyritään 
estämään bakteerien ja tautien leviäminen. Biosidien on oltava tehokkaita, ja niinpä ne ovat 
usein myös vaarallisia. Näiden aineiden käsittelyssä tarvitaan sen vuoksi erityistä 
varovaisuutta. 
Uuden biosidiasetuksen avulla on lisäksi varmistettava, että valmistajat, jotka ovat pääasiassa 
keskisuuria yrityksiä, voivat soveltaa näitä sääntöjä valmistuksessa joutumatta epäsuotuisaan 
kilpailuasemaan, mikä saattaisi johtaa jopa lähtöaineiden tai tuotteiden markkinoilta
poistumiseen.

Tämän asetuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa EU:n jäsenvaltioiden nykyinen lainsäädäntö 
ja mukauttaa se kehittyvään tekniikkaan. Tässä yhteydessä on korostettava, että niin 
kuluttajien kuin biosidien tai biosideja sisältävien tuotteiden valmistajienkin on voitava 
luottaa siihen, että samat vähimmäisvaatimukset ovat voimassa koko EU:ssa. 

Esittelijän mielestä komission esittämässä asetusehdotuksessa on vielä paljon parantamisen 
varaa, jos aiotaan saavuttaa tavoitteet eli karsia aiemman direktiivin puutteita, parantaa 
lupamenettelyjä ja keventää päätöksentekomenettelyä varmistaen samalla suojelun korkean 
tason kehittämisen. 
Uudessa asetuksessa on otettava erityisesti huomioon kolme keskeistä osa-aluetta, jotka ovat 
ympäristönsuojelu, kuluttajansuoja ja valmistajien mahdollisuudet asetuksen turvalliseen ja 
käytännönläheiseen täytäntöönpanoon.

Ympäristönsuojelun osa-alue

On varmistettava, että biosidien hyväkysynnässä, markkinoille saattamisessa ja käytössä 
noudatetaan ennalta varautumisen periaatetta ja käytetään selkeitä perusteita liitteen 
ulkopuolelle jättämiselle. Vain tällä tavoin voidaan saavuttaa niin ihmisten kuin eläintenkin 
terveyden suojelun mahdollisimman korkea taso ja suojella koko luomakuntaa. 
Asetuksessa on määrä lupien myöntämisen osalta ottaa huomioon myös tehoaineiden tekninen 
kehitys, esimerkiksi nanomateriaalien yleistyvä käyttö. Jotta varmistettaisiin suojelun korkea 
taso tulevaisuutta varten ja valmistajien oikeusvarmuus, olisi esittelijän mielestä laadittava 
yhtenäinen määritelmä nanomateriaaleille ja mukautettava asetuksen tekstiä säännöllisesti 
teknistä kehitystä vastaavaksi. 

Kuluttajansuojan osa-alue

Kuluttajien on voitava luottaa siihen, että heidän hankkimansa tuotteet täyttävät koko EU:n 
sisämarkkinoilla yhtenäiset vähimmäisvaatimukset riippumatta siitä, mistä jäsenvaltiosta he 
ovat hankkineet tuotteen. Jotta näitä vaatimuksia ei pystyttäisi kiertämään, on välttämätöntä, 
että myös Euroopan ulkopuolisten valmistajien tuotteet sekä niiden käyttämät materiaalit ja 
tehoaineet ovat EU:n standardien mukaisia. Käsiteltyjen materiaalien ja tuotteiden selkeät 
merkinnät ovat siksi yhtä välttämättömiä kuin biosidivalmisteiden asianmukainen 
hyväksyminen riippumatta siitä, ovatko ne peräisin Euroopan unionista vai unionin 
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ulkopuolelta.

Biosidivalmisteiden ammattimaisille käyttäjille ja kuluttajille on lisäksi annettava tietoa sekä 
valmisteiden turvallisesta käytöstä että sopivista vaihtoehdoista niille ja niiden 
haitattomuudesta. Olisi ennen kaikkea järjestettävä koulutusta tärkeille kohderyhmille, 
ainakin ammattikäyttäjille. 

Asetuksen käytännönläheinen soveltaminen

Varsinaisen valmistuksen ohella myös tutkimuksella ja kehittämisellä on tärkeä rooli 
pyrittäessä noudattamaan biosidivalmisteita koskevia tiukkenevia vaatimuksia.  Yritysten on 
varsinkin biosidisektorilla tasapainoteltava pienien tuotantomäärien ja monimutkaisten 
tuotantoprosessien ja hyväksymismenettelyjen kanssa. Biosidien rekisteröinti ja 
hyväksyminen on siksi voitava toteuttaa kohtuullisella työmäärällä, oikeudenmukaisissa 
puitteissa ja kohtuullisin kustannuksin viemättä yrityksiltä kiinnostusta olemassa olevien 
tuotteiden kehittämiseen ja uusien tuotteiden tutkimiseen. 

Yhteisön luvan käyttöönotto on tässä yhteydessä tärkeä askel kohti yhtenäisiä eurooppalaisia 
biosidivalmisteiden markkinoita. Se on paras ja tehokkain järjestelmä näiden tuotteiden 
saatavuuden parantamiseksi, innovaatioiden kannustamiseksi ja lisäarvon tuottamiseksi niin 
ihmisten terveydelle kuin luonnon suojelulle. Keskitetyllä hyväksymisjärjestelmällä on 
selvästi myönteinen vaikutus sisämarkkinoihin, koska se johtaa yhtenäisiin arviointeihin ja 
vaatimusten yhtenäiseen noudattamiseen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Myönteisenä 
tuloksena on myös kuluttajansuojan paraneminen. Yhteisön lupamenettely olisi sen vuoksi 
ulotettava kaikkiin tuoteluokkiin.
Lupamenettelyssä on suljettava pois vapaamatkustajuus ja väärinkäyttö esimerkiksi 
tuotetietojen tai liikesalaisuuksien yhteydessä. 
Tulevassa asetuksessa säädetään yksinkertaistetusta menettelystä, jota voidaan käyttää tietyin 
edellytyksin tuotteen hyväksynnässä tarpeettomien kustannusten ja ylisuurten maksujen 
välttämiseksi. Lisäksi on täsmennettävä, että biosidivalmisteeseen (alkuperäiseen lupaan 
verrattuna) tehtävissä muutoksissa käytetään erilaisia menettelyjä muutosten asteen ja 
laajuuden mukaan. Biosidivalmisteiden vähäisissä muutoksissa käytettäisiin näin ollen 
yksinkertaistettua menettelyä ilman raskasta ja aikaa vievää hallinnollista prosessia, jos 
muutoksilla ei ole haitallista vaikutusta riskinarviointiin eikä tehokkuuteen.


